
Exotische vakanties
Aruba  |  Bali |  Cuba |  Dominicaanse Republiek  |  Florida  |  Gambia  |  Jamaica  |  Malediven

Mauritius  | Mexico  |  Oman  |  Sri Lanka  |  Thailand  |  Verenigde Arabische Emiraten  |  Zanzibar
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ALTIJD TOEGANG TOT 
JE VAKANTIE, MET DE
HULPLIJNEN VAN TUI

VLIEG MET TUI FLY, ONZE 
EIGEN LUCHTVAART-
MAATSCHAPPIJ

TUI VERZEKERINGEN: ZONDER 
ZORGEN JE VAKANTIE BOEKEN 
(MEER INFO OP P. 7)

WELK TYPE REIS JE OOK 
ZOEKT, TUI HEEFT HET !

VERTREK VAN ALLE
REGIONALE LUCHTHAVENS

Waarom kiezen voor TUI

NOG REDENEN OM TE REIZEN MET TUI

TUI GARANTIES

LAAGSTEPRIJS-
GARANTIE

OMRUILGARANTIE

REPATRIËRINGS-
GARANTIE

WE-LOSSEN-HET-OP-
GARANTIE

INFO EN VOORWAARDEN BIJ JE REISAGENT.

De TUI Garanties en de voorwaarden ervan kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. 
De TUI Garanties en voorwaarden die golden op de dag van de boeking, 
zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw reisovereenkomst.
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Zomer

2022(1)

Winter

22/23(2)

Vlucht-

duur
Pagina

ARUBA 9.40 u. p. 139 

BALI 14.35 u. p. 174 

CUBA

Havana 10.25 u. p. 67

Varadero 9.45 u. p. 63

DOMINICAANSE REPUBLIEK

Punta Cana 9.40 u. p. 74

Samaná 9.40 u. p. 99

FLORIDA 10.50 u. p. 156 

GAMBIA(3) 6.20 u. p. 53 

JAMAICA 10.40 u. p. 144 

MALEDIVEN 10.45 u. p. 160 

MAURITIUS 13.20 u. p. 43 

MEXICO 11.10 u. p. 110

OMAN 8.05 u. p. 40 

SRI LANKA 10.50 u. p. 158 

THAILAND 12.30 u. p. 166 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 6.40 u. p. 34

ZANZIBAR 9.55 u. p. 48 

NIEUW

NIEUW

Omwille van de officiële maatregelen en richtlijnen vanuit de verschillende overheden, kan het voorkomen dat je vakantie ten 
dele afwijkt van de beschrijving in deze brochure. Door nationale alsook specifieke lokale wet- en regelgeving, moeten er soms 
(op het laatste moment) aanpassingen gebeuren. Zo kunnen we niet altijd alle services garanderen of kunnen bepaalde 
faciliteiten (zoals bv. à-la-carte-restaurants, bars, sport- en wellness faciliteiten,…) slechts gedeeltelijk of afwijkend geopend 
zijn. Deze aanpassingen kunnen elke dag voorkomen zodat het op dit moment helaas niet mogelijk is om het volledig 
inzichtelijk voor je te maken. We doen al het mogelijke om jou de aangeboden services te bieden, maar de gezondheid van 
onze klanten komt op de eerste plaats. Onze diensten kunnen dus soms afwijken van het originele aanbod, maar niet in de 
mate dat er sprake is van een ingrijpende wijziging van je vakantie. Onze reisleiding is 24/7 online via de TUI app bereikbaar.
Zij zullen je in het Nederlands te woord staan. Je mag van ons verwachten dat we er alles aan doen om je vakantie zo goed 
en prettig mogelijk te maken. Zodat deze zo veel mogelijk overeenkomt met de beschrijving in deze brochure.

HOE VER IS HET VLIEGEN NAAR 

JE BESTEMMING?*
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*De geschatte tijden voor je concrete vlucht staan op je ticket en de vluchtduur hangt steeds af 
van operationele factoren zoals weersomstandigheden of combivluchten.

(1) Zomerperiode: 1 april t/m 31 oktober 2022
(2) Winterperiode: vanaf 1 november 2022

(3) Gambia is ook boekbaar in de Paasvakantie 2023 (03/04-16/04/2023)
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CUBA

JAMAICA

MEXICO DOMINICAANSE 

REPUBLIEK

BALI

DUBAI

MAURITIUS

MALEDIVEN

SRI LANKA

PHUKET

ONZE BESTEMMINGEN:

FLORIDA

DOMINICAANSE 

REPUBLIEK

THAILAND

BALI

MEXICO

MALEDIVEN

GAMBIA

OMAN

ZANZIBAR

FLORIDA

GAMBIA

DUBAI

HAVANA

ARUBA

NIEUW

NIEUW
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Beste reiziger,

Vakanties roepen de beste herinneringen bij ons 
op. Het zijn de momenten waarop je echt doet wat 
je wilt en je helemaal tot jezelf komt. Wij begrijpen 
hoe waardevol dat voor je is en we weten ook dat 
iedereen op zijn eigen manier vakantie viert. Daarom 
maken we vakanties op basis van diverse, specifi eke 
voorkeuren. Vakanties op maat, voor jou ontworpen 
door de specialisten van TUI.

Of je nu op zoek bent naar een zonvakantie, citytrip, 
cruise, weekendje weg of een verre rondreis... Kom 
langs in ons kantoor en we inspireren je graag 
met ons uitgebreid assortiment TUI reizen. Van 
autoverhuur tot belevingen, zeezicht tot swim-
upkamers, wij regelen alles voor de TUI vakantie van 
jouw dromen!

Je reisagent

Deze brochure is zowel voor zomer 2022 als voor winter 2022-
2023 geldig, wat ook aansluit bij onze ideeën over duurzaam 
ondernemen.

Wij zijn er voor jou

We staan voor je klaar, zowel bij het kiezen van je vakantie, 
als tijdens en na je vakantie.

Dankzij onze ervaring en productkennis kan je rekenen op 
ons professioneel advies, volgens jouw wensen.

Het kostenplaatje is niet onbelangrijk. We berekenen vrijblij-
vend de juiste prijs van jouw droomreis.

We zijn de ‘extra quality check’: heel wat bestemmingen en 
hotels hebben wij zelf al bezocht.

Wil je info over uitstappen op je bestemming? 
Ook daarmee helpen we je graag!
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VROEG BOEKEN = VOORDEEL DOEN

Geniet van de TUI Garanties!*Op = op

Extra korting tot € 450 p.p.
Vroege boekers profiteren van extra kortingen. Snel zijn is de boodschap, want de extra kortingen kunnen elke dag wijzigen. 
Deze extra korting is ook geldig op alle kinderen.

Vraag je reisagent om meer informatie over de andere vroegboekvoordelen voor jouw vakantie.

* Info en voorwaarden bij je reisagent.
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TUI EXPERIENCES
Alles wat je vakantie nog leuker maakt, boek je makkelijk vooraf bij je reisagent

ACTIEF & AVONTUUR WELLNESS MUSEA & KUNST

SPORT

TOCHTEN & ATTRACTIES

OPTREDENS ETEN & WIJN

• Reserveer makkelijk op voorhand je beleving
• Kies uit meer dan 45.000 activiteiten in 90 landen
• Ervaar maar liefst 2.000 belevingen in eigen taal  

Vakantie geboekt? Dan kan de fun beginnen, en die wordt nu nog leuker dankzij TUI experiences. Zo boek je vooraf je uit-
stap, koop je tickets voor musea, optredens en sportwedstrijden, reserveer je alvast een tafel in je favoriete restaurant of 
boek je een wellnessbehandeling in het vakantieresort. Kortom, alles wat je vakantie nog leuker maakt, boek je voortaan 
makkelijk vooraf.

De ultieme kick

Juichen bij die 
ene sportwedstrijd

Vol verwondering
wegdromen

Heerlijke Chianti 
zo uit de wijngaard

Een uurtje me-time Staren naar 
een meesterwerk

Dat onvergetelijke 
fotomoment
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OOK VOOR DEZE VAKANTIES KUN JE 
BIJ ONS TERECHT
Boek deze vakanties bij je reisagent

TUI Vliegvakanties

Ben je een zonneklopper of meer een cultuur-
liefhebber? Hou je van de authenticiteit van 
een kleinschalig familiehotel aan de Spaanse 
costa’s of verkies je een luxeresort in Turkije? 
Trek met een jeep door de woestijn in Egypte 
of ontdek het prachtige Kaapverdië. TUI heeft 
ongetwijfeld wat je zoekt, en ’t is helemaal niet 
ver vliegen!

Autovakanties Dichtbij

Van quality time met z’n tweetjes tot je fami-
lievakantie in eigen land of in de buurlanden. 
Gastronomie en luxe in een kasteel of vitamine 
D tanken aan zee met nadien pure ontspan-
ning in de wellness. Van de natuurpracht van 
de Ardennen tot een heuse safari dicht bij 
huis, van wijn aan de Moezel tot bubbels in de 
Champagne, van de kasteeltjes aan de Rijn tot 
de landingsstranden in Normandië. Charmeho-
tels, vakantieparken of de leukste pretparken: 
jouw ideale vakantie is zo dichtbij!

Citytrips (digitaal)

Ecologisch, snel en comfortabel met de trein 
richting Londen of Parijs, van de latin vibes in 
Valencia en Barcelona tot fashion & food in 
Rome of Milaan, van shopping in Keulen of 
Berlijn tot romantiek in Wenen of Praag,.. of 
toch liever bootje varen in Amsterdam of Vene-
tië? TUI gidst je door je favoriete steden. Boek 
je ideale hotel, de leukste uitstapjes én vervoer 
allemaal samen aan de beste voorwaarden.

Autovakanties Europa / Frankrijk

Logeren in luxe op een landgoed in Toscane of 
in een sprookjeskasteel in la douce France. 
Met het gezin naar een camping vol animatie 
en waterpret of naar familiehotels waar niet 
alleen de fun, maar ook eten en drinken All 
Inclusive zijn. Van zon, zee en strand tot 
natuur, bergen en folklore. Van gastronomie en 
cultuur tot zalig genieten aan het privézwem-
bad van je villa. Bij TUI ben je zo op weg naar 
jouw ideale autovakantie!

TUI Tours

Verken jij graag nieuwe horizonten? Ben jij ook 
nieuwsgierig welk avontuur er achter elke vol-
gende bocht schuilt? Trek er zelf of in groep 
met Nederlandstalige reisleiding op uit en ont-
dek de wereld! Unieke bestemmingen, verras-
sende ontmoetingen, kennismaken met ande-
re culturen, herinneringen voor het leven, over 
de hele wereld.

TUI Small & Friendly autovakanties

Beleef de couleur locale op z'n best tijdens 
een verblijf in een boutique hotel, een heren-
huis in belle-époquestijl of een kleinschalig 
landhuis weg van de massa. TUI Small & 
Friendly zijn unieke vakanties met bijzondere 
overnachtingen. Je autovakantie of weekendje 
dicht bij huis; altijd een onvergetelijke erva-
ring...

TUI Luxe autovakanties

Luxevakanties dicht bij huis of in Europa's 
mooiste landen. Een verwenvakantie in een 
kasteel, op een landgoed tussen de wijngaar-
den of in een tophotel met eigen golfterrein. 
Van 5-sterrenluxeresorts tot Michelinsterren-
gastronomie. Geniet van wellness, comfort en 
service van het hoogste niveau aan de mooiste 
stranden, omringd door imposante bergen of 
midden in de natuur.

VIP Selection

Wie van luxe en comfort houdt, zit goed bij VIP 
Selection. Alle hotels beschikken over het bes-
te kwaliteitslabel. VIP Selection staat ook voor 
extra VIP service zowel op de luchthaven, op 
het vliegtuig als op je bestemming. 

TUI Small & Friendly vliegvakanties

Elke TUI Small & Friendly vakantie is een 
onvergelijke ervaring... Genieten van de 
authentieke sfeer en de unieke locatie staan 
centraal tijdens jouw Small & Friendly vliegva-
kantie. Deze hotels zijn stuk voor stuk karak-
tervolle pareltjes.
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TUI VERZEKERINGEN
Zonder zorgen je vakantie boeken

Je wil maximaal verzekerd zijn voor onvoorziene omstandigheden? Zowel voor als tijdens je vakantie? 
De TUI verzekeringen bieden je een optimale bescherming vanaf de reservering van je reis, je verblijf in 
het buitenland tot en met je thuiskomst. Zo kan je met een gerust hart jouw droomvakantie reserveren en 
zorgeloos op reis vertrekken.

PLATINUM 
ANNULERINGSVERZEKERING 

Met de Platinum annuleringsverzekering worden 
je gemaakte kosten 100% (zowel annulerings-of 
wijzigingskosten) terugbetaald voor een uitgebreid 
aantal waarborgen.

ALL RISK 
ANNULERINGSVERZEKERING

Alle uitgebreide waarborgen van onze Platinum 
annuleringsverzekering 

EXTRA: ELKE andere persoonlijke en aantoonbare reden 
zoals niet-stabiele ziektes nog in behandeling (vb. kanker, 
rug/heup/knie, neurologische aandoeningen,…), pandemie 
zoals het coronavirus, uitbraak epidemie, ernstige ziekte 
beste vriend(in), psychologische ziekte zonder opname, 
communiefeest of huwelijksfeest,…: 75% dekking van de 
annulerings-of wijzigingskosten

Enkele voorbeelden:
PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK

Proficiat, je hebt een nieuwe job gevonden! Nu kan 
je de eerste maanden niet reizen. Geen nood, wij 
vergoeden de gemaakte annuleringskosten terug.

Binnenkort vertrek je op reis naar Cuba, maar je 
mama is plots ernstig ziek geworden. Wij komen tus-
sen zodat je bij je mama kan blijven en er voor haar 
kan zijn.

Na 5 dagen heerlijke vakantie is er een besmetting 
vastgesteld in je hotel waardoor alle gasten in qua-
rantaine moeten. Wij dekken de eventuele extra 
nachten, maaltijden en de nieuwe terugvlucht naar 
huis voor 75%

Onze annuleringsverzekeringen kan je tot 57 dagen voor afreis bijboeken via je reisagent.

Reis- en bijstandsverzekering  

Met onze reis- en bijstandsverzekering kan je je verblijf in het buitenland beschermen voor een uitgebreid 
aantal waarborgen. 

Een aantal voorbeelden:

- Medische bijstand
- Repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden voor jezelf of familie tot de 2e graad
- Terugbetaling medische kosten in het buitenland
- Bagageverzekering
- Bijstand aan het voertuig op de luchthaven

Ontdek onze reis- en bijstandsverzekering om je verblijf in het buitenland te beschermen via je reisagent.

PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK

Binnenkort vertrek je op reis maar het reisadvies 
voor de bestemming is door het coronavirus niet 
groen gekleurd. Geen nood, wij komen tussen voor 
75%.

Ik heb een reis gepland met mijn gezin naar Dubai 
tussen mijn chemobehandelingen door. Kort voor 
afreis verergert mijn ziekte en voel ik me niet goed. 
Wij vergoeden 75% van de annuleringskosten.

2 dagen voor vertrek bekijk ik het weer ter plaatste 
en het zal de hele week regenen waardoor ik niet 
meer wil vertrekken. Helaas, hier komen wij niet 
voor tussen.

Annuleringsverzekering PLATINUM ALL RISK
Verzekerd bedrag 100% 100%

Vrijstelling/Franchise per persoon € 0 € 0

Premie 5% op de reissom 9 % op de reissom
(min. € 15 p.p.) (min. € 40 p.p.)

Vakantiepakket annulering + bijstand * 7% op de reissom 11 % op de reissom
(min. € 50 p.p.) (min. € 80 p.p.)

Uitgebreide waarborgen

Stabiele ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of familie tot  3e graad

Niet-genoten nachten van je verblijf bij een vroegtijdige dringende 

terugkeer naar huis of uitgesteld vertrek

Zwangerschap of onvoorziene complicaties tijdens de zwangerschap

Nieuwe baan, ontslag of intrekking reeds toegekend verlof

Echtscheiding, feitelijke scheiding of annulering van het geplande huwelijk

Oproeping militaire missie, getuige of jurylid, adoptie, orgaantransplantatie

ELKE andere persoonlijke en aantoonbare reden (75% verzekerd)

Niet-stabiele ziektes volop in behandeling (vb. kanker, rug/knie/heup, 

neurologische aandoeningen, degeneratief,...) (75% verzekerd)

Pandemie (vb coronavirus of uitbraak epidemie) (75% verzekerd)

Ziekte beste vriend(in) (75% verzekerd)

Communiefeest of huwelijksfeest (75% verzekerd)

Psychologische ziekte zonder opname (75% verzekerd)

Geen zin meer om de reis te ondernemen

Gebeurtenissen veroorzaakt door gebruik van alcohol, verdovende middelen,…

Gekende gebeurtenissen bij het afsluiten van de verzekering

* Voor boekingen langer dan 30 dagen ter plaatse, wordt er vanaf dag 1 €1,00 per persoon per dag extra gerekend.
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EXTRA'S VOOR VERTREK EXTRA'S OP DE VLUCHT 

REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING

Je wil maximaal verzekerd zijn voor onvoorziene 
omstandigheden? Zowel voor als tijdens je vakantie? 

De TUI verzekeringen bieden je een optimale bescherming 
vanaf de reservering van je reis, je verblijf in het buitenland 

tot en met je thuiskomst. Zo kan je met een gerust hart jouw 
droomvakantie vroeg reserveren en zorgeloos op reis 

vertrekken. Meer info over ons uitgebreid aanbod vind je op 
p. 7 Goed verzekerd op reis gaan is heel belangrijk!

ONLINE CHECK-IN EN STOELRESERVERING

Kies je graag waar je tijdens de vlucht zit of wil je zeker weten 
dat je naast elkaar zit? Reserveer dan snel jouw favoriete type 
stoel! Vergeet zeker niet online in te checken om wachtrijen 

aan de balie te vermijden.

BAGAGE BIJBOEKEN

Is er geen of onvoldoende bagage inbegrepen bij je boeking? 
Boek nu het aantal kilo’s bagage dat je (extra) wenst mee 

te nemen. Op voorhand bijboeken is voordeliger dan op de 
luchthaven

ETEN EN DRINKEN AAN BOORD

We verkopen aan boord een ruim assortiment aan broodjes, 
snacks en dranken. Zin in iets extra? Dan kan Deluxe je zeker 

bekoren!

DELUXE

Wens je te reizen in stijl en met een persoonlijke service? 
Boek nu Deluxe en geniet van de daarbij horende voordelen.

TUI EXTRA'S
The little things that make your holiday

Je hoeft alleen je vakantie te boeken, je koffer in te pakken en wij nemen alle praktische zaken 
uit handen. Zo geboekt via je reisagent!
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EXTRA'S OP DE LUCHTHAVEN EXTRA'S OP DE BESTEMMING 

LUCHTHAVENPARKING

Vertrek je vanuit Brussel of Charleroi? Reserveer op voorhand, 
tegen een voordelige prijs, jouw parkeerplaats vlak bij de 

luchthaven. 

BELEVINGEN

Bekijk rustig welke belevingen je wil doen om je bestemming 
nog beter te ontdekken. Glaasje wijn vlak naast de wijngaard, 

een uurtje me-time met een yogales, of vol verwondering 
wegdromen in het theater? TUI experiences biedt meer dan 
45.000 belevingen in 90 verschillende bestemmingen. Boek ze 

via je reisagent en have fun! 

LUCHTHAVENVERVOER

Geen zin in gesleep met koffers? Dankzij onze partner 
reserveer je eenvoudig je vervoer tussen je woning en de 

luchthaven. Kies voor deze handige service zowel bij je vertrek 
op vakantie als bij je terugkeer naar huis.

LUCHTHAVENHOTEL

Heb je een vroege ochtendvlucht? Vertrek gerust op vakantie 
en boek nu je hotel vlak bij de luchthaven. Zeker ook een 
absolute meerwaarde bij een late terugvlucht naar België.

HUURWAGEN

Boek een huurwagen en verken je vakantiebestemming 
in alle vrijheid. Bij onze partners kan je uit verschillende 

types auto's kiezen, profi teer je van een onbeperkt 
aantal kilometers en zijn de uitgebreide verzekeringen 

direct in de prijs inbegrepen.
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ONZE UNIEKE VAKANTIECONCEPTEN
De ene vakantieganger is de andere niet. Voor sommigen begint de vakantie pas als het 

animatieteam in beeld is, andere trekken er het liefst zelf op uit. Families, koppels, 
sportievelingen, luxedieren en mensen die van afwisseling houden: 

TUI heeft voor iedereen een perfect passend hotelconcept.

MODERNE HOTELS ONTWORPEN VOOR JOU

Vakantie-ervaringen op maat van de moderne lifestyle 
reiziger, dat is waar het om draait bij TUI BLUE.

Je krijgt op prachtige locaties een uitstekende service, 
exclusieve culinaire ervaringen en een 
activiteitenprogramma dat je zelf helemaal naar wens 
kan personaliseren. Maar het belangrijkste is dat alles 
in teken staat van het genieten en samenzijn met 
vrienden, familie of met z'n tweeën.

De eigentijdse design hotels zijn ingericht op deze 
behoefte en staan op rustige plekken in een 
natuurlijke omgeving en meestal dicht bij het strand. 
In de keuken worden veel lokale gerechten bereid met 
de ingrediënten van het land waar je bent. Met de 
BLUE® App regel je alles vanaf je strandbedje: een

yogales in de ochtend, een afspraak met je personal 
trainer en daarna een heerlijke massage.

Dat is TUI BLUE…

MODERNE HOTELS 
VOOR FAMILIES, 

VRIENDEN OF MET 
Z’N TWEEËN

EEN ATTENT TEAM 
VAN BLUE® GUIDES 

MET LOKALE TIPS

BLUE® TASTE: 
CULINAIR GENIETEN 

VOOR ELKE 
LEVENSSTIJL

BLUEF!T®: 
ENERGIE KRIJGEN 
VAN WELLNESS, 
FITNESS & FOOD

MET DE BLUE® APP 
AL JE WENSEN 

REGELEN; THUIS 
OF IN JE HOTEL
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AUTHENTIEKE 
MOMENTEN

! AUTHENTIEKE LOKALE KEUKEN 

! BLUEF!T® SPORTPROGRAMMA 

! BLUE® GUIDES 
GEVEN INSIDER TIPS 

! EXCLUSIEVE ERVARINGEN 

VAKANTIE IN STIJL

! ALL INCLUSIVE 
5-STERREN RESORTS

! APARTE ZONES 
VOOR VOLWASSENEN EN GEZINNEN

! BLUEF!T® SPORT- EN 
ACTIVITEITENPROGRAMMA

! DESKUNDIGE TEAMS 
VOOR KINDEROPVANG

UITRUSTEN 
MET Z’N TWEEËN

! MODERNE KAMERS 
OP PRACHTIGE LOCATIES

! CULINAIRE ERVARINGEN 

! GENIETEN IN DE WELLNESS

! BLUEF!T® RELAXATIE- EN 
FITNESSLESSEN 

ZORGELOZE 
FAMILIEVAKANTIE 

! FAMILIEVRIENDELIJKE FACILITEITEN

! INTERNATIONALE KEUKEN 
EN KINDERBUFFET  

! PROFESSIONELE KIDSCLUBS 

! ENTERTAINMENT 
VOOR ALLE LEEFTIJDEN 

Authentieke vakantie-ervaringen op 
maat van de moderne lifestyle reiziger. 

Hier ontdek je de plaatselijke cultuur van-
uit een comfortabele omgeving. Met de 
tips van de lokale experts verken je de 
omgeving, op jezelf of juist samen met 
anderen tijdens een georganiseerde trip. 
Voor me-time na een lange wandeling, 
kan je bij ons ook terecht voor een heer-
lijke spa-behandeling. Blijf fit dankzij het 
BLUEf!t® programma met sportieve les-
sen en gezonde, lokale gerechten. De 
hotels zijn geïnspireerd door de lokale 
architectuur waardoor je je meteen relaxed 
voelt. En met de BLUE®app heb jealles zo 
geregeld.

‘TUI BLUE Sensatori'.

Volwassenen en koppels worden volop in 
de watten gelegd. Een rustgevende well-
ness, een Adults Only-bar, een kamer in 
een hotelgedeelte waar enkel volwassenen 
verblijven… Je vindt het allemaal bij TUI 
BLUE Sensatori. TUI BLUE Sensatori 
heeft zelfs z’n eigen TUI Kids’ Club boor-
devol leuke avonturen, actieve uitdagin-
gen, zwembaden voor kinderen en fami-
lievriendelijke restaurants. Ons animatie-
team verlegt grenzen met hun innovatieve 
activiteiten en shows. Van ’s ochtends tot 
’s avonds kijk je je ogen uit!

Rustgevende vakantiebeleving met z’n 
tweeën: voor koppels of beste vrienden.

In deze comfortabele, stijlvolle adults 
only hotels geniet je met z’n tweeën van 
qualitytime in een gemoedelijke sfeer. 
Je krijgt op prachtige locaties een uit-
stekende service, exclusieve culinaire 
ervaringen en een eersteklas uitzicht. 
Versterk je band tijdens ontspannen 
activiteiten overdag, zoals wellness of 
een wandeling, en ’s avonds met laag-
drempelige entertainment zoals live 
muziek of een drankje in de gezellige 
cocktailbar.

Zorgeloze familievakanties waar 
iedereen het naar zijn zin heeft.

Verblijf in ruime hotels met gezinsvrien-
delijke faciliteiten, waar elk familielid zijn 
gang kan gaan. Elk hotel beschikt over 
meerdere zwembaden, een overvloed 
aan leuke (sport)activiteiten, entertain-
ment voor alle leeftijden en een hoog-
waardige keuken met kinderbuffetten. 
Kinderen kunnen ook terecht in de pro-
fessionele kidsclubs aangepast aan ver-
schillende leeftijden. Terwijl elk gezinslid 
individueel in de watten wordt gelegd, 
worden er ook momenten gecreëerd om 
samen de familieband te versterken.

SENSATORI
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ONZE UNIEKE VAKANTIECONCEPTEN

BOEK JE FAVORIETE KAMER BIJ TUI BLUE OF ROBINSON 

De kamer waar je de vorige keer verbleef, een kamer vlak naast het zwem-
bad of net op de bovenste verdieping? Bij geselecteerde TUI BLUE en 
ROBINSON hotels kan je zelf na je boeking je gewenste kamer reserveren. 
Dit kan van zes dagen na boeking tot een dag voor vertrek. Dat is een 
goed begin van je vakantie!

SPECTACULAIRE 
AQUAPARKEN

! DE DROOM VAN IEDER KIND

! SPLASHFACTOR 8, 9 OF 10

! AQUAPARK MET VEEL GLIJBANEN

! RUIME EN VOORDELIGE
 FAMILIEKAMERS

SHARE THE MOMENT

! ONTSPANNEN 
OP PRACHTIGE LOCATIES 

! VERS, GEZOND EN LEKKER ETEN 

! RUIM AANBOD AAN SPORT 
EN ACTIVITEITEN

! DAGELIJKS TOPENTERTAINMENT
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FUN VOOR IEDEREEN MET 
FUN4ALL BY RIU 

! ANIMATIE VOOR JONG EN OUD 

! BLIJF IN VORM MET RIUFIT 

! KINDERCLUB RIULAND 

! AVONDPROGRAMMA OF 
SHOWS

Amusement voor groot en klein, van 
’s morgens tot ’s avonds: dat vind je 
bij de hotels met het label Fun4All 
by RIU.

Op zoek naar absolute rust? In de 
hotels met het label Adults Only by 
RIU zijn kinderen niet toegelaten.

ONZE UNIEKE VAKANTIECONCEPTEN

SERVICE IN HET HOTEL

Tijdens je vakantie zal iedereen in een TUI uniform je met plezier verder 
helpen. Het kan wel zijn dat de host(ess) je enkel in het Engels te woord 
kan staan. Indien je graag in het Nederlands geholpen wordt, kan je ons 
24/7 een bericht sturen via de TUI app.

MODERNE LUXERESORTS 
IN DE CARAÏBEN

! GEVARIEERD HOTELAANBOD VOOR 
ZOWEL KOPPELS ALS FAMILIES

! PERSOONLIJKE SERVICE

! ONBEPERKT 
GASTRONOMISCH GENIETEN

! "DIAMOND CLUB" 
MET EXCLUSIEVE VOORDELEN

LAAT JE IN DE WATTEN LEGGEN

RIU HOTELS

! SERVICE OP HOOG NIVEAU

! ZORGELOOS GENIETEN

! CULINAIRE HOOGSTANDJES

! UITSTEKENDE LIGGING

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE

! EERSTEKLAS SERVICE

! BUITENGEWOON COMFORT

! VERFIJNDE KEUKEN

! TOPLIGGING
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In heel wat hotels kan je profiteren van een vroegboekkorting. 
Meer info en voorwaarden bij je reisagent.

Promokamers
Reserveer je een promokamer dan geniet je van een uitzonder-
lijke korting. Het aantal kamers is beperkt per hotel, dus snel 
reserveren is de boodschap. 

BOEKEN
VROEG

Vroeg boeken = voordeel doen

LAAT JE LEIDEN
DOOR ONZE LABELS
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All In hotels: all fun, no stress
Met een All In formule weet je vooraf wat je vakantie zal kosten. Wij stellen je onderstaande keuze voor 
zodat je de prijs-kwaliteitverhouding beter kan inschatten.

Bij All In kan je gebruik maken van de maaltijden, dranken, sport-
activiteiten e.a. tot het tijdstip bepaald door het hotel. Dit is meestal 
tot het moment van uitchecken (wanneer je de kamer dient te verla-
ten).

 ALL IN 

• Volpension 

• Lokale alcoholische dranken 

• Frisdranken 

• Snacks

• ...

 ALL IN  KIDS

De ouders kiezen voor halfpension 
en voor de kinderen is er de 
mogelijkheid om van de All 
Inclusive formule te genieten, 
soms zelfs gratis. 
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Aan deze labels zie je of er een verwarmd openluchtzwembad of een 
overdekt zwembad is. Een eigen privézwembad bij je kamer is het 
toppunt van luxe. 

Verwarmd zwembad: verwarmd in de periode zoals vermeld in de 
hotelbeschrijving, maar door weersomstandigheden, technische rede-
nen of de beslissing van de hotelier kan dit uitzonderlijk niet het 
geval zijn. Bij sommige hotels ontbreekt dit label omdat de informatie 
ons te laat bereikte.

Privézwembad: door lage plantenbegroeiing of bovenliggende kamers 
kan het zijn dat de privacy eerder beperkt is.

In een swim-upkamer heb je directe toegang tot het zwembad vanop 
je terras. In een kamer met directe toegang tot het zwembad bereik 
je het zwembad over het gazon of via een trap vanaf je balkon. 

Wifi gratis in het hele hotel: in de kamer en in de gemeenschappelijke 
ruimtes.

Hou er rekening mee dat op je vakantiebestemming wifi tijdelijk niet 
beschikbaar kan zijn door storingen en dat de sterkte ervan kan 
variëren.

Ga je voor een complete All In, voor half- of volpension, voor enkel 
ontbijt of heb je liever geen maaltijden inbegrepen? Bij elk hotel 
geven we aan welke maaltijdregimes je kan boeken. Zo maken we het 
je nog gemakkelijker om je hotel uit te kiezen.

In de hotels met dit label geniet je in bepaalde periodes van extra 
maaltijden. Je boekt halfpension en krijgt dit aan de prijs van kamer 
en ontbijt; je boekt volpension en krijgt dit aan de prijs van halfpensi-
on; of je boekt All In en krijgt dit aan de prijs van half- of volpension.

Hier worden de dranken als extraatje tijdens de maaltijden gratis 
aangeboden. 

Mogelijk geldt dit enkel in een bepaald maaltijdregime. Meer info in 
de hotelbeschrijving.

In hotels met dit label krijg je in bepaalde periodes 1 of meerdere 
dagen gratis (in hetzelfde regime als de andere dagen). Zo logeer je 
bijvoorbeeld 1 week, en krijg je de 7e dag gratis aangeboden door het 
hotel (6 nachten betalen + 1 gratis).

Deze promoties zijn verlengbaar voor dezelfde afreisdata, tenzij 
anders vermeld in de bijlage. Bijvoorbeeld 6+1 betekent 6 nachten 
betalen + 1 nacht gratis, en ook 7+1, 8+1, enz. 

In deze hotels verblijf je in bepaalde periodes in een kamer met zee-
zicht zonder toeslag.

SWIM-UP
KAMERS GRATIS

DRANKEN

VERWARMD
ZWEMBAD

PRIVÉ
ZWEMBAD

OVERDEKT
ZWEMBAD

GRATIS
WIFI

MAALTIJDEN
EXTRA

GRATIS
DAGEN

GEEN TOESLAG
ZEEZICHT

ALLEEN
VERBLIJF

HALF
PENSION

VOL
PENSION ONTBIJT ALL IN

LAAT JE LEIDEN
DOOR ONZE LABELS
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Hotels waar kleine hondjes (tot 6 kg) toegelaten zijn, worden met dit 
label aangeduid. 

Hotels met het ‘golf’-label bieden voordelige en aangepaste golfpak-
ketten aan, al dan niet op voorhand te reserveren via je reisagent.

Alle details van deze pakketten vind je in de bijlage.

Verblijf in bepaalde periodes in een eenpersoonskamer zonder toe-
slag of betaal geen toeslag voor een verblijf van 1 persoon in een 
tweepersoonskamer.

Wens je langer te verblijven op een van onze bestemmingen? Reis je 
voor 21 nachten of meer, dan kunnen we een mooie extra korting 
voorstellen. Op het moment dat je boekt, laten wij ons boekings-
systeem nakijken welke de voordeligste vluchtprijs is die we kunnen 
aanbieden. 

GOLF

FAIR TRAVEL

HONDJES
TOEGELATEN

SINGLE

LANG
VERBLIJF

ONZE MENING:

We vermelden bij elk hotel niet 
enkel een klantenbeoordeling, 
maar ook onze eigen TUI-
waardering, uitgedrukt in aantal 
zonnetjes, waarbij we ons 
baseren op onze eigen strenge 
normen, jarenlange ervaring en 
productkennis om de kwaliteit 
van een hotel in te schatten.

Je vindt ze telkens bij de 
hotelbeschrijving.

Om ervoor te zorgen dat je 
steeds met de juiste 
verwachtingen op reis vertrekt, 
kan je naast het aantal sterren en de klantenbeoordeling dus 
ook rekening houden met het aantal zonnetjes.

Onze duurzame accommodaties springen eruit. Ben je op zoek 
naar een accommodatie die duurzaam omgaat met water, ener-
gie en afval? Waar je in de restaurants regionale producten 
proeft? Kijk dan uit naar dit label. Meer info op p. 30-31.

ONZE MENING:

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 8.0

• Service 8.8
• Ligging 9.1

8.5
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Korting voor kinderen

Voor alle kinderen tot en met twaalf jaar kan je bij TUI rekenen op 
de “BOEK NU”-korting of een “KIDDY SURPRISE”-korting. Deze 
korting wordt aangeboden op basis van vraag en aanbod, en kan 
dus op elk moment variëren. Vraag daarom aan je reisagent van 
welke korting je gebruik kan maken op dat ogenblik. Hij/zij kan voor 
jou de juiste prijzen opvragen in het boekingssysteem. 

Vindt je reisagent een interessante korting? Snel beslissen is dan de 
boodschap! Het is mogelijk dat deze korting enkele ogenblikken 
later niet meer beschikbaar is, omdat de voordeligste plaatsen reeds 
volzet zijn.

Meer info en voorwaarden bij je reisagent.

Minisplash

Peuters en kleuters spelen heerlijk in het ondiepe Kinder-doe-bad. 
Met de glijbanen en fonteintjes hebben de allerkleinsten de tijd van 
hun leven. In deze zwembaden van beperkte diepte ontdekken ze 
verschillende watersproeiers en miniglijbanen. Bekijk de foto bij elk 
hotel voor een duidelijker beeld van wat je ter plaatse kan 
verwachten.
Tip: volwassenen moeten toezicht houden op de kinderen zowel in het zwembad als 
aan de waterkant om de veiligheid te waarborgen, ongeacht of een badmeester aanwe-
zig is of niet.

Voordelen in het hotel

FAMILIEKAMERS 

In heel wat hotels kan je met 4 of meer personen in ruime familie-
kamers logeren, eventueel met toeslag. 

Aan deze labels zie je door hoeveel volwassenen en hoeveel kinde-
ren de kamer kan bezet worden. In sommige familiekamers zijn 3 of 
4 volbetalenden (volwassenen of kinderen) vereist. De kortingen 
worden vermeld in de prijsberekening.

APARTE SLAAPKAMER 

Je kan in dit hotel opteren voor een kamer met één of meerdere 
aparte slaapkamers, die door een binnendeur gescheiden worden. 
Deze aparte slaapkamer kan ofwel de ouderslaapkamer ofwel de 
kinderslaapkamer zijn.

OP REIS MET DE BABY? 

Nog meer comfort in de hotels waar je kan beschikken over een 
babykit (meer info bij de hotels).

GRATIS VERBLIJF KINDEREN

In deze hotels kunnen één of meerdere kinderen volgens de leef-
tijdsaanduiding gratis verblijven. De leeftijd kan variëren naargelang 
het kamertype of de periode.

EEN RUIME GEZINSKAMER 
ZONDER TOESLAG

In één of meerdere kamertypes logeren 2 volwassenen en 2 kinde-
ren zonder toeslag, en met de respectievelijke kinderkortingen. 
Ideaal voor het budget!

VOOR EENOUDERGEZINNEN

Deze hotels bieden kinderkorting aan voor 1 of 2 kinderen die met 
1 volwassene reizen.

MET DE KINDEREN
OP VAKANTIE?
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WERKEN IN EEN INSPIRERENDE VAKANTIEOMGEVING

Het dagelijkse kantoorleven is behoorlijk 
veranderd. We hebben de mogelijkheid 
gekregen tot telewerken, waarbij we flexibel in 
onze tijd en niet meer aan een locatie 
gebonden zijn. Dit biedt kansen om ook op 
plekken buiten huis te werken. Daarom hebben 
wij de TUI Workation geïntroduceerd: de 
perfecte combinatie van werken op een 
heerlijke vakantieplek en in je vrije tijd vakantie 
vieren.

Een Workation is voor iedereen geschikt die 
een goede balans wil hebben in werk en vrije 
tijd. Of als je nog extra van dat fijne 
vakantiegevoel wil genieten. Daarbij kost het je 
geen vakantiedagen en is een nieuwe omgeving 
ook nog eens heel goed voor je creativiteit en 
werkplezier. Een frisse ochtendduik voordat je 
inlogt op je laptop, een boswandeling na de 
lunch en een gezellige aperitief op het strand 
om het einde van een productieve werkweek te 
vieren? Check!

RAZENDSNELLE 
WIFI

COMFORTABELE  
WERKUITRUSTING 

ONTSPANNINGS-
FACILITEITEN

RUSTIGE 
WERKPLEKKEN

MODERNE 
LOOK & FEEL Interesse in een TUI workation?

Ontdek het volledige aanbod bij je reisagent.

TUI WORKATION
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DE VAKANTIE IS BEGONNEN

De take-off van je vakantie begint zodra je voet aan boord zet van ons vliegtuig. Want bij 
TUI fly bepaal je helemaal zelf hoe je vlucht eruit ziet. Of je nu voor onze Economy 

tickets kiest of voor meer service in Deluxe, in onze TUI fly vliegtuigen is het altijd zonnig. 
TUI fly biedt je bovendien een aantal extra, optionele diensten aan zoals een verzekering 

tegen annuleringskosten of een reis- en bijstandsverzekering.

JONGSTE VLOOT SERVICE EN COMFORT

VERMIJD EEN BRANDSTOFTOESLAG

TUI fl  y investeert voortdurend in de vernieuwing van haar 
vloot om het comfort van de passagiers te verhogen, maar 
vooral om haar impact op het milieu te verminderen. Met 

een gemiddelde leeftijd van 8 jaar is de TUI fl  y vloot met een 
veertigtal vliegtuigen zeer vooruitstrevend  en modern.

MEERTALIGE SERVICE

De stewards en stewardessen staan tijdens de volledige 
vlucht in voor een attente service in het Nederlands, Frans en 

Engels.

KIES VOOR EXTRA ZITCOMFORT EN 
SERVICE

Op onze langeafstandsvluchten kan je kiezen voor meer com-
fort met 'Deluxe'. Zie pagina hiernaast.

KIES ZELF JE TYPE PLAATS 
IN HET VLIEGTUIG

Reizigers worden - in de mate van het mogelijke - per dossier 
samen geplaatst. Maar indien je specifieke wensen hebt, zoals 
een plaats aan de nooduitgang, een gangplaats of een plaats 

aan het venster, dan kan je dit op voorhand vastleggen, 
onder bepaalde voorwaarden. Dit kan vanaf 30 dagen tot 

48 uur vóór vertrek voor alle vluchten met TUI fly of Freebird. 

ONLINE CHECK-IN

Inchecken bij TUI fly kan nu sneller en makkelijker dan ooit. 
Vermijd wachttijden aan de balie door eenvoudig zelf in te 

checken thuis en meteen je boarding pass te printen of op je 
smartphone te downloaden. Zo kom je vliegensvlug aan de 

gate. Check-in mogelijk voor de meeste bestemmingen na het 
selecteren van een stoel tegen  betaling of tussen 24 en 

6 uur vóór vertrek (zonder stoelreservering).

ETEN EN DRINKEN AAN BOORD

Maaltijden, frisdranken en warme dranken zijn inbegrepen 
aan boord. Extra versnaperingen en alcoholische dranken zijn 
verkrijgbaar tegen betaling. Zin in iets extra? Dan kan Deluxe 

je zeker bekoren.

Wens je bij de boeking van je pakketreis volledige zekerheid 
inzake de brandstofkost voor je vlucht? Boek dan het Fuel 
Protection Program en geniet van de zekerheid dat er geen 

brandstoftoeslagen meer zullen worden aangerekend voor de 
vlucht na je boeking. Meer info vooraan bij je reisagent.

WELKOM AAN BOORD
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GENIET STANDAARD VAN 
ONZE ECONOMY SERVICE

OF KIES VOOR 
DE UPGRADE 

BAGAGE

• Je kiest zelf volgens je behoefte of en hoeveel bagage je 
meeneemt en betaalt. Vooraf te reserveren bij je reisagent.
• Eén stuk handbagage mag gratis mee (max. 10 kg en 

afmetingen 55 x 40 x 20 cm / niet voor baby’s).
• Buggy’s en kinderzitjes neem je gratis mee.

MAALTIJDEN
• De maaltijden zijn inbegrepen en zijn steeds aangepast aan 

het moment van de dag en de reistijd. Een maaltijd bestaat 
uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

• Alle niet-alcoholische dranken zijn gedurende de gehele 
vlucht gratis te consumeren.

• Mocht je nog trek krijgen, is er de mogelijkheid om aan 
boord diverse snacks te kopen.

• Zin in iets meer comfort? Dan is onze Deluxe service 
misschien wel iets voor jou!

EXTRA’S
• De incheckbalie is reeds 3 uur vóór afreis open.

• Lederen Traveller Class zetels met zetelverdeling 3-3-3 en 
76 cm beenruimte.

• Je hebt de mogelijkheid om vooraf je plaats te reserveren 
(mits toeslag).

• Je maakt gratis gebruik van de ingebouwde touchscreen 
in de zetel voor je, met een gevarieerd fi lm-, tv- en 

muziekprogramma en spelletjes.
• Jonggehuwden genieten van een aperitiefje (te melden bij 

reservatie).
• Aangepaste of speciale maaltijden

ECONOMY PLUS

• Kies voor meer comfort en reserveer vooraf je Economy 
Plus stoel met 86 cm beenruimte.

• Te reserveren d.m.v. stoelreservering vanaf 30 dagen voor 
vertrek en mits een toeslag. 

DELUXE
• Aparte incheckbalie bij de heenreis op Brussels Airport, en 

in de meeste gevallen ook bij de terugreis.
• Fast Lane op Brussels Airport.

• Express bagagebegeleiding: je priority luggage komt meestal 
als eerste van de band.

• De maaltijd is inbegrepen. Geniet van een glaasje 
champagne en een zeer verzorgde warme of koude 

maaltijd, bereid door onze TUI-cateringpartner - met 
digestief achteraf.

• De niet-alcoholische dranken, wijn of bier zijn gratis tijdens 
de vlucht.

• Het is zalig genieten in de deluxe lederen zetels met 
zetelverdeling 2-3-2 en een ruime beenruimte van 106 cm.

• Je hebt recht op 25 kg ruimbagage (+ 10 kg handbagage).
• Je zit in het voorste gedeelte van  het vliegtuig 

(stoelreservatie inbegrepen).

Toeslag: vanaf € 200 p.p. per traject (te reserveren voor het hele gezelschap)
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LANGEAFSTANDSVLUCHTEN

Naar de Dominicaanse Republiek, Cuba, 
Mexico, Jamaica, Florida en Aruba
met de Boeing 787 Dreamliner

Meer info bij je reisagent.

VANUIT BRUSSELS AIRPORT
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VLIEG EXTRA COMFORTABEL 
MET DE DREAMLINER

ECONOMY DELUXE
(Vanaf € 200 per persoon per traject)

Economy Standaard Economy Plus Deluxe

Maaltijdservice Economy service Economy service Deluxe service

Aantal stoelen 154 126 25

Beenruimte 76 cm 86 cm 106 cm

Stoelbreedte 47 cm 47 cm 50 cm

Verstelbare rugleuning 7,6 cm 15,2 cm 17,8 cm

Toeslag stoelreservering* Vanaf € 12 p.p. per traject Vanaf € 40 p.p. per traject Inbegrepen

*Stoelreservering is niet verplicht. Kies je graag waar je tijdens de vlucht zit of wil je zeker weten dat je naast elkaar zit? Reserveer dan tegen betaling je favoriete type stoel vanaf 
30 dagen tot 74 uur voor vertrek. Kies bv. voor een stoel met extra beenruimte of een plekje voorin de cabine. Prijzen zijn afhankelijk van het type stoel dat je kiest. 

Economy Standaard

Economy Plus

Deluxe
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LANGEAFSTANDSVLUCHTEN
Naar Sri Lanka, Bali, de Malediven, Thailand, Zanzibar, 
Oman, Mauritius en Dubai

OMAN

Heenreis op woensdag en zondag

THAILAND

Heenreis op woensdag, vrijdag en zondag

ZANZIBAR

Heenreis op woensdag en vrijdag 

• Heerlijke gerechten met royale porties (inbegrepen)

• Gratis dranken, inclusief een keuze aan wijnen van wereldklasse

• Elk zitje beschikt over een individueel scherm

• Uitgebreid entertainmentaanbod

• 30 kg bagage inbegrepen en 7 kg handbagage 

Naar Sri Lanka, Bali, Malediven, 
Thailand, Zanzibar en Oman
met Qatar Airways

BALI

Heenreis op woensdag, vrijdag en zondag

SRI LANKA

Heenreis op woensdag, vrijdag en zondag

Naar Mauritius en Dubai 
met Emirates

• Uitstekende maaltijden (inbegrepen)
• Gratis dranken tijdens de vluchten, inclusief een assortiment van

alcoholische dranken
• Elk zitje beschikt over een individueel scherm
• Entertainmentsysteem met 2.500 kanalen met nieuws, films en 

andere ontspanningsprogramma’s
• Vluchten Dubai-Mauritius-Dubai worden meestal uitgevoerd door 

de A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, een unieke 
belevenis

• 30 kg bagage inbegrepen en 7 kg handbagage  

MALEDIVEN

Heenreis op woensdag en zondag

DUBAI

Heenreis op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag

MAURITIUS

Heenreis op maandag en zaterdag
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Meer informatie bij je reisagent.
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TUI SERVICE OP JE BESTEMMING
Het TUI team staat 24/7 voor je klaar

Ook op je vakantiebestemming kan je vertrouwen op de beste TUI service. Wij staan met ons internationaal team voor je klaar en daar zijn 
alleen maar voordelen aan verbonden.

Zodra je bent geland, herken je ons internationaal TUI team aan de bekende Smile op hun uniform. Heb je vragen? Aarzel niet om ons TUI 
team aan te spreken, ze helpen je graag verder! De bussen vertrekken zo snel mogelijk naar jouw vakantiehotel. Deze transfer deel je met TUI 
vakantiegangers uit andere landen, zodat je sneller in jouw accommodatie aankomt en je vakantie echt kan beginnen! Houd er rekening mee dat 
de transfer niet wordt begeleid door een TUI host(ess).

Op zoek naar advies of assistentie? Het TUI team staat 24/7 voor je klaar. Zo kan je elk moment contact opnemen met onze Nederlandstalige 
online reisleiding via de TUI app. Noodgeval? Ook dan kan je onze TUI medewerkers 24/7 bereiken. Zij zullen je in je eigen taal verder helpen. 
De exacte contactgegevens vind je terug in de reisdocumenten.

Indien er een TUI host(ess) in je hotel langskomt, kan je ook steeds bij hem/haar terecht. Tijdens je vakantie, zal iedereen in een TUI uniform je 
met plezier verder helpen. Het kan wel zijn dat de host(ess) je enkel in het Engels te woord kan staan. Indien je graag in het Nederlands gehol-
pen wordt, kan je ons steeds een bericht sturen via de TUI app.

Naast de berichtenservice, vind je in de TUI app ook handige informatie over je bestemming en je hotel. Bij de meeste TUI vliegvakanties zijn de 
transfers van en naar de luchthaven inbegrepen. Ook je transfertijd, kan je twee dagen voor je terugvlucht terugvinden in de TUI app. Zo heb je 
steeds alle belangrijke informatie op zak!

24/7 NEDERLANDSTALIGE 
ONLINE SERVICE
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Hagelwitte stranden, een azuurblauwe zee en 
een kraaknet hotel. Wij vinden het belangrijk 
dat we voldoen aan al jouw verwachtingen. 
Daarom vragen wij al onze klanten na hun 
vakantie om hun ervaring met ons en met 
andere klanten te delen. Dat helpt niet enkel 
met het verbeteren van onze service, maar 
inspireert ook andere klanten.

Vul je reisbeoordeling in na je vakantie, we 
horen graag hoe jij jouw reis hebt ervaren. We 
garanderen dat jouw opmerkingen worden 
gelezen zodat wij onze service kunnen blijven 
optimaliseren in de toekomst. Aarzel dus zeker 
niet om jouw feedback te geven via Mijn TUI via 
https://www.tui.be/nl/my-zone. 
Jouw mening is waardevol!

DE ERVARINGEN VAN ONZE KLANTEN 
MAKEN HET JE GEMAKKELIJK
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Maak kennis met het 
hotel, ontdek de 
omgeving,  check het 
weer of neem contact 
op met je reisagent. 

Voor elk wat wils!

Check gemakkelijk 
op voorhand in

Alleen voor alle TUI fl  y 
vluchten kan je jouw 
digitale instapkaart 
downloaden

Check naar welke 
gate je naartoe moet

Bekijk alle details van 
jouw reisschema

Laat je inspireren met 
nuttige tips en hints 
over jouw bestemming

ALLE INFORMATIE 
IN 1 OOGOPSLAG  

INCHECKEN

MOBIELE
INSTAPKAART

GATE INFORMATIE

MIJN REISSCHEMA

ALLE INFORMATIE
OVER JE 
BESTEMMING
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ONZE TUI APP
Jouw vakantie in de hand

De TUI app is alsof je een vakantie-expert op zak hebt. Je hebt alles meteen en overzichtelijk 
bij de hand, van reisupdates en 24/7 online service in het Nederlands tot een reisplanning 
op maat en een heleboel bestemmingsinformatie.

AL JE BOEKINGSGEGEVENS 
BIJ ELKAAR
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Als je de TUI app downloadt 
voor vertrek, dan ontvang  je 
jouw transferbusnummer en 
de locatie van de transferbus 
via een bericht. 

TUI zorgt voor onbezorgd 
genieten tijdens jouw 
vakantie. Zo kan je 24/7 
contact opnemen met onze 
Nederlandstalige online 
reisleiding via de TUI app. 
Houd er rekening mee dat er 
geen fysieke reisleiding 
aanwezig kan zijn in het hotel. 
Indien er een TUI host(ess) in 
je hotel zou langskomen, kan 
je ook steeds bij hem/haar 
terecht. Het kan wel zijn dat 
de host(ess) je enkel in het 
Engels te woord kan staan. 
Indien je graag in het 
Nederlands geholpen wordt 
voor advies of assistentie, 
aarzel niet om ons een bericht 
te sturen via de TUI app. We 
helpen je graag verder!

Alles wat je vakantie nog 
leuker maakt, boek je 
gemakkelijk ter plaatse via de 
TUI app. Reserveer je 
belevingen en boek 
bijvoorbeeld een plekje in de 
wellness, tickets voor een 
musea of reserveer een 
tafeltje in dat overheerlijke 
restaurant. Ga naar de TUI 
app en kies daar jouw 
bestemming.  

Bij jouw terugkeer naar België 
komt een bus of een ander 
voertuig je ophalen aan het 
hotel of in de omgeving van 
het hotel, om je daarna naar 
de vertrekhal van de lucht-
haven te brengen. Je kan de 
uren en de exacte verzamel-
plaats vanaf 48u voor vertrek 
terugvinden in de TUI app.

Vind de bagageband snel 
terug wanneer jouw 
vlucht landt

Ook op je vakantiebestem-
ming kan je vertrouwen op de 
beste TUI service. Heb je 
tijdens jouw vakantie vragen 
voor ons? Ons Nederlands-
talige TUI team staat 24/7 
online voor je klaar en kan je 
alles vertellen over het hotel, 
de omgeving, restaurants en 
welke leuke excursies er zijn. 

BUS TRANSFER
INFORMATIE, VOOR
DE HEENREIS

INFORMATIE OVER
JOUW PERSOONLIJKE
REISLEIDING

BOEK GEMAKKELIJK
JE TUI EXPERIENCE

BUS TRANSFER
INFORMATIE, VOOR
DE TERUGREIS

NUMMER VAN JE
BAGAGEBAND

24/7 CONTACT 
MET TUI

A
v
j
d
v

B
I
D

de 

e
,

Vi
te
vl

N
BA

re
Ho
ge
aa
In
je
je
te
de
En
In
Ne
vo
aa
te
he

A
l
g
T
b
b
w
m
t
r
a
b

B
J

ië 

k

“Met de TUI app heb je alles 
wat je nodig hebt voor je vakantie 
binnen handbereik, op één plek, 
altijd en overal.”

DOWNLOAD
DE TUI APP
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WAT DOET TUI?
De afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet en veel geïnvesteerd in duurzaamheid. We vertellen graag over 
een paar initiatieven en resultaten waar we trots op zijn.

HOTELS

TUI biedt de klant keuze uuzeuze uit rruiuimm 8800 
accommodaties mmmemett een erkend
duurzaamheidseidseidslabel. Deze hotels reducererenn 
water, ener, ener, energie en afvavall enen vverbeteren het 
levlevleven van n dede mmedewerkers, hun families een n 
dede llokale gemeenschap.p. EEnn vveel klanten
maakten dezee kkeueuzeze al. Het aantal klanten inn
dezeze dduurzamere accommoddatatieies s tststeeeeg g inin
vijf jaar met 91% % totott 763.00000.0 JJe e 
herkent dedeze accomommomodadatitiess aaanan
hehett ffair traavevell pipictctogogram.m.m.

SASAMENWERKINGEN

TTUI is een specialist t inin rreieizzen en vakanties. 
Voor specififiekekee kennis, zoals mensenrechten, 
hehett tetegengaan van uitbuiuititingng vvanan kkinindedererenn 
en dierenwelzijn wwererkeken we samen met non-
profit orggananisisaties. Financiële ondersteuning
biededenen wij via TUI Care Foundation.

VLIEGTUIGENVLIEGTUIGENVLIEGTUIGEN

TUI fly heeft één van de jongste en meest 
efficiënte vloten in de luchtvaartsector. De
Boeing 787 Dreamliner is beduidend stiller, 
zuiniger én comfortabeler dan haar
voorgangers. Bovendien scheiden we onsns
afval, reduceren we plastic gebruik en 
brbrbrbreieeided n wewe hhhetet ccatatereriningagaananbbobodd uit memememett tt
bibi lologische en fair r trtradade e prproducten.

TUI CARE FOUNDATION

TUI steunt samen met de onafhankelijke TUI
Care Foundation wereldwijd projecten die 
zizichch rricichthtenen oopp ededucucatatieie,, nanatutuurur,, mimililieueu eenn 
het stimuleren van de lokale economie. Op het stimuleren van de lokale economie

bijdeze manier dragen we nog eens extra bij 
aaaann duduururzazameme oontntwiwikkkkeleliningg vavann 
vakantiebestemmingen. Een donatie doen?
Dat kan online of tijdens je TUI fly vlucht. We 
gagaranderen dat 100% % van de donaties naar
de programma’s van TUI Care Foundation
gagaatat.

KANTOREN

ofdkantoren zijn energiezuinig enofdkaTUUI’I’s hohoofofdkan
op allerlei manieren, grootop averduurzamen we op a

ze medewerkers fair ze menen klein. Hier drinken onze m
eren we henerentrade koffie eenn ththeeee en faciliteren

n zodatn zomemet videoconference mogelilijkjkheheded n zo
nsnswe zelf mimindnderer hoeven te reizen. OOnsns

papapiergebruik wordt steeeedsds ddigigitaler. Zo is de
brbrocochhuhureeprprododucu tie in vijf jaar gehalveererd.d

N?MEER WETEN?

olgScan de QR ccodode e vovooro  een video en voolglg
TUI Care Foundation op InInststagagram.

BLIJVEND GENIETEN VAN
DE MOOISTE BESTEMMINGEN
TUI reist de hele wereld rond. En met ons, vele andere reisfans. Deze reizen hebben een impact 
op het milieu en de ontwikkeling van vakantiebestemmingen. TUI neemt het voortouw om die 
impact zo positief mogelijk te maken. Zo kun jij zorgeloos genieten van de mooiste vakanties. 
Nu én in de toekomst.
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(H)Eerlijk op reis
Met oog voor de toekomst

Tijdens een duurzame vakantie ontbreekt het je op geen enkel vlak aan luxe, comfort, klasse en stijl. Alles wat je op een ‘normale’ vakantie 
mag verwachten, is hier ook. Maar er is hier nagedacht over bepaalde dingen en er zijn zeer bewuste keuzes gemaakt. Als je een fair travel 
vakantie boekt bij TUI dan is dat inclusief een bijdrage van 2,- p.p. en TUI verdubbelt dit tot 4 euro. Dat klinkt misschien niet veel maar als je 
al deze bijdragen in een jaar bij elkaar optelt, kunnen wij serieus en structureel investeren in een duurzame toekomst.

STEUN AAN 
DE LOKALE 
ECONOMIE

ACCOMMODATIES 
MET ECO-LABEL

INVESTERING 
IN VERDUURZA-

MING MOBILITEIT

1 2 3
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RONDREIZEN IN GROEP
Ontdek authentieke bestemmingen, via de mooiste routes. Maximale flexibiliteit 
dankzij extra afreisdata op bestsellers en een nog uitgebreider aanbod dankzij 
nieuwe bestemmingen.

• Rondreizen zonder zorgen
• Nederlandstalige begeleiding
• Kleine groepen
• Enthousiaste reisleider
• Quality-time en privémomenten tijdens de reis

MET TUI TOURS DE WERELD ROND

Vanaf

€ 2.279
per persoon 

(op basis van een tweepersoonskamer)

Vanaf

€ 1.809
per persoon 

(op basis van een tweepersoonskamer)

PERU
13-daagse groepsrondreis

CUBA
12-daagse groepsrondreis
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INDIVIDUELE RONDREIZEN
Of je nu de reismicrobe stevig te pakken hebt of je eerste stapjes als wereldburger 
zet, wij helpen je op weg. Letterlijk. Jij brengt je reisgezelschap op de been, wij 
zorgen voor de accommodatie en de beste reisroute. 
Denk: een tocht langs pittoreske steden, ongerepte natuur en onontdekte 
schatten. Want een land moet je beleven om écht gezien te hebben. Benieuwd? 
Kruip achter het stuur van je eigen wagen en ga op ontdekking!

• 24/7 ondersteuning en service
• Huurwagen of privéchauffeur: jij beslist
• Op maat van jouw wensen
• Van de platgetreden paden weg
• Alles is geregeld

Vanaf

€ 1.405
per persoon 

(op basis van een tweepersoonskamer en exclusief internationale vluchten)

GRAND TOUR OF THAILAND
10-daagse rondreis met privéchauffeur/gids
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INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een geldig inter-
nationaal paspoort vereist (nog min. 6 maan-
den geldig na datum van inreis). Bij binnen-
komst in de Verenigde Arabische Emiraten 
(V.A.E.) wordt een (gratis) toeristenvisum voor 
30 dagen afgegeven, verlengbaar met maxi-
maal één maand. Het verblijf als toerist is dus 
beperkt tot max. 60 dagen. Als een visum aan-
gevraagd wordt voor een kind dat meereist 
met zijn ouders, moet het kind dezelfde fami-
lienaam hebben als de ouders. In het geval dat 
de familienamen niet overeenkomen, moet er 
een kopie van het geboortecertificaat voorge-
legd worden bij de aanvraag van het visum. 
Reizigers van een andere nationaliteit dienen 
contact op te nemen met hun officiële instan-
ties voor de nodige informatie. Indien je stem-
pels van Israël in je reispas hebt, dien je een 
nieuw internationaal paspoort aan te vragen. 
Je moet ook beschikken over een ticket voor 
de terugreis.
Verblijfstaks: De hotels in Dubai (Jumeirah), 
Ras Al Khaimah en Fujairah brengen een 
belasting in rekening bij hun gasten. Deze toe-
ristenbelasting - officiaal ‘Tourism Dirham’ - 
wordt berekend per kamer per nacht en is 
afhankelijk van het type en de klasse van 
accommodatie. De verblijfstaks dient ter 
plaatse, bij aankomst, betaald te worden en dit 
in de lokale munt AED. Die belasting komt op:
- AED 20 per kamer per nacht voor 5*-hotels 
& Deluxe-aparthotels
- AED 15 per kamer per nacht voor 4*-hotels 
& Superior aparthotels
- AED 10 per kamer per nacht voor 3*-hotels 
& standaard aparthotels 
Leeftijd: volwassenen moeten minimum 
21 jaar zijn, indien jonger moeten ze vergezeld 
worden door hun ouders.
Tijdsverschil: in de V.A.E. is het in de zomer 
2 uur later dan in België.
Gezondheid: er zijn geen inentingen vereist. 
Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites 
www.itg.be (Instituut voor tropische genees-
kunde) en www.who.int (World Health Organi-
zation) voor meer gedetailleerde informatie. 
Het drinken van kraantjeswater wordt best 
vermeden.

Bevolking: de ruim 4,5 miljoen inwoners zijn 
voor minder dan de helft Arabieren. De 
meeste inwoners zijn buitenlandse werk-
krachten.
Taal: de officiële taal is het Arabisch. Engels is 
de tweede taal maar wordt overal vlot 
gesproken.
Lokale munt: de lokale munt is de dirham 
(AED), onderverdeeld in 100 fils. De officiële 
wisselkoers is USD 1 = AED 3,67 / € 1 = AED 
4,36 (oktober 2021).
Religie: de bevolking van de V.A.E. is hoofdza-
kelijk islamitisch. Hou rekening met je kle-
dingkeuze en draag op openbare plaatsen en 
in moskeeën kleding die je schouders en 
knieën bedekt.
Kledij: de Emiraten in ons aanbod zijn 
modern. Zo is het geen probleem om in bikini 
op het strand te lopen. 
Alcohol: de meeste hotels in ons aanbod ser-
veren alcoholische dranken.
Rijbewijs: wie een wagen wil huren, moet in 
het bezit zijn van ofwel een geldig internatio-
naal rijbewijs of een geldig nationaal rijbewijs. 
Elektriciteit: 220/240 volt. Een adaptor mee-
nemen, is aan te raden. 
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen.
Opmerking: het kwaliteitsniveau van de 
hotels ligt over het algemeen hoger dan in 
andere Arabische landen.

VAKANTIEPLAATSEN

DUBAI (JUMEIRAH)
Het moet nauwelijks nog gezegd: Dubai is 
een prestigieuze vakantiebestemming! De 
hotels maken er een wedstrijdje van om de 
hoogste of de meest extravagante te zijn. 
Alles draait rond superlatieven! Het mooiste 
strand van Dubai ligt in Jumeirah. Daar zijn 
ook de meeste luxehotels gebouwd. Je vindt 
er ook de Burj Khalifa, met 828 meter het 
hoogste gebouw ter wereld. Wandel door de 
historische wijken en neem een kijkje in het 
verleden van de stad. In combinatie met het 
azuurblauwe water van de Arabische Golf is 
dit het ideale decor voor een ontspannen 
vakantie in alle luxe. 
Luchthaven - Dubai (Jumeirah) : ± 20 km

RAS AL KHAIMAH
Dit is het meest noordelijke en groene emi-
raat, omgeven door de Hajar-bergen, de Per-
zische Golf en Oman. Ras Al Khaimah is de 
laatste jaren steeds populairder geworden als 
vakantiebestemming en je zal vlug ontdekken 
waarom. Het 65 kilometer lange zandstrand 
aan de azuurblauwe zee is maar een van de 
vele redenen. Aan dé strandbestemming bij 
uitstek kan je naar hartenlust snorkelen, diep-
zeevissen, waterskiën, mountainbiken of sim-
pelweg genieten van de mooie omgeving. De 
resorts bieden een uitstekende service en zijn 
bovendien de ideale uitvalsbasis om het brui-
sende Dubai te ontdekken tegen een betaal-
bare prijs. Hier geniet je van een ongedwon-
gen strandvakantie. 
Luchthaven - Ras Al Khaimah : ± 100 km

FUJAIRAH
Fujairah heeft schitterende, ongerepte stran-
den en enkele traditionele bezienswaardighe-
den. Het spectaculaire Fujairah Fort is er één 
van. De mysterieuze kronkelweggetjes doen je 
verlangen naar naar wat na de volgende 
bocht ligt, maar wij vertellen het je nu al: het 
ene prachtlandschap volgt er na het andere! 
Bovendien heeft Fujairah een prachtige, fasci-
nerende onderwaterwereld, zeker de moeite 
om te gaan duiken. Luchthaven - Fujairah: ± 150 km

AJMAN
Ajman is de hoofdstad van het emiraat 
Ajman. Het toerisme is daar nog volop in ont-
wikkeling. Je vindt er tal van hotels en toeris-
tische bezienswaardigheden zoals het Ajman 
National Museum waar je ‘het leven zoals het 
was’ kan bezichtigen, een terugblik op het 
verleden. Ajman is bovendien vooral populair 
bij gezinnen omdat er veel restaurants, koffie-
shops en winkeltjes zijn. Vanaf Ajman ben je 
zo in Dubai, de uitvalsbasis bij uitstek om 
Dubai te verkennen. Luchthaven - Ajman: ± 27 km

! Stad van superlatieven
! Zonovergoten zandstranden
! Overweldigende shopping malls
! Skyline met wolkenkrabbers
! Burj Khalifa als wereldberoemd pronkstuk

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN

KLIMAAT
 A B C
jan 24° 22° 8
feb 25° 21° 8
maa 28° 23° 8
apr 33° 25° 10
mei 37° 29° 11
jun 39° 31° 11
jul 41° 32° 10
aug 42° 33° 10
sep 40° 32° 10
okt 34° 30° 10
nov 30° 27° 9
dec 26° 25° 8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Dubaï

Ras Al Khaimah

Fujairah

Ajman

Al Ain

ABU DHABI

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Perzische Golf

G
olf van

O
m

an

50 km

24/7 ONLINE 
SERVICE
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RIU DUBAI ★★★★

Dubai

 !  All  Inclusive  24/24u.
 !  3  zwembaden
 !  Aquapark  met  glijbanen
 !  Direct  aan  het  strand

 ALL IN 

• Ontbijtbuffet, showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met show-

cooking en keuze aan desserts, 
lichte maaltijden in het restaurant 
aan het zwembad

• ‘s Avonds: buffetten en gerechten 
die à la minute bereid worden, 
vegetarische gerechten,  2x/ week 
themabuffet

• Alternatief avondmaal: Aziatisch 
restaurant, Italiaans restaurant, 
Libanees restaurant

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(24/24u.)

• Bijvullen van de minibar
• Fitness, stoombad, sauna, bubbel-

bad: minimum 18 jaar, sport-
schoenen verplicht in de fitness

• Aquapark (zondag gesloten)
• Stand up surfing, waterfietsen, 

kajak
• Groepslessen in de RiuFit zone 

( 6x/ week)
• Animatie voor kinderen (4-7 jaar, 

8-12 jaar,  6x/ week)

• Animatie overdag voor volw. 
(meerdere keren per week)

• Riu avondprogramma, livemuziek 
of shows (meerdere keren per 
week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad of douche, haardroger), 
centrale airco, plafondventilator, 
telefoon, satelliet-tv (flatscreen), wifi 
(gratis), minibar (gratis), safe (gratis), 
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met gedeeltelijk 
zeezicht, op aanvraag (type 20)

• Kamer met zeezicht (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.), op aanvraag 
(type 21)

• Juniorsuite met gedeeltelijk zee-
zicht (3-4 pers. / 3 volw.+ 2 kind. / 
2 volw.+ 1 kind / 2 volw.+ 2 kind. / 
2 volw.+ 3 kind. / 4 volw.+ 1 kind) 
met bad (type 22)

• Juniorsuite met zeezicht (2 pers.) 
met bad en douche, geïntegreerde 
woonkamer met bank (type 23)

• Eén persoon in kamer met 
gedeeltelijk zeezicht, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in kamer met zee-
zicht, op aanvraag (type 28)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) (type 25)

• Eén persoon in promokamer, op 
aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 787 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Italiaans restaurant bij het zwem-

bad
• Libanees restaurant bij het zwem-

bad
• Lobbybar met terras, sports bar, 

salonbar met podium, 2 swim-
upbars, bar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, 2 kinder-

baden (waarvan 1 met glijbanen), 
aquapark met glijbanen (minimum 
lengte 120 cm., zondag gesloten), 
zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan de 
zwembaden

• Gratis zie All In
• Betalend: spacentrum (exclusief 

voor vrouwen) met verschillende 
behandelingen en massage

RIU’s nieuwste trots staat op een 
van de Deira eilanden van bruisend 
Dubai. In het Riu Dubai weten ze 
wel raad met luxe en gemak. Alleen 
de comfortabele kamers met alles 
erop-en-eraan zijn al een beleving. 
Na een duik in het zwembad dobber 
je rustig naar de poolbar voor een 
verfrissend fruitig drankje. En neem 
je liever een duik in zee? Dan wandel 
je daar vanaf het terras zo naartoe. 
Is het tijd voor cultuur? Dan zie je 
de hotspots vanuit het Riu Dubai al 
liggen.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 15 km van de Burj Khalifa
• Op ± 11 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Schoonheidssalon
• RiuArt atelier
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 27242 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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HYATT REGENCY DUBAI CREEK HEIGHTS ★★★★★

Dubai

 !  Luxueus  hotel  in  het  bruisende  Dubai
 !  Panoramische  lounge  op  de  34e  verdieping
 !  Appartementen  en  studio’s
 !  Aan  de  oevers  van  Dubai  Creek

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, bad, haardroger, 
badjas, slippers), tegelvloer of tapijt, 
individuele airco, telefoon, wifi (gra-
tis), satelliet-tv (flatscreen), Ipod 
docking station, minibar (betalend), 
koffie- en theefaciliteiten en safe 
(gratis)
• Standaardkamer ‘Regency’

(2 pers.) met kingsize bed 
(type 20)

• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) (type 21)

• ‘Club’ kamer (2 pers.) met king-
size bed, gratis toegang tot de 
Regency Club Lounge (type 23)

• Luxe ‘Club’ kamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) met gratis toegang 
tot de Regency Club Lounge 
(type 24)

• Familiekamer (2-4 pers.) met 
kingsize bed (type 22)

• Eén persoon in ‘Club’ kamer met 
kingsize bed en met gratis toegang 
tot de Regency Club Lounge, op 
aanvraag (type 27)

• Eén persoon in ‘Regency’ kamer
met kingsize bed, op aanvraag 
(type 29)

• Extra bij verblijf in types 23, 24 en 
27: continentaal ontbijt, avondbar 
met versnaperingen, exclusieve en 
vroege check-in/ late check-out 
(volgens beschikbaarheid), luxe 
welkomstartikelen op de kamer, 
fles wijn op de kamer bij aan-
komst, gratis spavoucher voor 
massage (30 min./ pers./verblijf)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 464 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant (internationale 

keuken)
• Restaurant met snacks en lichte 

maaltijden (ook om mee te 
nemen)

• Mexicaans restaurant met 
tacoshop

• Lobbybar, poolbar (snacks), loun-
gebar op de 34e verdieping met 
terras en panoramisch zicht

• Regency Club Lounge (exclusief 
voor gasten in kamertype 23, 
24 en 27)

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, sauna
• Betalend: spacentrum, miniclub 

(4-11 jaar, eerste 3u. gratis)

LIGGING
• Op 5 km van het oude centrum 

van Dubai
• Op ± 6 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Ontdek het bruisende Dubai vanuit 
het luxueuze Hyatt Regency Dubai 
Creek Heights! Het hotel ligt aan de 
oevers van de Dubai Creek, de 
lagune die de stad in tweeën deelt. 
Het oude centrum en de belangrijk-
ste bezienswaardigheden zijn 
gemakkelijk te bereiken. Met ruime, 
frisse kamers, een uitgebreide keuze 
voor je maaltijd en een wellness om 
helemaal te herbronnen is de toon 
gezet voor een zorgeloze vakantie. 
‘s Avonds geniet je van het betove-
rende zicht op de stad in de lounge-
bar op de 34e verdieping, letterlijk 
en fi guurlijk het hoogtepunt van het 
hotel.

Luxekamer

Code 27254 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFI
BOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.2
• Kamers 9.0

• Service 8.7
• Ligging 7.2

8.2
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GRAND HYATT DUBAI ★★★★★

Dubai

 !  Service  van  wereldklasse
 !  Enorme  tuin  met  groot  zwembad
 !  Diverse  restaurants
 !  Vlakbij  de  shopping  mall

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad, douche, haardroger, 
badjas, slippers), tapijt, individuele 
airco, hoofdkussenservice (gratis), 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), safe (gratis), minibar 
(betalend), koffie- en theefaciliteiten
• Kamer met ‘Downtown View’ 

(2-3 pers.) (type 20)
• familiekamer met tuinzicht

(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
(type 21)

• Clubkamer ‘Downtown view’
(2-3 pers.) (type 23)

• ‘Club’ familiekamer met tuinzicht
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
(type 22)

• ‘Grand’ kamer (2-3 pers.), zonder 
toeslag (type 24)

• Eén pers. in kamer ‘Downtown 
view’, op aanvraag (type 29)

• Eén pers. in ‘Grand’ kamer, op 
aanvraag (type 28)

• Eén pers. in ‘Club’ kamer ‘Down-
town View’, op aanvraag (type 27)

• Bij verblijf in types 23, 22 en 27: 
toegang tot Grand Club, exclusieve 
check-in, luxe welkomstartikelen, 
uitgebreid ontbijt, de hele dag 
drankjes, buffet voor het avond-
maal (18-20u.)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 682 kamers

 ALL IN mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Italiaans restaurant
• Libanees restaurant
• Indisch restaurant
• Steakrestaurant
• Italiaans café
• Restaurant met specialiteiten uit 

Singapore
• Sushirestaurant
• Aziatisch restaurant
• Lobbybar, jazzbar, Italiaanse wijn-

bar, poolbar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (ver-

warmd) met kinderbad en baby-
bad, tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan de 
zwembaden

• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: toegang tot het spa-

centrum (min. 16 jaar) met sauna, 
stoombad, bubbelbaden, ijsfontei-
nen en toegang tot de gym

• Betalend: spacentrum met 
behandelingen

LIGGING
• Op 1 km van Wafi City Shopping 

Mall
• Op 6 km van Dubai Creek & Golf 

Course
• Shuttle naar ‘La Mer Beach & 

Laguna Waterpark’
• Op 10 km van Dubai Mall / Burj 

Khalifa
• Op 8 km van de luchthaven (trans-

fer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wifi (gratis) in het hele resort

Wanneer je Grand Hyatt Dubai zegt, 
zeg je ook talrijke, lekkere restau-
rants en luxueus uitgeruste kamers. 
Ga langs in één van de vele restau-
rants en geniet van de tongstrelende 
gerechten die de chef voor je klaar-
maakt. Shoppingliefhebbers opgelet, 
Grand Hyatt Dubai is het ideale 
hotel om te ‘shoppen ‘till you drop’! 
Om jou het ultieme shoppingplezier 
te laten beleven zijn er een aantal 
exclusieve boetieks in het resort zelf. 
Het resort is ook ideaal gelegen om 
Dubai en al zijn ‘glitter & glamour’ 
van dichterbij te bezien. Geen nood, 
dankzij de ruime tuin kan je toch 
nog in alle rust genieten ondanks 
dat het bruisende centrum van 
Dubai slechts op een steenworp 
afstand ligt. Dit hotel biedt service 
van wereldklasse. Aan jou om het te 
ontdekken.

Standaardkamer ‘Grand’ ‘Downtown view’

Code 27228 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

PREMIUM

ONTBIJTHALF
PENSIONALL INGRATIS

WIFIVERWARMD
ZWEMBAD

OVERDEKT
ZWEMBADBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.4
• Kamers 9.6

• Service 9.6
• Ligging 9.4

9.4
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SAVOY CENTRAL ★★★ SUP

Dubai

 !  Modern  hotel  in  het  oude  centrum
 !  Alle  kamers  volledig  gerenoveerd
 !  Gratis  shuttle  naar  het  strand
 !  Op  loopafstand  van  de  metro

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd), 

zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad, 

gratis matrassen en handdoeken 
aan La Mer Beach

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, sauna, stoombad, 

toegang tot de Health Club

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche in bad, haardroger), 
tegelvloer en tapijt, individuele airco, 
hoofdkussenservice (gratis), tele-
foon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), kitchenette (tegelvloer) 
met koelkast, microgolf, koffie- en 
theefaciliteiten, waterkoker, brood-
rooster, kookplaten, wasmachine, 
safe (gratis)
• Standaardstudio (2-3 pers.) 

(type 20)
• Eén pers. in studio op aanvraag 

(type 29)
• Promostudio (2-3 pers.) (type 25)
• Eén persoon in promostudio, op 

aanvraag (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 154 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijtbuffet
• Hoofdrestaurant
• A-la-carterestaurant
• Dakterras
• Er wordt geen alcohol geschonken 

in het hotel

LIGGING
• In het centrum
• Op 10 m van winkels
• Op 150 m van de metro
• Op 5 km van het strand (gratis 

shuttle)
• Op ± 8 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Roomservice (7-23u.)
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

In hotel Savoy Central is het goed 
vertoeven. In een vingerknip ben je 
zo in de zinderende souks en het 
Dubai Museum. ‘s Avonds aan het 
zwembad op het dakterras heb je 
een prachtig uitzicht over de stad. 
Een verliefd koppel wil hier wel 
1001 nachten verblijven. In de blin-
kende kitchenette van de moderne, 
immense studio voel je je net een 
oosterse keukenprinses. Of een 
sjeik, dat kan natuurlijk ook. ‘s Och-
tends serveert het allervriendelijkste 
personeel een heerlijk uitgebreid 
ontbijt. Ga zeker ook eens langs in 
het grootste winkelcentrum van de 
wereld, neem de supersonische 
metro, op naar Dubai Mall!

Executieve studio

Code 27266 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFIVERWARMD
ZWEMBADBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6
• Kamers 9.2

• Service 9.4
• Ligging 7.3

8.7

038_V1_TuiExotisch_NL   38 22/11/21   15:48



39Verenigde Arabische Emiraten | Dubai | Fujairah

IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT ★★★★★

Fujairah

 !  Idyllische  locatie
 !  Typisch  Arabisch-Marokkaanse  bouwstijl
 !  Luxueuze  kamers
 !  Direct  aan  een  prachtig  zandstrand

VERBLIJF
Alle kamers en beschikken over bad-
kamer (douche in bad, haardroger, 
badjas, slippers), tegelvloer, individu-
ele airco, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv (flatscreen), minibar (beta-
lend), koffie- en theefaciliteiten, safe 
(gratis), balkon of terras
• Superieure standaardkamer

(2-3 pers.) met tapijt (type 20)
• Superieure kamer met zicht op 

het zwembad (2-3 pers.) 
(type 23)

• Superieure kamer (2-3 pers.) met 
lateraal zeezicht (type 21)

• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met tapijt: 
1 slaapkamer, 1 salon (type 22)

• Familiekamer met zicht op het 
zwembad (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met tapijt: 
1 slaapkamer, 1 salon (type 24)

• Familiekamer met lateraal zee-
zicht (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met tapijt: 1 slaap-
kamer, 1 salon (type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij max. bezetting)

• 321 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• IJsjes voor kinderen tot 12 jaar 
(vanaf 11u tot zonsondergang)

• Avondmaal (vast menu) mogelijk 
in het Italiaans en Aziatisch res-
taurant (mits reservatie)

• Snacks (16.30-17u.)
• Roomservice (selectie, 1-6.30u.)
• Middernachtsnacks (22-1u.)
• Selectie van lokale, alcoholische 

en niet-alcoholische dranken 
(8-1u.)

• Minibar ( 1x/ dag gevuld) 
• Tennis (mits reservatie, tennis met 

verlichting betalend), pingpong, 
volleybal, fitness, sauna, stoom-
bad, bubbelbad, miniclub 
(4-12 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Italiaans à-la-carterestaurant
• Aziatisch à-la-carterestaurant
• Grill-/ Oosters restaurant
• Dresscode: smart casual
• Poolbar, bar met dj en livemuziek

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd), 

kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis, biljart, spa-

centrum, zeilen, waterski, duiken, 
waterfiets

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 45 km van het centrum van 

Fujairah
• Op ± 145 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Wauw! Dit hotel heeft een fantasti-
sche ligging aan een privéstrand en 
wordt omringd door een tuin van 
meer dan 60.000 m2. Het imposante 
Hajjar-gebergte ligt vlakbij. De set-
ting betovert, maar ook binnenin kijk 
je je ogen uit: het hele interieur voelt 
sfeervol luxueus aan en combineert 
een warme Arabisch-Marokkaanse 
stijl met modern comfort. Dit wordt 
een vakantie lang genieten!

Superieure kamer met zicht op het zwembad

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

10 • Service 10
• Ligging 5

Code 27275 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

SUN SWIM

ALL INGRATIS
WIFIVERWARMD

ZWEMBAD
OVERDEKT
ZWEMBADBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES
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INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een geldig 
internationaal paspoort vereist (nog min. 
6 maanden geldig na terugkeer, een voorlopig 
paspoort wordt niet aanvaard). Je hebt ook 
een visum nodig dat je elektronisch kan aan-
vragen via https://evisa.rop.gov.om (document 
26A voor een verblijf t.e.m. 10 dagen, docu-
ment 26B voor een verblijf t.e.m. 30 dagen) of 
rechtstreeks  bij de ambassade van Oman. 
Het wordt afgeraden om stempels van Israël 
in je paspoort te hebben
Tijdsverschil: het is er in de zomer 2 uur later 
dan in België.
Taal: de officiële taal is het Arabisch. Over het 
algemeen wordt hier goed Engels gesproken.
Lokale munt:  de munteenheid in Oman is 
de Omani Rial (OMR). € 1 = OMR 0.45 (okto-
ber 2021)
Religie: de bevolking van de V.A.E. is hoofdza-
kelijk islamitisch. Hou rekening met je kle-
dingkeuze en draag op openbare plaatsen en 
in moskeeën kleding die je schouders en 
knieën bedekt.
Gezondheid: er zijn geen inentingen vereist. 
Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites 
www.itg.be (Instituut voor tropische genees-
kunde) en www.who.int (World Health Orga-
nization) voor meer gedetailleerde informatie. 
Elektriciteit: 220/240 volt. Een universele 
adaptor meenemen, is aan te raden.

VAKANTIEPLAATSEN

MUSCAT
Muscat is de hoofdstad van Oman. Hier vind 
je tal van prachtige moskeeën, beach clubs 
met een ontspannen sfeer en uitbundige 
soeks om leuk te gaan shoppen. 
Luchthaven - Muscat : ± 32 km

JABAL AKHDAR
Dit is een bergmassief in het Hadjargebergte. 
Je hebt er prachtige, uitgestrekte vergezich-
ten op perzikbomen, druivenranken en rozen-
struiken. Het is een groene oase in de woes-
tijn. De Jabal Akhdar is ook een etappe in de 
Ronde van Oman. 
Luchthaven - Jabal Akhdar: ± 153 km

NIZWA
Nizwa is een van de grootste steden van 
Oman. Bijzonder om te zien is de geitenmarkt 
op vrijdag. Er zijn ook verschillende soeks 
waar je kan gaan winkelen. Snuif je liever wat 
cultuur, dan kan je terecht bij het fort van 
Nizwa, een van de oudste forten van het sul-
tanaat.  Luchthaven - Nizwa: ± 85 km

! Qaboes-moskee, de grootste moskee van het land

! Talrijke interessante musea om te verkennen

! Kleurrijke soeks voor de shoppers

! Plateaus vol vruchtbare terrassen in Jabal Akhdar

OMAN

KLIMAAT
 A B C
jan 25° 24° 9
feb 26° 24° 9
maa 29° 26° 9
apr 34° 26° 10
mei 39° 27° 11
jun 40° 28° 11
jul 40° 29° 10
aug 36° 30° 9
sep 35° 29° 9
okt 34° 28° 10
nov 30° 27° 10
dec 27° 25° 9
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Muscat

Nakhal

Barka

Golf van Oman

100 km 50 km

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE

040_V1_TuiExotisch_NL   40 23/11/21   09:15



41Oman 

EXCURSIEPAKKET MUSCAT
Je zoekt een ideale manier om Oman te ontdekken? Dan is dit excursiepakket net wat je 
zoekt. Rondrijden in Muscat, de Grote Moskee bezoeken, souvenirs shoppen, de Grand 
Canyon van Oman bezichtigen en een prachtige Wadi bewonderen. Dit staat allemaal op 
het programma. We stellen voor om de excursies te doen volgens het onderstaande 
schema. Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

INFO
Min. 2 deelnemers. code J117: € 415,00/pers. 
voor de 3 excursies

PROGRAMMA
DAG 1
 Aankomst in Muscat

DAG 2
Vrije dag in je hotel 

DAG 3: MUSCAT CITY TOUR
Na het ontbijt vertrek je richting de Grote 
Moskee voor een bezoek. Het is een van de 
grootste moskeeën ter wereld, er kunnen wel 
20.000 bezoekers binnen! Aanschouw de prach-
tige kunstwerken, kandelaars en het gigantische 
tapijt dat de gebedshal bedekt. Let erop dat je 
bij je bezoek aan de moskee rekening houdt met 
de kledingvoorschriften. Een lange broek of rok 
tot aan de enkels en je armen moeten volledig 
bedekt zijn. Vrouwen moeten hun hoofd bedek-
ken met een sjaal. Na een bezoek aan de Grote 
Moskee ga je verder naar het National Museum 
of Oman. Het heeft 14 permanente galerijen en 
tijdelijke exposities. Na het bezoek aan het 
museum, ga je verder naar het officiële paleis 
van Sultan Qaboos waar we een fotostop hou-
den. Dit paleis is geflankeerd door de 
2 Portugese forten Al Jalali en Al Mirani. Een 
bezoek aan het paleis of de forten is niet moge-
lijk. Later op de dag gaan we naar Muttrah Souq, 
een van de oudste soeks in Oman. Het is er 
heerlijk rondkuieren in de smalle straatjes en let 
vooral op de geur van sandelhout. Hier kan je 
souvenirs op de kop tikken.

DAG 4: GRAND CANYON
Na het ontbijt ga je naar de culturele hoofd-
stad van Oman, Nizwa, waar je een bezoekje 
brengt aan de Souq. Deze soek is zeer oud en 
traditioneel, je vindt er verschillende ruimtes 
waar je groenten, vlees, souvenirs, kruiden en 
nog veel meer kan terugvinden. Na de soek 
wandel je verder naar het Nizwa Fort. Het 
dorp werd rond het fort gebouwd. Je kan naar 
de top door een smal, draaiend trapje te vol-
gen. Maar het is de moeite waard. Eens op de 
top heb je een prachtig zicht op Nizwa. 
Daarna rij je verder naar de hoogste top van 
het Arabische schiereiland, Jabal Shams. Het 
ligt zo’n 2800 meter boven het zeeniveau. 
Geniet van de omgeving vooraleer je aan de 
terugrit naar Muscat begint.

DAG 5
Vrije dag in je hotel

DAG 6: BEST OF OMAN 
Na het ontbijt vertrek je naar Wahiba Sands, 
een enorme massa van golvend rood en wit 
zilverzand en duinen die oplopen tot 
200 meter. Een ervaren chauffeur neemt je 
mee voor een ritje in de steeds veranderende 
duinen, ze zijn een lust voor het oog. Na het 
bezoek aan de duinen ontmoet je bedoeïenen 
om meer te weten te komen over hun leven in 
de woestijn. Geniet er van een koffie en 
dadels. Later op de dag ga je naar Wadi Bani 
Khalid, een zeer groen wadi met een natuurlijk 
zwembad en helder water. Hier geniet je van 
een picknick of een locale lunch voor je terug 
gaat naar Muscat.

DAG 7
Vrije dag en vertrek naar de luchthaven voor 
terugreis

Code 27403

PROGRAMMA
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42 Oman | Muscat

THE CHEDI MUSCAT ★★★★★

Muscat

 !  Op  een  boogscheut  van  de  stad
 !  Privéstrand
 !  Langste  zwembad  van  het  Midden  Oosten
 !  Ingetogen  elegantie
 !  Oase  van  rust

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas, slippers), 
tegelvloer, individuele airco, telefoon, 
satelliet-tv/kabel-tv (flatscreen), wifi 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten, safe 
(gratis), Ipod docking station
• Standaardkamer ‘Serai’ (2 pers.) 

(33m2) (type 20)
• Luxekamer (2 pers.) (39 m2) 

(type 21)
• Luxekamer ‘Club’ (2 pers.) 

(39 m2) met Club Lounge voorde-
len, minibar (gratis) (type 22)

• Luxekamer ‘Club’ (2 pers.) 
(39 m2) met balkon of terras met 
Club Lounge Voordelen, minibar 
(gratis), op aanvraag (type 23)

• Chedi Club Suite (2 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) (67 m2) met hou-
ten vloer, dubbel bed, minibar 
(gratis), bad, douche, balkon of 
terras: 1 slaapkamer (type 24)

• Eén persoon in ‘Serai’ kamer, 
(33 m2) (type 29)

• Eén persoon in luxekamer
(39 m2) (type 28)

• Eén persoon in luxekamer ‘Club’, 
(39 m2) met balkon of terras met Club 
Lounge voordelen, op aanvraag 
(type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 160 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Arabisch restaurant
• Internationaal restaurant
• Visrestaurant
• Lobbylounge

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 voor adults only vanaf 16 jaar, 
1 familiezwembad)

• Gratis ligzetels en parasols aan de 
zwembaden en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennis, fitness, stoombad, 

sauna, yoga ( 3x/ week)
• Betalend: spacentrum met mas-

sage en behandelingen

EXTRA
• Extra bij verblijf in alle kamertypes: 

dagelijks vers fruit, minibar dage-
lijks bijgevuld met water, frisdrank 
en bier

• Extra bij verblijf in types 22, 23, 27: 
ontbijt geserveerd op de kamer of 
in het restaurant, koffie/thee en 
fruit in de Club Louge (8-20u.), 
koffiepauze in de Club Lounge 
(15-17u.), cocktails (18-19.30u.), 
wasservice (max. 15 stuks), mini-
bar dagelijks bijgevuld met water, 
frisdrank, bier, alcoholische dran-
ken 

LIGGING
• Direct aan het privéstrand
•  Op 25 km van Mutrah Souq
• Op ± 12 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon, kapsalon
• Wasservice
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

The Chedi Muscat, lid van Leading 
Hotels Of the World, ligt op een 
boogscheut van de stad. Wat dacht 
je van languit en in alle rust te 
genieten aan het privéstrand? Het 
zand tussen je tenen, de zonnestra-
len op je huid, een verfrissend 
briesje. Zalig. Even genoeg van het 
strand? Dan kan je ook terecht in 
het langste zwembad van het Mid-
den Oosten. Dit hotel staat gekend 
om zijn ingetogen elegantie en een 
oase van rust.

Standaardkamer ‘Serai’

Code 27497 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES
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VAKANTIEPLAATSEN

LE MORNE
Le Morne is een schiereiland dat gedomi-
neerd wordt door Le Morne Brabant, een 
imposante berg van 550 meter hoog die 
machtig boven de lagune uittorent. De stran-
den zijn er adembenemend: ideaal om te 
relaxen, en wie het iets actiever ziet, kan gaan 
kite- of windsurfen. Luchthaven - Le Morne: 60 km

ANSE LA RAIE
In het noorden van Mauritius vind je het 
kleine plaatsje Anse La Raie. Het ruige, rots-
achtige landschap staat in schril contrast met 
de rustige, witte stranden en luxueuze hotels. 
Het heldere water is perfect om te snorkelen. 
Luchthaven - Anse La Raie: 74 km

TROU D’EAU DOUCE
Dit traditionele vissersdorpje straalt echte 
Afrikaanse charme uit. Het is prachtig gelegen 
in een baai waar vissersboten en waterspor-
ten niet weg te denken zijn. Maar dé reden 
om naar Trou d’Eau Douce te gaan is Île aux 
Cerfs, een paradijselijk eilandje met het mooi-
ste strand van Mauritius waar je met de boot 
naartoe kan vanuit Trou d’Eau Douce. Je kan 
er snorkelen en andere watersporten 
be oefenen, of een balletje slaan op het 
18 holesgolfterrein. 
Luchthaven - Trou d’Eau Douce: 40 km

BELLE MARE
De kust van Belle Mare is bezaaid met para-
dijselijke witte zandstranden. Je kan er heel 
wat watersporten beoefenen. Verder vind je 
hier luxueuze resorts en een golfterrein. 
Luchthaven - Belle Mare: 50 km

BALACLAVA/BAIE AUX TORTUES
Balaclava, aan de baai Baie aux Tortues (Turtle 
Bay), is weggestopt tussen de rivier Citron en 
de Indische Oceaan, een groene omgeving 
tegen een schitterende, bergachtige achter-
grond. Langs de rivier kan je het wandelpad 
onder de bomen volgen, en ook tropische 
stranden zijn hier natuurlijk niet weg te den-
ken. Verder bestaat dit kleine gehucht voor-
namelijk uit hotels. Luchthaven - Balaclava: 60 km

BEL OMBRE
In het zuidwesten van Mauritius bevindt zich 
de baai van Bel Ombre. Hier zijn slechts een 
handvol hotels, gebouwd langs het witte 
zandstrand dat beschermd wordt door een rif. 
Naast duiken en snorkelen is ook surfen hier 
een populaire watersport. Op de oude koloniale
suikerrietplantage van Bel Ombre werd een 
exclusief 18 holesgolfterrein aangelegd en 
een groot deel van het domein is nu omge-
vormd tot het natuurreservaat van Valriche, 
waar je tochten per jeep of quad kan maken. 
Ga je liever te voet, dan kan je genieten van 
de schitterende fauna en flora tijdens een 
verkwikkende wandeling. 
Luchthaven - Bel Ombre: 42 km

POINTE AUX PIMENTS
De kleine, maar toch populaire badplaats 
Pointe aux Piments ligt in het noordwesten 
van het eiland. Een droomdecor van witte 
zandstranden, wuivende palmbomen en 
azuurblauw water strekt zich hier voor je uit. 
Luchthaven - Pointe aux Piments: 61 km

BAIN BOEUF
Bain Boeuf is een plaatsje met een relaxte 
sfeer aan de noordkant van het eiland. Het 
heeft een paradijselijk zandstrand met wui-
vende palmbomen, waar je kan genieten van 
het mooie uitzicht op de turquoise Indische 
Oceaan en het eiland Gunners Quoin. Duikers 
zijn hier ook op hun plaats, want de onderwa-
terwereld met z’n kleurrijke vissen en schild-
padden is prachtig! Luchthaven - Bain Boeuf: 72 km

INFO
Formaliteiten: een internationaal paspoort 
dat langer geldig is dan het verblijf ter plaatse 
is vereist. Voor een laatste update: zie 
http://diplomatie.belgium.be/nl/ 
Munteenheid: de Mauritiaanse roepie (MUR). 
€ 1 = ± 51 MUR (okt. 2021). Kredietkaarten, 
euro’s en Amerikaanse dollars worden even-
eens aanvaard. 
Gezondheid: Voorzie een basisapotheek met 
o.a. muggenmelk. Raadpleeg tijdig je huisarts 
en de websites www.itg.be (Instituut voor tro-
pische geneeskunde) en www.who.int (World 
Health Organization) voor meer gedetail-
leerde informatie.
Taal: de officiële taal is het Engels, maar de 
voertalen zijn Frans en Hindi 

Tijdsverschil: in de zomer is het 2 uur later 
dan in België, in de winter 3 uur 
Elektriciteit: 220/240 volt. Een adapter is 
nodig.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Mauritius.

! Een tropisch bountyeiland met paradijselijke zandstranden

! Hotels met een uitstekende service en heerlijke keuken

! Hotspot voor watersporters: duiken, snorkelen, windsurfen, kite-

surfen…

! De perfecte honeymoonbestemming

! Een mix van tradities, talen en religies

MAURITIUS

KLIMAAT
 A B C
jan 30° 28° 8
feb 30° 28° 8
maa 30° 28° 7
apr 29° 28° 8
mei 23° 26° 7
jun 21° 25° 8
jul 21° 24° 7
aug 21° 24° 7
sep 21° 25° 8
okt 27° 25° 9
nov 29° 25° 9
dec 30° 26° 9
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

Pointe  aux P iments

Cap Malheureux

Grand Baie

Balaclava / Baie aux Tortues

Anse La Raie
Grand Gaube

Ind
isc

he
Oceaan

Flic en Flac

Curepipe

Flacq

Palmar

Port Louis

Le Morne

Bel Ombre

Mahébourg

Trou d’Eau
Douce

Grande
Gorges Grand

Bass in

Be l le  Mare
MAURITIUS

10 km

24/7 ONLINE 
SERVICE
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44 Mauritius | Le Morne

RIU LE MORNE ★★★★

Le Morne

 !  Zeer  gezellig  en  rustig  viersterrenhotel
 !  Adults  Only,  vanaf  18  jaar
 !  Culinair  genieten
 !  Direct  aan  het  strand

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking

• Continentaal ontbijt/snacks
• Middagmaal: buffet met warme en 

koude gerechten en showcooking, 
pizza’s, pasta’s, salades en keuze 
aan desserts

• Avondmaal (in het hoofdrestau-
rant): buffetten en gerechten die à 
la minute worden bereid

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: à-la-carte-

restaurant, Indisch restaurant (Riu 
Creole) of Aziatisch restaurant 
(Riu Creole)

• Snacks (24/24u., in hotel Riu 
 Creole)

• Middageten en snacks: vrije keuze 
uit de mogelijkheden van de 
hotels Riu Le Morne en Riu Creole

• Deftige kledij vereist tijdens het 
avondmaal

• Selectie van nationale en interna-
tionale alcoholische en niet-alco-
holische dranken (24/24u., in hotel 
Riu Creole)

• Minibar in de kamer bijgevuld

• In hotel Riu Creole: beachvolley, 
bubbelbad, fitness en hamam, 
RiuFit: groepslessen in de RiuFit 
zone (dagelijks), livemuziek, shows 
of Riu-avondprogramma (dage-
lijks) en karaoke (meerdere malen 
per week), discotheek (toegang en 
dranken,  6x/ week)

• Stand up surfing, windsurfen 
(beginners), kajak, snorkeluit-
rusting

•  1x/ verblijf proefduik in het zwem-
bad

• Animatieprogramma overdag 
(dagelijks)

• Livemuziek (meerdere malen per 
week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad of douche, haardroger), 
centrale airco, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), waterkoker, safe (gratis) en bal-
kon of terras
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 

salon en lateraal zeezicht (type 20)
• Eén persoon in dubbele superi-

eure kamer met salon en lateraal 
zeezicht, op aanvraag (type 29)

• Promokamer (2 pers.) met tuin-
zicht (type 25)

• Eén persoon in dubbele promo-
kamer met tuinzicht, op aanvraag 
(type 28)

• 218 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• A-la-carterestaurant Kulinarium
• Salonbar met terras
• Snackbar bij het zwembad
• Poolbar met chill-outzone
• In hotel Riu Creole (kinderen toe-

gelaten): Aziatisch restaurant, 
Indisch restaurant, lobbybar/snack-
bar en strandbar

• Deftige kledij vereist tijdens het 
avondmaal

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, zonne-

terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: in hotel Riu Creole: acti-

viteiten in RiuArt Atelier ( 6x/ week), 
spacentrum met verschillende 
behandelingen, schoonheidssalon, 
kapsalon en massages

• Onafhankelijk van het hotel en 
betalend: duiken, duikschool, pro-
fessioneel windsurfen, kitesurfen, 
surfen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

Samen met hotel Riu Creole ligt Riu 
Le Morne op het schiereiland Le 
Morne. Je kan gebruik maken van 
heel wat faciliteiten en restaurants in 
beide hotels: een ruim aanbod aan 
sporten, wellness en 24/24u. snacks 
en dranken staan voor je klaar. Maar 
Riu Le Morne is een tikkeltje anders. 
Het hotel is exclusief voor volwasse-
nen, en dat zie je aan zijn elegante 
stijl. Het verwelkomt gasten vanaf 
18 jaar.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op het schiereiland Le Morne, in 

het uiterste zuidwesten van Mauri-
tius

• Op 60 km van Port Louis
• Op ± 60 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop/kiosk
• In hotel Riu Creole: RiuArt Atelier 

( 6x/ week, materiaal betalend), 
disco theek/karaoke

• Wifi (gratis) in het hele hotel

Superieure kamer

Code 28675 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFIADULTS

ONLYBOEKEN
VROEG

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 7.8

• Service 9.2
• Ligging 8.5

8
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45Mauritius | Le Morne

RIU CREOLE ★★★★

Le Morne

 !  Uitgestrekt  hoteldomein
 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Zeer  goed  animatieprogramma
 !  Geschikt  voor  kitesurfers
 !  Direct  aan  het  strand

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking

• Continentaal ontbijt/snacks
• Middagmaal: buffet met warme en 

koude gerechten en showcooking, 
pizza’s, pasta’s, salades en keuze 
aan desserts

• Avondmaal (in het hoofdrestau-
rant): buffetten en gerechten die à 
la minute worden bereid

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Indisch 

restaurant of Aziatisch restaurant
• Snacks (24/24u.)
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Selectie van nationale en inter-

nationale alcoholische en niet-
alcoholische dranken (24/24u.)

• Minibar in de kamer bijgevuld

• Fitness (vanaf 16 jaar), beach-
volley

• Stand up surfing, windsurfen 
(beginners), kajak, snorkeluitrus-
ting

• Vanaf 18 jaar: bubbelbad en 
hamam

•  1x/ verblijf proefduik in het zwem-
bad

• RiuFit: groepslessen in de RiuFit 
zone (dagelijks)

• Animatieprogramma voor volwas-
senen overdag (dagelijks)

• Livemuziek, shows of Riu-avond-
programma (dagelijks) en karaoke 
(meerdere malen per week), 
disco theek (toegang en dranken, 
vanaf 18 jaar)

• Animatie voor kinderen (4-7 jaar 
en 8-12 jaar) in RiuLand (dage-
lijks)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger), centrale airco, 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), water-
koker, safe (gratis) en salon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met 

douche, balkon of terras en late-
raal zeezicht (type 20)

• Superieure kamer (2-3 pers.) met 
bad en douche, balkon of terras en 
lateraal zeezicht (type 21)

• Suite (2-3 pers.) met bad en dou-
che, apart woon- en slaapgedeelte, 
balkon of terras en zeezicht, op 
aanvraag (type 22)

• Familiekamer (3-4 pers.) met bad 
en douche, zonder toeslag: 
1 slaapkamer, 1 salon/slaapruimte 
voor kinderen (type 23)

• Eén persoon in dubbele stan-
daardkamer met douche, balkon 
of terras en lateraal zeezicht, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in dubbele superi-
eure kamer met bad en douche, 
balkon of terras en lateraal zee-
zicht, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele suite
met bad en douche, balkon of ter-
ras en zeezicht, op aanvraag 
(type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 313 kamers

FACILITEITEN
• Shop/kiosk
• RiuArt Atelier ( 6x/ week, materiaal 

betalend)
• Discotheek (vanaf 18 jaar)
• Miniclub RiuLand met speeltuin
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Indisch restaurant
• Aziatisch restaurant
• Lobby/snackbar (24/24u.)
• Salonbar
• Strandbar
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad 

met glijbanen, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: activiteiten in RiuArt 

Atelier ( 6x/ week), spacentrum met 
verschillende behandelingen, 
schoonheidssalon, kapsalon en 
massages

• Onafhankelijk van het hotel en 
betalend: duiken, duikschool, pro-
fessioneel windsurfen, kitesurfen, 
surfen

Riu Creole ligt op een schiereiland, 
samen met hotel Riu Le Morne. 
24/24u. geniet je van dranken en 
snacks en dankzij het Riu-animatie-
programma met o.a. RiuFit, RiuArt 
Atelier en RiuLand weet groot en 
klein hier op elk moment van de dag 
wat te doen.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op het schiereiland Le Morne, in 

het uiterste zuidwesten van Mauri-
tius

• Op 60 km van Port Louis
• Op ± 60 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Familiekamer

Code 28674 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8
• Kamers 8

• Service 8.8
• Ligging 7.6

7.6
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46 Mauritius | Trou d’Eau Douce

FRIDAY ATTITUDE ★★★ SUP

Trou d’Eau Douce

 !  Elke  dag  voelt  aan  als  vrijdag
 !  Klein  en  charmant
 !  All  In  met  Mauritiaanse  inslag
 !  Aan  de  lagune  van  Trou  d’Eau  Douce

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), indivi-
duele airco, tegelvloer, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis, 
 1x/ dag gevuld), koffie- en theefacili-
teiten, safe (gratis) en balkon of ter-
ras
• Standaardkamer (2 pers. / 

2 volw.+ 1 kind) (type 20)
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.), kinderkamer met afschei-
ding (afscheiding met deur volgens 
beschikbaarheid) (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 50 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Middagmaal in het restaurant met 
streetfood

• Avondmaal in het restaurant met 
Mauritiaanse keuken

• Koffiebreak (16-18u.)
• Picknick in geval van excursie
• Mogelijkheid om het ontbijt, mid-

dag- en avondmaal te nemen in 
bepaalde restaurants van de 
andere Attitude-hotels (transfer 
niet inbegrepen)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(11-23.30u.)

• Selectie van dranken in de minibar 
( 1x/ dag bijgevuld)

• Pingpong, beachvolley, vogelpik, 
petanque, gezelschapsspelletjes

• Snorkelen, glasbodemboot
• Bij verblijf van min. 5 nachten: 

korting op een Mauritiaanse mas-
sage ( 1x/ verblijf, tussen 9 en 14u.)

• Regelmatig avondanimatie, o.a. 
traditionele sega show en livemuziek

• Miniclub (3-12 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Restaurant met traditionele Mau-

ritiaanse keuken (3 avonden/week 
open)

• Restaurant met Mauritiaanse 
streetfood voor het middagmaal

• Bar, beachbar
• Deftige kledij gewenst tijdens de 

maaltijden

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad, 

zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, fietsenverhuur, 

massages
• In de omgeving, onafhankelijk 

van het hotel en betalend: PADI 
duikcentrum, kitesurfen, catama-
ran, speedboat, diepzeevissen

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 45 km van Port Louis
• Bushalte voor het hotel naar de 

markt van Centre de Flacq
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Friday Attitude is een kleinschalig, 
charmant hotelletje met slechts 
50 kamers. Het is prachtig gelegen 
aan de helderblauwe lagune van 
Trou d’Eau Douce. De avondanimatie
brengt je helemaal in Mauritiaanse 
sfeer met een echte ‘sega show’, een 
kleurrijk spektakel met de traditio-
nele muziek en dans van het eiland. 
Zoals de naam het al zegt: hier voelt 
elke dag aan als vrijdag!

Code 28624 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 8.5

• Service 9.5
• Ligging 8.3

8.9
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47Mauritius | Bel Ombre

TAMASSA ★★★★

Bel Ombre

 !  Hedendaagse  en  feestelijke  sfeer
 !  Ideaal  voor  families
 !  Uitgebreide  All  Inclusive
 !  Direct  aan  het  zandstrand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad en douche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, hoofd-
kussenservice (gratis), telefoon, wifi 
(gratis), iPod docking station, satel-
liet-tv, minibar (gratis,  1x/ dag bijge-
vuld), koffie- en theefaciliteiten, safe 
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. / 

2 volw.+ 1 kind) met tuinzicht 
(type 20)

• Superieure kamer (2-3 pers.) met 
tuinzicht (type 21)

• Familiekamer (2 volw.+ 1 kind / 
2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 3 kind.) 
met tuinzicht, op aanvraag: 
2 slaapkamers (type 22)

• Kamer ‘Beach’ (2-3 pers.) met 
lateraal zeezicht (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in dubbele superi-
eure kamer met tuinzicht, op aan-
vraag (type 28)

• Eén persoon in dubbele kamer 
‘Beach’ met lateraal zeezicht, op 
aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 214 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt en avondmaal in buffet-
vorm

• Middag- en avondmaal (à la carte) 
in het beachrestaurant

• Picknick in geval van excursies
• Theepauze (15-17u.)
• IJsjes (12-15u.)
• Food Truck (12-15u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• Tennis (met verlichting), pingpong, 

beachvolley, petanque, fitness, 
fietsen

• Yogalessen, aquagym, sauna, 
stoombad, zwembad in het spa-
centrum

• Windsurfen, waterfietsen, kajak, 
snorkelen, tochtjes per glasbo-
demboot, zeilen, waterskiën

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(livemuziek, dansshows)

• Miniclub (3-11 jaar), tienerclub 
(12-17 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestauraunt (ontbijt en 

avondmaal in buffetvorm)
• Beachrestaurant (middag- en 

avondmaal à la carte)
• Food Truck (hamburgers en sala-

des voor het middagmaal)
• Loungebar

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden waarvan 

1 met kindergedeelte
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, tafelvoetbal, 

behandelingen in het spacentrum, 
privélessen (tennis, zeilen en fit-
ness)

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 65 km van Port Louis
• Op ± 45 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Discotheek
• Wifi (gratis) in het hele resort

In Tamassa is het alle dagen feest! 
Het motto is hier ‘Good times, toge-
ther’, en dat merk je. Geniet van de 
mix van panorama’s, klanken en pure 
smaken, een echt eerbetoon aan het 
leven op de eilanden. Dit All Inclu-
sive-resort bevindt zich in het onge-
repte zuiden, in een grote tropische 
tuin die zich uitstrekt tot aan het 
heerlijk witte zandstrand, tussen 
groene suikerrietvelden en een tur-
kooize lagune. Een prachtige setting!

Standaardkamer

Code 28677 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

CLASSIC

ALL INGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6
• Kamers 9.4

• Service 9.6
• Ligging 9.6

9.6
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Tijdens bepaalde periodes kunnen zandvlie-
gen voorkomen die onaangename beten kun-
nen veroorzaken. Daarom is het handig dat u 
een insectenwerende spray meeneemt.
De zee: aan de oost- en westkust van Zanzi-
bar trekt zich enkele keren per dag terug, 
zodat het op die momenten niet mogelijk is 
om te zwemmen in zee. U kan dan wel een 
lange wandeling maken over het rif. We raden 
aan om waterschoenen mee te nemen voor 
de zee-egels en het koraalsteen.
Elektriciteit: 220 Volt. Stekkers met drie 
dikke polen. U heeft een adapter nodig.
Klimaat: in Zanzibar heerst altijd een tropisch 
klimaat.
Lokale munt: de nationale munt is de Tanza-
niaanse Shilling: 1.000 TZS = ± € 0,38 (nov. 
2021). Amerikaanse dollars en Euro worden 
bijna overal aanvaard, behalve dollarbriefjes 
van vóór 2006. In de meeste hotels kan u 
terecht met creditcards zoals Mastercard en 
Visa. American Express wordt amper aan-
vaard. Opgelet: in de lodges vraagt men vaak 
een commissie met een creditcard. De verbin-
ding is echter niet altijd even sterk, waardoor 
geld afhalen en betalen met een creditcard 
soms onmogelijk zijn. Breng daarom vol-
doende cash mee.
Tijdsverschil: het is er in de winter 2 uur later 
dan in België. In de zomer is het er 1 uur later 
dan in België.
Taal: in Zanzibar is Engels de voertaal. Kiswa-
hili is de officiële taal en wordt door een 
groot deel van de bevolking gesproken. Elke 
stam heeft zowat zijn eigen dialect. In de 
hotels wordt u vlot verder geholpen in het 
Engels.
Keuken: Zanzibar staat bekend als kruidenei-
land en het is dan ook niet verwonderlijk dat 
kruiden veel gebruikt worden in de lokale 
keuken.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Zanzibar.

VAKANTIEPLAATSEN

NOORD-ZANZIBAR - NUNGWI
Op 1 uur rijden van het historische Stone 
Town, ligt het dorpje Nungwi. Ooit was dit het 
centrum van de dhow-industrie in Zanzibar, 
vandaag is het uitgegroeid tot een van de 
populairste stranden in Zanzibar. Het verval-
len vissersdorpje van weleer is vandaag een 
gezellig dorpje, met moderne hotels met bars, 
lokale shops, en dat in een exotisch decor... 
Luchthaven Zanzibar - Nungwi: ± 64 km

OOST-ZANZIBAR - KIWENGWA
De oostkust van Zanzibar bestaat vooral uit poe-
derwitte zandstranden, die uitkijken op het lange 
barrièrerif net voor de kust. Kokospalmen leiden 
naar de vissersdorpjes en hotels in het binnenland. 
Luchthaven Zanzibar - Kiwengwa: ± 44 km

OOST-ZANZIBAR - PWANI 
MCHANGANI
Pwani Mchangani betekent in het Swahili ‘zand-
strand’ en dat is dan ook exact wat je hier te zien 
krijgt. De heerlijke mix van kleine beachbars, 
luxueuze hotels en het lokale leven maakt deze 
plaats zo bijzonder! Geniet van de zonsopgang 
terwijl je met je voeten in het heerlijk zachte zand 
staat. Luchthaven Zanzibar - Pwani Mchangani: ± 45 km

OOST-ZANZIBAR - UROA
Uroa is een rustig en traditioneel vissers-
dorpje aan de oostkust van het eiland. Tijdens 
het laagtij kan je er heerlijke strandwandelin-
gen maken. Onder de lokale bevolking zijn er 
nog vele vissers. Luchthaven Zanzibar - Uroa: ± 35 km

WEST-ZANZIBAR - MANGAPWANI
Mangapwani wil in het Swahili zoveel zeggen 
als ‘Arabische kust’, een naam die wellicht 
gegeven werd tussen 1840 en 1880, toen het 
nog bekend stond als zwarte slavenmarkt. 
Het ligt zo’n 20 km ten noorden van Stone 
Town. Aan de kustlijn zijn verschillende grot-
ten te vinden, waarvan sommige gebruikt 
werden om slaven te herbergen en ‘Coral 
Cavern’ de meest populaire en meest 
bezochte is. Luchthaven Zanzibar - Mangapwani: 
± 27 km

INFO
Formaliteiten: internationaal paspoort vereist 
(geldig tot minstens 6 maanden na de dag 
van aankomst) voor volwassenen en kinderen. 
Je hebt ook een visum nodig (maximum 3 of 
6 maanden geldig), dat je kan aanvragen vóór 
je vertrek bij de Tanzaniaanse ambassade in 
Brussel, bij aankomst in Tanzania op de lucht-
haven of aan de landgrens. Prijs ter plaatse: 
50 USD per pers. (in België is het duurder), 
te betalen met de creditcard. Neem voor de 
zekerheid 50 USD of € 40 cash mee per per-
soon, voor wanneer de creditcard machine 
niet werkt. Prijzen kunnen wijzigen. Bij vertrek 
uit Zanzibar: de vertrektaks werd reeds inge-
rekend in de pakketprijs. Voor een laatste 
update: zie http://diplomatie.belgium.be
Infrastructuurtaks: elke klant dient een 
infrastructuurtaks van 1 dollar/pers./nacht te 
betalen, ter plaatse in het hotel.
Opmerking: sinds 1 juni 2019 is het verbo-
den om plastic zakken mee te nemen
Gezondheid: iedereen die naar Afrika reist, 
ongeacht de duur en de omstandigheden, 
moet tegen hepatitis A en B beschermd zijn. 
Ook vaccinatie tegen buiktyfus is sterk aange-
raden net als een update van polio, tetanus 
en difterie. Iedereen die naar Tanzania reist, 
moet bij aankomst in het bezit zijn van een 
geldige vaccinatiekaart van gele koorts, indien 
in de week vóór aankomst in Tanzania een 
regio bezocht werd waar gele koorts voor-
komt. Inenting en bewijs van inenting tegen 
gele koorts zijn vereist indien u naast Zanzibar 
ook het vasteland van Tanzania of een ander 
land waar dit vereist is, bezoekt. Deze forma-
liteit geldt ook wanneer u niet van een land 
komt waar gele koorts voorkomt, dus ook uit 
België of elk ander land. Neem ook de nodige 
maatregelen om malaria te voorkomen. 
Bepaalde inentingen moeten een tijdje vóór 
vertrek gebeuren. Raadpleeg tijdig uw huis-
arts en de websites www.itg.be (Instituut voor 
tropische geneeskunde) en www.who.int 
(World Health Organization) voor meer gede-
tailleerde informatie. 

! Sappige kokosnoten, exotische kaneelbomen, parelwitte stranden

! Staat gekend als het eeuwenoude specerijeneiland

! Oude steegjes, sfeervolle marktjes en typische bazaars

! Wondermooie onderwaterwereld

ZANZIBAR

KLIMAAT
 A B C
jan 32° 28° 9
feb 32° 28° 9
maa 32° 28° 7
apr 30° 28° 7
mei 29° 28° 8
jun 29° 27° 8
jul 29° 26° 8
aug 29° 25° 8
sep 30° 26° 8
okt 31° 26° 8
nov 31° 27° 9
dec 31° 27° 9
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

EXCURSIES
Uw reisagent stelt u met plezier het volle-
dige aanbod uitstappen voor.

ZANZIBAR

Kiwengwa Pongwe
Forest

Mas ing in i
Forest

Tumbatu
Is land

Jozani  Chwaka
Bay NP

Muyuni
Forest

STONE TOWN

Nungwi

Matemwe

Kinyasini
KiwengwaMangapwani

Fumba

Kizimkazi

Jozani
Paje

Bwejuu

Dongwe

Pingwe

Pongwe

Michamvi

Kendwa

Zanzibar
Channel

Indische
O

ceaan

A
20 km

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE

✈
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RIU PALACE ZANZIBAR ★★★★★ LUXE

Nungwi

 !  Allereerste  RIU  op  Zanzibar
 !  Zeer  luxueus
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas), 
kingsize bed, centrale airco, plafond-
ventilator, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), safe (gratis), balkon of terras
• ‘Courtyard’ Juniorsuite (2 pers.) 

met zithoek met bank, in het voor-
ste gedeelte van het hotel 
(type 24)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met zit-
hoek met bank (type 20)

• Suite (2-4 pers.) zithoek met bank 
of slaapbank (type 21)

• Suite (2-4 pers.) met bubbelbad 
op het terras, afzonderlijk salon 
met slaapbank, op aanvraag 
(type 22)

• ‘Beach Villa’ (2-4 pers.) met 2e 
badkamer met bubbelbad, salon 
met slaapbank, terras met klein 
privézwembad, zeezicht, op aan-
vraag (type 23)

• Superieure ‘Ocean’ Suite
(2-4 pers.) met geïntegreerde zit-
kamer met slaapbank, zeezicht 
(type 25)

• Eén persoon in juniorsuite met 
zithoek met bank (type 29)

• Eén persoon in ‘Courtyard’ 
Juniorsuite met zithoek met bank, 
in het voorste gedeelte van het 
hotel (type 27)

• 236 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet, show-
cooking

• ‘s Middags: buffet met show-
cooking en keuze aan desserts, 
grill bij het zwembad

• ‘s Avonds: buffet en showcooking
• Themabuffet ( 2x/ week)
• Alternatief avondmaal in het 

‘fusion’ restaurant, steakhouse, 
visrestaurant

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken en premium drank-
jes (24/24u.)

• Bijvullen van de minibar
• Fitness (sportschoenen verplicht), 

stoombad, bubbelbad
• ‘Stand up surfing’, snorkeluitrus-

ting, kajak, 1 proefduik in het 
zwembad

• RiuFit groepslessen (meerdere 
keren per week)

• Animatie voor volw. en kind. 
(4-12 jaar) (meerdere keren per 
week), livemuziek, shows

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm)
• ‘Fusion’ restaurant
• Steakhouse
• Grillrestaurant
• Visrestaurant
• Poolbar, bar, beachbar, koffiebar
• Voor het avondmaal vereist men 

formele kledij

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zwembaden (1 met bubbelbad), 

relax zwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: Zie All In
• Betalend: Spacentrum met ver-

schillende behandelingen, mas-
sage, duiken, duikschool

LIGGING
• Direct aan het strand (bereikbaar 

via een trap)
• Op 3 km van het centrum van 

Nungwi
• Op ± 57 km van Stone Town
• Op ± 66 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Een oceaan in alle tinten blauw, 
palmbomen bij de vleet en een 
‘bountystrand’ voor de deur. Hier 
laten ze je Zanzibar voelen, proeven 
en beleven. Duik in de Spa en blaas 
lekker uit. ‘s Avonds smul je, met de 
voeten in het zand, van verse vis of 
vlees van de grill. En bij thuiskomst 
op je kamer plof je neer op bed. Je 
vindt hier stijlvol ingerichte kamers, 
sommige met een Afrikaanse touch. 
Dit is een All Inclusive strandvakan-
tie om bij weg te dromen. Welkom in 
het paradijs. Het hotel is gebouwd 
tegen een heuvel. Daarom is dit 
resort minder geschikt voor mensen 
die slecht ter been zijn.

Code 39829 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFIPRIVÉ

ZWEMBADBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 9.3

• Service 9.3
• Ligging 8.7

8.9
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Maquette

Maquette Maquette

Zanzibar | Nungwi

RIU JAMBO ★★★★

Zanzibar

 !  Opening  in  2022
 !  All  Inclusive  24/24u.
 !  Restaurants  boven  het  water
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), cen-
trale airco, plafondventilator, tele-
foon, wifi (gratis), satelliet-tv, 
koelkast, koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis), balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met 

lateraal zeezicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) 

(type 21)
• Superieure kamer (2-4 pers.) met 

zeezicht (type 22)
• Familiekamer (3-6 pers.) zithoek 

met slaapbank: 1 slaapkamer, op 
aanvraag (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer
met lateraal zeezicht (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht (type 28)

• Eén persoon in superieure 
kamer met zeezicht (type 27)

• 468 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet, show-
cooking

• Continentaal ontbijt
• ‘s Middags: buffet met warme en 

koude gerechten, showcooking en 
keuze aan desserts, lichte maaltijden

• ‘s Avonds: buffetten en show-
cooking

• Alternatief avondmaal: Aziatisch 
restaurant, Kulinarium (à-la-
carte), steakhouse (à-la-carte)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Fitness, stoombad (beiden vanaf 

18 jaar, gebruik van sportschoe-
nen verplicht), beachvolley, 
groepslessen in de RiuFit zone, 
Stand Up Surfing, waterfietsen, 
kayak, snorkeluitrusting, 1 proef-
duik in het zwembad

• Animatie overdag voor kinderen 
(4-7, 8-12, RiuLand, meerdere 
keren per week), animatie overdag 
voor volwassenen (meerdere 
keren per week), avondanimatie, 
livemuziek of shows (meerdere 
keren per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Kulinarium
• Steakhouse
• Lobbybar, salonbar, poolbar met 

swim-upbar (vanaf 18 jaar), bar 
boven het water

• Snackbar
• Voor het avondmaal vereist men 

formele kledij

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zwembaden, zwembad met 

swim-upbar, relax zwembad, kin-
derbad, zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan de 
zwembaden en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

behandelingen en massage, activi-
teiten in het RiuArt atelier (meer-
dere keren per week)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Naast Riu Palace Zanzibar
• Op 2 km van het centrum van 

Nungwi
• Op 60 km van Stone Town
• Op ± 66 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• RiuArt atelier
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Het allernieuwste pareltje van de 
RIU-keten staat hier op Zanzibar. Riu 
Jambo! Het is werkelijk een para-
dijsje op aarde. De All Inclusive is 
hier 24/24u. geldig, zowel leuke 
sporten als lekkere gerechten zijn 
inbegrepen. Het uitzicht is fantas-
tisch. Ga dineren in een van de res-
taurants boven het water en geniet 
van al het moois rondom je, het rui-
sen van de golven, het wuiven van 
de wind. Zalig. Je verblijft in mooie, 
ruime kamers voorzien van alle 
modern comfort. Beleef hier het zin-
derende Afrikaanse ritme.

Code 39842 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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TUI BLUE BAHARI ZANZIBAR ★★★★★

Zanzibar

 !  Uitstekende  prijs-kwaliteitverhouding
 !  Oog  voor  detail
 !  Absolute  aanrader  op  Zanzibar
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), 
koffie- en theefaciliteiten, safe (gra-
tis), DVD/CD-speler en terras
• Luxekamer (2-3 pers.) met tuin-

zicht (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) met zeezicht (kan beperkt 
zijn door de begroeiing) (type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht (type 29)

• Promoluxekamer (2-3 pers.) met 
tuinzicht (type 25) 

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 157 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Welkomstcocktail
• Middagmaal op het strand
• Avondmaal in de à-la-carterestau-

rants: Italiaans restaurant, interna-
tionaal restaurant en restaurant 
aan het strand

• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(10-24u.) 

• Pingpong, voetbal, beachvolley, 
vogelpik, biljart, aquagym

• Avondanimatie

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm, thema-avon-
den, internationale keuken)

• A-la-carterestaurants: Italiaans, 
visgerechten

• 3 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 met kindergedeelte)
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met hydro-

therapie, verzorgingen, bubbelbad, 
relaxruimte, windsurfen, catama-
ran, zeilen en duiken

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Was- en strijkservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

TUI BLUE Bahari Zanzibar heeft 
alles weg van een Afrikaans-Arabisch 
paleis, met z’n massieve houtstruc-
tuur en moderne luxematerialen. Dit 
resort ligt meteen aan het schitte-
rende strand van Kiwengwa en biedt 
je een ware luxevakantie!

Luxekamer

Code 39817 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

AUTHENTHIEKE 
MOMENTEN
!AUTHENTIEKE LOKALE 

KEUKEN
!BLUEF!T® SPORT-

PROGRAMMA
!BLUE® GUIDES GEVEN 

INSIDER TIPS 
!EXCLUSIEVE 

 ERVARINGEN

‘Met TUI BLUE For All ontdek 
je de plaatselijke cultuur in een 
 comfortabele omgeving. Authen-
tieke vakantie-ervaringen, perfect 
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Zie pagina 10-11 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Kamers 8.2

• Service 9.0
• Ligging 8.0

8.3
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52 Zanzibar | Paje

DHOW INN ★★★★ SUP

Paje

 !  Ruime  kamers
 !  Hotspot  voor  kitesurfers
 !  Rustvakantie  in  stijl
 !  Op  wandelafstand  van  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas), 
tegelvloer, individuele airco, plafond-
ventilator, muskietennet, telefoon, 
wifi (gratis), koelkast (bij aankomst 
gevuld met frisdrank, bier en water, 
bijvullen betalend), safe (gratis) en 
terras
• Standaardkamer (2 pers.) met 

zicht op het zwembad (type 20)
• Superieure Premiumkamer

(2 pers.) met zicht op het zwem-
bad (type 21)

• Driepersoonskamer (3 pers.) met 
zicht op het zwembad (type 22)

• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 29)

• Promokamer (2 pers.) met koffie- 
en theefaciliteiten, tuinzicht 
(type 25)

• Eén persoon in premiumkamer
met zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in promokamer met 
koffie- en theefaciliteiten, tuin-
zicht, op aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
type 22, 28, 27)

• 44 kamers

 ALL IN mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(9-21.30u.)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant op de 1e verdieping 

(ontbijt, middag- en avondmaal)
• Grillrestaurant (avondmaal)
• Loungebar met patio

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: volleybal, voetbal, ping-

pong
• Betalend: massages, kitesurfen

HONEYMOON
• Fles wijn, fruit en bloemen

LIGGING
• Op 100 m van het witte zand-

strand
• Op 45 km van Stone Town
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Dit rustig gelegen en kleinschalige 
hotel telt slechts 28 kamers, wat 
ervoor zorgt dat je hier volop kan 
genieten van een persoonlijke ser-
vice. De prachtige omgeving, het 
strand bij de hand, de lekkere keu-
ken en het vriendelijke personeel 
maken van jouw vakantie eentje om 
voor altijd te koesteren. Het strand 
is een echte kitesurfspot en ook de 
faciliteiten van het hotel zijn hierop 
ingericht.

Standaardkamer

Code 39835 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

HALF
PENSION

VOL
PENSIONALL INGRATIS

WIFI
BOEKEN

VROEG

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.2
• Kamers 9.7

• Service 9.2
• Ligging 7.2

9.0
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INFO
Formaliteiten: voor Belgische onderdanen 
volstaat de identiteitskaart (dient nog mini-
maal 6 maanden na aankomst geldig te zijn). 
Wens je tijdens je verblijf Senegal te bezoeken 
(Fathala Wildlife Experience), dan is een inter-
nationaal paspoort nodig dat nog minstens 
6 maanden geldig is op de dag van aankomst. 
Andere nationaliteiten: info op de ambassade. 
Kinderen: identiteitskaart met foto. Voor Bel-
gische kinderen jonger dan 12 jaar is de Kids-
ID verplicht. Meer info op www.eid.belgium.
be. Voor een laatste update: zie http://diplo-
matie.belgium.be.
Munteenheid: Dalasi (GMD). € 1 = 60 GMD 
(okt. 2021). 1 Dalasi is onderverdeeld in 
100 Butut. Je mag geen Dalasi uitvoeren. Je 
kan geld afhalen aan de bankautomaten met 
je visakaart of met Mastercard (max. 
3.000 GMD per keer). In het binnenland kan 
je alleen contant betalen. Geld wisselen kan 
bij wisselkantoren, banken en hotels. Wissel 
geen geld op straat, dit is illegaal en strafbaar.
Fooien: in Gambia is het gebruikelijk een fooi 
te geven.
Gezondheid: raadpleeg tijdig je huisarts en 
de websites www.itg.be (Instituut voor tropi-
sche geneeskunde) en www.who.int (World 
Health Organization) voor meer gedetail-
leerde informatie. Wij raden je aan om je 
medicijnen in je handbagage te bewaren. 
Bepaalde medicijnen moeten aangegeven 
worden aan de douane. Raadpleeg hiervoor je 
behandelende arts. Neem in ieder geval een 
verklaring mee van je behandelende arts in 
een internationale taal zoals Engels of Frans 
waarin de naam van je ziekte en de Latijnse 
naam van het medicijn staat. Wij raden je ook 

aan om een reisapotheek mee nemen. Je 
apotheker kan je hierbij helpen.
Roken: roken is verboden in openbare gele-
genheden zoals hotels, bars en restaurants en 
in een straal van 100 m daarbuiten. Ook het 
bezit, de import en de distributie van een 
elektronisch nicotineleverend systeem 
(e-sigaret) of rookvrij tabaksproduct is verbo-
den.
Taal: de officiële taal is Engels. Er worden ook 
nog heel wat verschillende stamtalen gespro-
ken, zoals Wolof, Mandinka, Fula, Serahuli en 
Jola.
Tijdsverschil: in de winter is het in Gambia 
1 uur vroeger dan in België, in de zomer is 
het er 2 uur vroeger
Elektriciteit: 220/240 volt. Een adapter is 
nodig.
Wifi: hou er rekening mee dat het wifi-signaal 
in de hotels soms zwak is en geen groot 
bereik heeft
Huisdieren: Huisdieren onder de 5 kg zijn 
enkel toegelaten in de transferbus (niet in 
een taxi). Ze dienen vervoerd te worden in 
een gesloten draagtas. Huisdieren boven de 
5 kg zijn niet toegelaten.
Ambassade: F.D. Rooseveltlaan 
126,1050 Elsene, tel: 02 640 10 49, fax: 
02 646 32 77, e-mail: info@gambiaembassy-
brussels.be

VAKANTIEPLAATSEN

BIJILO
Het vreedzame kustplaatsje Bijilo is heerlijk 
voor zonnekloppers, met brede zandstranden 
om languit te relaxen. Het Nationale Park van 
Bijilo, waar je door de prachtige natuur kan 
wandelen, is vlakbij. 
Luchthaven - Bijilo: ± 18 km

KOLOLI
Het toeristische hart van Kololi is de Sene-
gambia Strip, met heel wat bars, restaurants, 
winkeltjes en discotheken. Het strand zorgt 
voor uren zon en voor wie nood heeft aan 
wat schaduw zijn er de gezellige strandbarre-
tjes. In Kololi is er een shoppingcenter en ook 
het Nationale Park van Bijilo is van hieruit 
gemakkelijk te bereiken. 
Luchthaven - Kololi: ± 20 km

KOTU
De blikvanger van Kotu is natuurlijk het para-
dijselijke zandstrand, omlijnd door palmbo-
men. Maar ook het binnenland is hier prach-
tig, en dat merk je wanneer je langs de 
rijstvelden en mangrovebossen wandelt. In 
het centrum vind je een aantal bars, restau-
rants en souvenirshops. 
Luchthaven - Kotu: ± 21 km

BAKAU/CAPE POINT
Bakau ligt op een klif boven de Atlantische 
Oceaan. Op enkele kilometers van Bakau vind 
je Cape Point, met winkeltjes, restaurants, 
een kleurrijke lokale markt en een exotische 
botanische tuin. Je kan er heerlijk zonnen op 
het uitgestrekte zandstrand. 
Luchthaven - Bakau/Cape Point: ± 27 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

! Tropische, zonovergoten stranden

! Vriendelijke bevolking aan de ‘Smiling Coast of Africa’

! De kleurrijke markt van Banjul

! Betoverend mooie natuurparken

! Exotische cultuur

GAMBIA

KLIMAAT
 A B C
apr 26° 22° 10
mei 27° 24° 10
jun 28° 27° 8
jul 28° 28° 7
aug 27° 28° 7
sep 27° 28° 7
okt 28° 28° 8
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

BanjulKotu
Kololi
Bijilo

Brufut

Bakau / Cape Point
GAMBIA

SENEGAL

100 km

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE
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54 Gambia

COMBINATIEREIS: BELEEF 
HET ÉCHTE GAMBIA
COMBINATIEREIS
! Combinatie van cultuur en strand
! Sfeervolle lodge in de natuur
! Fietsen, wandelen en varen
! Jeepsafari door dorpen en natuur
! Ontmoet de lokale bewoners

• Afreis op vrijdag 28/10 (onder voorbehoud)
• 3 nachten strandverblijf + 2 nachten AbCa’s Creek Lodge + 2 nachten strand-

verblijf
• Minimum 2 deelnemers
• Engelstalige gids tijdens de excursies en activiteiten vanaf AbCa’s Creek Lodge

INFO
- Silver: 3 nachten hotel Senegambia Beach, 

Kololi (4* / onze mening: 3*, kamer en ont-
bijt, beschrijving p. 55), 2 nachten AbCa’s 
Creek Lodge (volpension), 2 nachten hotel 
Senegambia Beach, Kololi

- Gold: 3 nachten African Princess Beach 
Hotel, Kotu (4*SUP / onze mening: 4*, 
kamer en ontbijt, beschrijving p. 57), 
2  nachten AbCa’s Creek Lodge (volpension), 
2 nachten African Princess Beach Hotel, 
Kotu

- code Silver: 38717, code Gold: 38718
- prijs voor 1 deelnemer op aanvraag
- verlenging of strandverblijf in hotel naar 

keuze: prijsberekening volgens multicenter-
formule

- een identiteitskaart of een internationaal 
paspoort (minstens nog 6 maand geldig op 
de dag van aankomst) en een bewijs van 
vaccinatie tegen gele koorts zijn vereist

PROGRAMMA
DAG 1: BRUSSEL - BANJUL - KOLOLI/KOTU
Aankomst op de luchthaven van Banjul, trans-
fer en overnachting in hotel Senegambia 
Beach in Kololi (Silver) of African Princess 
Beach Hotel in Kotu (Gold)

DAG 2 EN 3: KOLOLI OF KOTU
Verblijf in kamer en ontbijt en overnachting in 
je hotel. Twee heerlijke dagen om te relaxen 
op het strand of aan het zwembad. Kies je 
voor Silver, dan verblijf je in Senegambia 
Beach in hartje Kololi. Dit populaire en gezel-
lige hotel heeft een prachtige tropische tuin, 
waar je regelmatig een aap tegen het lijf loopt 
en je je kunt vergapen aan exotische vogels. 
Direct buiten de deur vind je vele restaurants 
en bars aan de Senegambia strip. Kies je voor 
Gold, dan verblijf je in African Princess Beach. 
Dit hotel biedt volop comfort en ligt direct aan 
het prachtige zandstrand van Kotu. In dit 
knusse plaatsje vind je gezellige restaurantjes, 
bars en souvenirwinkeltjes. En wil je een keer 
de drukte op zoeken, dan sta je met een taxi 
binnen 5 minuten op The Strip. 

DAG 4: KOLOLI OF KOTU - KASSAGNE 
(1,5U.)
Om 9u. word je opgehaald bij je hotel voor de 
transfer naar AbCa’s Creek Lodge in Kassagne. 
Een verblijf in AbCa’s Creek Lodge staat garant 
voor een unieke kennismaking met het traditi-
onele leven in het mooie binnenland van 
Gambia. Deze kleinschalige lodge, waar gast-
vrijheid en persoonlijke service hoog in het 
vaandel staan, ligt op een unieke locatie: mid-
den in de natuur, aan een uitloper (kreek) van 
de Gambia rivier. Verspreid in de groene tuin 
staan kleurrijke huisjes, die elk meerdere 
kamers hebben. Verwacht hier geen luxueuze 
inrichting. De kamers zijn basic maar schoon, 
en voorzien van de noodzakelijke basisvoorzie-
ningen als koud stromend water en elektrici-
teit. Onderweg naar AbCa’s Creek Lodge maak 
je een fotostop bij de veemarkt, waar geiten, 
schapen en koeien verhandeld worden. 
Vervolgens gaan we naar Brikama, waar je een 
kijkje neemt op de kleurrijke markt. Hier doen 
veel Gambianen hun inkopen. Groenten, fruit, 

vis, kleding, schoenen… er is van alles te koop! 
Daarna rijden we door naar de lodge. 
Onderweg zul je je verbazen over de weelde-
rige natuur! Na aankomst in AbCa’s Creek 
Lodge geniet je van de lunch, met uitzicht op 
de rivier. Daarna is het tijd om te relaxen: de 
lodge verkennen, zwemmen in de kreek of 
vanaf je ligzetel apen en vogels spotten. In de 
namiddag maak je een wandeling door de 
natuur (circa 1,5u.). Onderweg zie je veel 
kleurrijke vogels, dus vergeet je fototoestel en 
verrekijker niet! ‘s Avonds geniet je van een 
smaakvolle lokale maaltijd. 

DAG 5: KASSAGNE - ABCA’S CREEK LODGE
Na het ontbijt ga je met een 4x4 de omgeving 
verkennen (ongeveer 3,5u.). Een trip die veel 
indruk zal maken, want je maakt kennis met 
een stukje puur en authentiek Gambia: weg 
van de gebaande wegen, langs dorpjes en 
door het prachtige ongerepte landschap. Het 
is een unieke kans om kennis te maken met 
het dagelijkse leven op het platteland. Zo zie 
je hoe vrouwen groenten en fruit verbouwen 
in de moestuin van het dorp. Je fototoestel zal 
overuren maken! Na de lunch in de lodge is 
het tijd om te ontspannen of om zelf op pad 
te gaan. Aan het einde van de middag maak je 
een boottocht over de rivier. De gids vaart je 
in een traditionele boot - een uitgeholde 
boomstam - langs de mangroves. Na terug-
komst nestel je je, terwijl de zon ondergaat, 
met een drankje in een van de stoeltjes langs 
de kreek, en geniet je van alle natuurgeluiden 
om je heen. Dit is Afrika! Avondmaal in de 
lodge. 

DAG 6: KASSAGNE - KOLOLI OF KOTU 
(1,5U.)
Vanochtend staat er een fietstocht op het 
programma (ongeveer 1,5u.). Samen met een 
gids fiets je door dorpjes, heb je contact met 
de bewoners en zie je de mensen op het land 
werken. Aangekomen in het dorpje Bintang 
zie je hoe vrouwen de door hen gevangen 
oesters klaarmaken. Na een laatste lunch op 
deze prachtige plek volgt de transfer terug 
naar de kust. Je wordt weer afgezet bij 
Senegambia Beach of African Princess Beach.

DAG 7: KOLOLI OF KOTU
Vrij verblijf in je hotel in Kololi (Silver) of Kotu 
(Gold). Nog even heerlijk ontspannen en 
genieten van zon, zee en strand!

DAG 8: BANJUL - BRUSSEL
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht.

8-DAAGSE COMBINATIEREIS
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55Gambia | Kololi

SENEGAMBIA BEACH ★★★★

Kololi

 !  Vlak  bij  de  levendige  Senegambia  Strip
 !  Heel  wat  bars  en  restaurants  in  de  buurt
 !  Tropische  tuin  met  vogels  en  aapjes
 !  Service  met  de  glimlach
 !  Direct  aan  zee

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, kinder-

bad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice (vervan-

gen betalend)
• Gratis: tennis (materiaal beta-

lend), pingpong, beachvolley, mini-
golf, vogelobservatie

• Betalend: tennismateriaal, mas-
sage

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche), individuele airco, 
tegelvloer, telefoon, wifi (gratis), tv, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 

koelkast (type 20)
• Eén persoon in dubbele superi-

eure kamer met koelkast, op aan-
vraag (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op 
aanvraag)

• 375 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijt in buffetvorm (beperkte 

keuze)
• Middag- en avondmaal met vast 

menu
• Buffetrestaurant, beachrestaurant, 

pizzeria en snackbar
• Lobbybar, poolbar en beachbar

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• In het centrum van Kololi
• Op ± 10 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Een groen hoteldomein met tropi-
sche bomen, waaruit je al eens een 
aapje ziet springen. Zo’n honderd 
vogelsoorten spotten en elke och-
tend het voederen van de gieren 
kunnen meemaken. In Senegambia 
Beach waan je je echt in een andere 
wereld! Buiten de oase van rust die 
het hotel je biedt, zijn er tientallen 
bars en restaurants in de omgeving. 
‘s Avonds geniet je van een verfris-
sende cocktail met je blik op de Afri-
kaanse horizon!

Superieure kamer

Code 38625 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8.3

• Service 9
• Ligging 9

8.5
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56 Gambia | Kololi

BAMBOO VILLAGE ★★★★

Kololi

 !  Kleinschalig  hotel
 !  Afrikaanse  look  &  feel
 !  Gebouwd  als  een  Afrikaans  dorp
 !  Gezellige  bungalows
 !  Op  300  m  van  het  strand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kinderge-

deelte, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: massages

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche), individuele airco, 
telefoon, wifi (gratis), flatscreen-tv, 
safe (€ 2/dag)
• Bungalow (2 pers.) met terras 

(type 20)
• Ruime bungalow (2-3 pers.) met 

terras (type 21)
• Eén persoon in dubbele bunga-

low met terras (type 29)
• Bungalow aan promoprijs

(2 pers.) met balkon of terras 
(type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op 
aanvraag)

• 58 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant met terras (ont-

bijtbuffet, avondmaal à la carte)
• Grill in openlucht
• Snackbar
• Poolbar

LIGGING
• Op 300 m van het strand
• Op 1 km van het centrum van 

Kololi
• Op ± 15 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Op vakantie naar Gambia en logeren 
in authentieke stijl? In het nieuwe 
Bamboo Village waan je je in een 
Afrikaans dorp. In de sfeervolle ron-
davels vind je volop Afrikaanse 
details. Stap je Bamboo Village bin-
nen, dan valt je oog meteen op het 
enorme zwembad, dat langs de 
huisjes kronkelt. Wedden dat je met-
een zin krijgt in een frisse duik? 
Genieten van een drankje doe je aan 
de poolbar of ‘s avonds rondom het 
knisperende kampvuur. Wil je het 
fraaie zwembad toch een keer inrui-
len voor het strand? Dat bereik je 
binnen 5 minuten, op je slippers!

Code 38633 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFI

VOOR FAMILIES
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57Gambia | Kotu

AFRICAN PRINCESS BEACH HOTEL ★★★★ SUP

Kotu

 !  Recent,  modern  hotel
 !  Swim-upkamers  mogelijk
 !  Minimumleeftijd  12  jaar
 !  Rustige  ligging  maar  restaurants  vlakbij
 !  Direct  aan  het  strand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice (1/ver-

blijf, wisselen betalend)
• Gratis: fitness, padel
Minimumleeftijd voor de gasten in 
het hotel: 12 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche), tegelvloer, individu-
ele airco, telefoon, wifi (gratis), tv, 
koelkast, koffie- en theefaciliteiten 
en safe (gratis)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 

balkon (type 20)
• Superieure swim-upkamer

(2-3 pers.) met terras en directe 
toegang tot het zwembad 
(type 21)

• Eén persoon in dubbele superi-
eure kamer met balkon, op aan-
vraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele superi-
eure swim-upkamer met terras 
en directe toegang tot het zwem-
bad, op aanvraag (type 28)

• Superieure kamer aan promo-
prijs (2-3 pers.) met balkon, op 
aanvraag (type 25)

• 141 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (ontbijt in buffetvorm, 

avondmaal in buffetvorm of à la 
carte)

• Bar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 1 km van het centrum van 

Kotu
• Op 1 km van Kololi
• Op ± 18 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Roomservice
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort (niet 

op het strand)

African Princess Beach Hotel verwel-
komt je op z’n Gambiaans, met open 
armen en een stralende glimlach, 
aan een van de mooiste stranden 
van Gambia. Boek je een swim-
upkamer, dan spring je vanuit je 
kamer zo het zwembad in. Het hotel 
is rustig gelegen, maar om de hoek 
vind je wel enkele restaurants en 
bars, en ook het centrum van Kotu 
en de levendige Senegambia Strip in 
Kololi zijn vlot te bereiken. African 
Princess Beach Hotel ontvangt gas-
ten vanaf 12 jaar.

Superieure kamer

Code 38630 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.6
• Kamers 8.6

• Service 8.6
• Ligging 8.2

8.6
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58 Gambia | Kotu

SUNSET BEACH ★★★ SUP

Kotu

 !  All  Inclusive
 !  Verblijf  in  appartement  mogelijk
 !  Verfrissing  in  het  zwembad  of  de  zee
 !  Op  wandelafstand  van  het  centrum  van  Kotu
 !  Direct  aan  het  zandstrand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche), tegelvloer, individu-
ele airco, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv, safe (gratis) en terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) 

(type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind), 1 grote 
ruimte met gedeeltelijke afschei-
ding, met kitchenette met koffie- 
en theefaciliteiten en koelkast 
(type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer
met koelkast (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op 
aanvraag, niet mogelijk bij maxi-
male bezetting in type 29)

• 97 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm of met vast menu 
(afhankelijk van de bezetting)

• Laat continentaal ontbijt (10-12u.)
• Theepauze met snacks (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(10-23u.)

• 1 flesje water/pers. voor aankomst 
na 23u.

• Pingpong, beachvolley, aquarobic, 
vogelpik

• Yoga, meditatie, groepslessen fit-
ness

• Animatie overdag en ‘s avonds

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (maaltijden in buffet-

vorm of met vast menu, afhankelijk 
van de bezetting) aan het strand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad, 

zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en aan het strand
• Gratis handdoekenservice 

( 2x/ week vervangen)
• Gratis: zie All In
• Onafhankelijk van het hotel en 

betalend: paardrijden, fietsenver-
huur

EXTRA
• Late check-out tot 16u. (volgens 

beschikbaarheid)

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 500 m van het centrum van 

Kotu
• Op ± 13 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Schoonheidssalon
• Roomservice (11-23u.)
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Op een zonovergoten vakantie leef 
je vooral buiten, en dat hebben ze 
bij Sunset Beach goed begrepen. In 
het zwembad, op het terras of aan 
het ontbijt, overal zit je nog net niet 
met je voeten op het strand. De 
kamers zijn eenvoudig ingericht 
maar ruim, en de frisgroene tuin is 
heerlijk om door te kuieren. Perfect 
om je batterijen weer helemaal op te 
laden!

Standaardkamer

Code 38615 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL IN

VOOR FAMILIES
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TAMALA BEACH HOTEL ★★★★ SUP

Kotu

 !  Adults  Only,  vanaf  16  jaar
 !  Swim-upkamers  beschikbaar
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), indivi-
duele airco, tegelvloer, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koel-
kast, koffie- en theefaciliteiten, safe 
(gratis) en balkon of terras
• Premiumkamer (2 pers.) met 

tuinzicht (type 20)
• Premiumkamer (2 pers.) met 

zicht op het zwembad (type 21)
• Premiumkamer (2 pers.) met zee-

zicht (type 22)
• Premium swim-upkamer (2 pers.) 

met zicht op het zwembad 
(type 23)

• Premium swim-upkamer (2 pers.) 
met zeezicht, op aanvraag 
(type 24)

• 140 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Thema-avonden (Afrikaanse 
avond op donderdag, barbecue op 
zondag), showcooking

• Koude snacks (11-12u. en 
15-18u.)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(10-23u., bier niet inbegrepen)

• Volleybal, aerobic
• Avondanimatie

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurant/beachbar
• Loungebar

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, zonne-

terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, spacentrum met 

o.a. massages

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 16 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 500 m van het centrum van 

Kotu
• Op 900 m van het centrum van 

Kololi
• Op 17 km van Banjul
• Op ± 25 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Direct aan het goudgele zandstrand 
van Kotu vind je Tamala Beach Hotel. 
Dit hippe Adults Only-hotel is de 
perfecte uitvalsbasis voor een heer-
lijke, ontspannen vakantie. Relax aan 
het zwembad, in de spa of tijdens 
een urenlange strandwandeling. De 
gezellige toeristische plaatsjes Kotu 
en Kololi zijn vlakbij. Blijf je liever in 
het hotel? Geen probleem, in Tamala 
Beach Hotel geniet je van een han-
dige All Inclusive-formule.

Premiumkamer

Code 38635 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLYBOEKEN

VROEG
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NGALA LODGE ★★★★★

Bakau

 !  Adults  Only,  vanaf  16  jaar
 !  Kleinschalig  hotel  met  slechts  24  kamers
 !  Koloniaal  herenhuis  in  Afrikaanse  stijl
 !  Direct  aan  het  strand  met  privé-beachdek

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden waarvan 

1 met jetstralen, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: massage
• Onafhankelijk van het hotel en 

betalend: 18 holesgolfterrein (op 
5 min. rijden), tennis en squash 
(op 1,5 km)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 16 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas), 
tegelvloer, individuele airco, telefoon, 
wifi (gratis), koelkast (minibar op 
aanvraag en betalend), koffie- en 
theefaciliteiten, safe (gratis), muskie-
tennet en balkon
• Manor Suite (2 pers.) met 

flatscreen-tv, dvd-speler, fles water 
en zeezicht, op aanvraag (type 20)

• Macondo Suite (2 pers.), 
moderne suites met Nespresso-
apparaat, ruim balkon en zeezicht 
(type 21)

• Atlantic Suite (2 pers.), elke 
kamer heeft een specifieke stijl 
met werken van bekende artiesten 
en een lokale kunstenaar, met ven-
tilator, bubbelbad en zeezicht, op 
aanvraag (type 22)

• Lodge Suite (2 pers.), gelegen in 
het koloniale herenhuis en uniek 
ingericht met een mix van Euro-
pese en lokale kunst, zonder toe-
slag en op aanvraag (type 23)

• Femmy Suite (2 pers.) met venti-
lator, fles water, privézwembad en 
zeezicht, op aanvraag (type 24)

• Eén persoon in dubbele Manor 
Suite met zeezicht, op aanvraag 
(type 29)

• 24 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijt
• Avondmaal: vast menu (3 gangen) 

of à la carte
• A-la-carterestaurant

LIGGING
• Direct aan het strand met beach-

dek
• Op 1 km van het centrum van 

Bakau
• Op ± 30 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Een verblijf in Ngala Lodge, dat staat 
voor pure rust. Dit kleinschalige, 
stijlvolle hotel werd ondergebracht in 
een oud koloniaal herenhuis met 
Afrikaanse elementen, omringd door 
een heerlijk rustige tuin met heel 
wat vogels. Ngala Lodge ligt bovenop 
een klif, waardoor je er van een 
prachtig uitzicht kan genieten. Op 
zoek naar het beste plekje van het 
hotel? Het beachdek aan het privé-
strand is alvast een goede kansheb-
ber. Enkel gasten vanaf 16 jaar zijn 
hier toegelaten, en dankzij de uitste-
kende persoonlijke service word je 
hier op-en-top in de watten gelegd. 
Perfect voor een romantische vakan-
tie met z’n tweetjes!

Macondo Suite

Code 38628 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFIPRIVÉ
ZWEMBAD

ADULTS
ONLY

GEEN TOESLAG
ZEEZICHTBOEKEN

VROEG

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.2
• Kamers 9

• Service 9.2
• Ligging 9.2

9.4
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COCO OCEAN RESORT & SPA ★★★★★

Bijilo

 !  Luxueus  verblijf  in  Moorse  stijl
 !  ‘Beachclub’  kamers  met  ruim  terras
 !  Wellness  met  zicht  op  zee
 !  Ideaal  om  uit  te  rusten
 !  Direct  aan  het  zandstrand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, ‘Executive’ 

zwembad (enkel voor de ‘Beach-
club’ kamers), zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en aan het strand

• Gratis handdoekenservice
• Betalend: Marokkaans spa-

centrum

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (beta-
lend), koffie- en theefaciliteiten en 
safe (gratis), de meeste kamers heb-
ben tuinzicht
• Juniorsuite (2 pers. / 2 volw.+ 

1 kind) in het hoofdgebouw 
(type 20)

• Luxesuite (2 pers. / 2 volw.+ 
1 kind), ruimere kamer in het 
hoofdgebouw (type 21)

• ‘Beachclub’ kamer (2 pers.) met 
gebruik van het ‘Executive’ zwem-
bad en terras (type 22)

• Eén persoon in dubbele junior-
suite, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele luxes-
uite, op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op 
aanvraag)

• 88 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant (ontbijt in buffet-

vorm, avondmaal à la carte)
• Beachrestaurant (middag- en 

avondmaal à la carte)
• Lobbybar/koffieshop, bar

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 5 km van het centrum van 

Kololi
• Op ± 15 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

De suites en juniorsuites van Coco 
Ocean Resort & Spa bieden je alle 
luxe voor een rustgevende vakantie. 
Kies je voor een ‘Beachclub’ kamer 
dan doet het hotel er nog een 
schepje bovenop, met een groot pri-
véterras met gezellige zithoek en 
gebruik van een apart zwembad. 
Wanneer je het hotel buitenstapt, 
sta je meteen op het strand, en zelfs 
vanuit het spacentrum kan je genie-
ten van het uitzicht op de oceaan. 
Relax, het is je van harte gegund.

Luxesuite

Code 38619 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 7.7

• Service 8.4
• Ligging 8.8

BOEKEN
VROEG

8.3
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VAKANTIEPLAATSEN

VARADERO: meer info zie p. 63

HAVANA: meer info zie p. 67

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een internatio-
naal paspoort vereist dat geldig is tot na je 
verblijf. Andere nationaliteiten: info op de 
ambassade. Een toeristenkaart van ± € 22 
(gelijkwaardig aan een visum) is verplicht en 
inbegrepen in de prijs (te verkrijgen op de 
luchthaven aan onze balie, niet inbegrepen 
voor ‘hotel only’ klanten). Opmerking: de uit-
reistaks is inbegrepen in de prijs (behalve in 
combinatie met een ander land, dan dient dit 
ter plaatse betaald te worden). Dit wordt 
rechtstreeks door ons betaald aan de lucht-
haven en je hoeft dit zelf niet meer te beta-
len. Voor een laatste update: zie http://diplo-
matie.belgium.be.
Reis- en bijstandsverzekering: bij aankomst 
in Cuba dien je aan te tonen dat je een gel-
dige reis- en bijstandsverzekering hebt afge-
sloten. Deze verzekering is slechts geldig 
wanneer ze afgesloten is bij een verzekerings-
maatschappij die een contract heeft met 
Asistur, de enige vertegenwoordiger van bui-
tenlandse verzekeringsmaatschappijen in 
Cuba. Je dient bij aankomst 2 documenten 
voor te leggen: het bewijs van de reis- en bij-
standsverzekering (terug te vinden in de reis-
documenten) en het certificaat van de verze-
keringsmaatschappij Europ Assistance (af te 
printen via je reisagent). Om lange wachttij-
den bij aankomst ter plaatse te vermijden, 
raden wij je aan om deze reis- en bijstands-
verzekering reeds op voorhand af te sluiten. 
Een reis- en bijstandsverzekering van Europ 
Assistance kan je rechtstreeks bij reservatie 
bijboeken of bij een door Asistur erkende ver-
zekeringsmaatschappij. Indien je bij aankomst 
in Cuba geen geldig bewijs én certificaat kan 
voorleggen, dien je ter plaatse een verzeke-
ring aan te kopen vóór je het land binnen mag.
Lokale munt: de Cubaanse munt is de peso 
(CUP), onderverdeeld in 100 centavos. De 
officiële wisselkoers van de peso met de 

Amerikaanse dollar is: ± 24,07 peso = 1 USD 
(oktober 2021). Sinds januari 2021 is de peso 
convertible (CUC) – de 2e lokale munt van 
Cuba - niet langer geldig. In Cuba kan je ook 
niet betalen met USD, al is het wel mogelijk 
om USD of euro’s te wisselen. We raden af 
om Amerikaanse dollars mee te nemen, de 
verliesmarge bij het wisselen bedraagt 
immers 20%. In Varadero kunnen toeristen in 
sommige plaatsen ook met de euro betalen. 
Dat maakt van de euro de meest geschikte 
munt om mee te nemen. Al is dit wegens de 
wisselkoersen meestal niet voordelig. Let wel: 
wegens de jarenlange boycot worden 
 Maestro, Amerikaanse creditcards (American 
Express, Diners), creditcards uitgegeven door 
een financiële instelling met grote belangen in 
Amerika en Amerikaanse Travellers cheques 
nergens aanvaard! Enkel Visa en Mastercard 
worden aanvaard indien ze niet uitgegeven 
zijn door een Amerikaanse bank. Prepaid kre-
dietkaarten (vb. Prepaid Mastercard van 
Bpost) worden niet aanvaard. In Varadero kan 
je enkel geld uit de muur halen met een Visa-
kaart, om geld af te halen met een Master-
card moet je naar het loket. Opgelet: alles 
wordt bij voorkeur uitsluitend met cash geld 
betaald. Voorzie dus vooral cash geld (CUP 
en/of euro) om mee te nemen.
Klimaat: het Caribische gebied is in de regel 
orkaangevoelig van juni tot november. De 
doortocht - waarvan het tijdstip, het traject 
en de kracht onvoorspelbaar zijn - gaat 
meestal gepaard met rukwinden en stort-
regens en heeft soms belangrijke ravages tot 
gevolg. Het vakantieplezier kan desgevallend 
beperkt worden en vluchtvertragingen zijn 
mogelijk.
Tijdsverschil: 6 uur vroeger dan in België. De 
zomer- en wintertijd gaan in Cuba later in dan 
in België, waardoor het enkele weken 5 uur 
vroeger is dan bij ons.

Elektriciteit: de netspanning is in principe 
110 volt. Het is echter wel zo dat de meeste 
hotels 220 volt hebben. Stopcontacten: met 
platte polen. Let dus op dat de apparaten die 
je meeneemt verstelbaar zijn en neem een 
adapter mee.
Gezondheid: geen inentingen vereist. Voorzie 
een basisapotheek met o.a. muggenmelk. Het 
is afgeraden leidingwater te drinken. Raad-
pleeg tijdig je huisarts en de websites www.
itg.be (Instituut voor tropische geneeskunde) 
en www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie.
Roken: Cuba verbiedt de invoer van alle ver-
dampingproducten, met inbegrip van e-liquid 
zonder nicotine en hardware die zonder 
e-juice wordt verkocht. Als je reist met soort-
gelijke apparaten of e-vloeistoffen, kan je een 
boete krijgen bij de douane en is het mogelijk 
dat items worden geconfisqueerd. Vape- en 
e-sigarettenverkopers zijn nog steeds actief 
op de bestemming, er is bijgevolg geen ver-
bod om de e-sigaret te gebruiken in de hotels 
of op de bestemming.
Wifi: de kwaliteit van het internet op Cuba is 
niet altijd optimaal. Het bereik en de snelheid 
van de wifi-verbinding kan niet altijd verzekerd 
worden. Wifi is in de regel beschikbaar tegen 
betaling in de hotels. Bij de receptie van je hotel 
zijn kraskaarten van telecombedrijf Etecsa te 
verkrijgen (indien voorradig), met daarop een 
wifi-code waarmee je 1 uur verbinding krijgt.

Opmerking: gezien het bijzondere politieke 
klimaat is Cuba reeds jarenlang onderworpen 
aan een embargo. Diensten en aanbod in en 
buiten de hotels kunnen bijgevolg beperkter 
zijn in vergelijking met de andere Caribische 
bestemmingen. De tijd heeft in Cuba op veel 
aspecten stil gestaan, waardoor de standaar-
den van hotels lager liggen dan op andere 
Caribische bestemmingen. Vooral de hotels in 
het binnenland, tijdens je rondreis, zijn zeer 
eenvoudig ten opzichte van die in andere 
Caribische landen. Het vochtige klimaat kan 
ervoor zorgen dat de staat van de gebouwen 
niet altijd even optimaal is (bv. schimmelvor-
ming) en de maaltijden zijn zeer eenvoudig.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Cuba.

! Cuba is Castro, Ché en communisme, een land uniek in zijn soort

! Sigaren, rum en oldtimers als bekendste visitekaartjes

! Pure nostalgie in Havana, een indrukwekkende historische stad 

! Tegenpool Varadero: zon, zee en een van de mooiste stranden van 

de Caraïben

! Koloniale steden als Cienfuegos en Trinidad

CUBA

KLIMAAT
 A B C
jan 24° 24° 6
feb 25° 25° 6
maa 26° 25° 7
apr 27° 26° 7
mei 29° 26° 8
jun 30° 27° 6
jul 31° 28° 6
aug 31° 28° 6
sep 30° 27° 6
okt 28° 26° 6
nov 27° 26° 5
dec 25° 26° 5
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

HAVANA

Trinidad

Cienfuegos

Las Terrazas
Viñales

Pinar del Río

Varadero

Sancti Spiritus

Camagüey

Santiago de Cuba

Holguín

Guardalavaca

Cayo Santa Maria

Caribische Zee

CUBA

Cayo Coco

Topes  de  Co l lantes

Atlantische Oceaan

Jibacoa

250 km

24/7 ONLINE 
SERVICE

062_V1_TuiExotisch_NL   62 23/11/21   08:30



63

VARADERO
Een meer dan 25 km lang fijn zandstrand en 
een doorzichtige blauwgroene zee die aan de 
horizon samensmelt met een helderblauwe 
lucht. Dat kan alleen maar Varadero zijn, de 
mooiste badplaats van Cuba en volgens som-
migen zelfs het mooiste strand van de Caraï-
ben. Daar waren veel rijke Cubanen en Ameri-
kanen het in de jaren ’50 al over eens. Want 
toen was dit schiereiland dé vakantiebestem-
ming bij uitstek van de high society. Nu 
spreekt Varadero een ruim publiek aan, van 
rustzoekers die graag vertoeven binnen de 
muren van hun resort, tot sportievelingen en 
cultuurliefhebbers. Vanuit Varadero kan je 
boeiende excursies doen. Zeker de stadjes 
Cienfuegos, Santa Clara en Trinidad, met hun 
historische centra, zijn beslist de moeite 
waard. Met zijn vele koraalriffen, scheeps-
wrakken en onderwatergrotten is Varadero 
ook een paradijs voor duikers. Leuke attractie 
is de Varadero Beach Bus. Je koopt een dag-

kaart en daarmee kan je de hele dag uit- en 
opstappen waar en wanneer je maar wilt. Een 
bezoek aan het dolfinarium, een terrasje 
meepikken in het dorp of even langsgaan bij 
Mansion Xanadu, het is zo gebeurd. Het is 
bovendien een dubbeldekker, dus neem een 
plaatsje op het dak, dan krijg je het prachtige 
uitzicht over de Atlantische Oceaan en de 
Baai van Cárdenas er gratis bij. 
Luchthaven - Varadero: ± 30 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

ONTSPANNING / BEZIENSWAARDIGHEDEN
Mansion Xanadú: schitterende vakantievilla, 
oorspronkelijk Xanadú genaamd, gebouwd 
door Irénée Du Pont de Nemours op een rots 
aan zee. Prachtig koloniaal gebouw gelegen in 
een subliem kader tussen de azuurblauwe zee 
en de groene gazonnen. De villa is tegen-
woordig het clubhouse van de golf, een res-
taurant, een prachtige bar en een hotelletje.
Parque Nacional Varadero: beschermd 
natuurpark in het oosten van het schiereiland 
met overblijfselen van zoutpannen en ver-
schillende wandelpaden (betalend).
Parque Josone: een mooi park in het cen-
trum van Varadero waar het rustig is om te 
wandelen. Je vindt er een minigolf, vijver en 
enkele restaurants en drinkgelegenheden.
Cueva de Ambrosio: grot met opmerkelijke 
bizarre muurschilderingen die waarschijnlijk 
dateren van vóór de komst van de Spanjaar-
den (betalend).

Golfterrein van Varadero: golfterrein met 
een schitterende ligging voor zowel professio-
nele golfspelers als voor liefhebbers van de 
golfsport. (betalend)
Watersporten: zon en watersporten zijn de 
belangrijkste kenmerken van deze badplaats. 
Duiken, kitesurfen, jetski,… veel watersporten 
komen hier aan bod.

! Bij de mooiste stranden van de Caraïben

! Ideale uitvalsbasis om al dat moois in Cuba te ontdekken

! Met zijn koraalriffen en onderwatergrotten een geschikte bestem-

ming om te duiken

VARADERO

HAVANA Varadero

Caribische Zee

CUBA

Atlantische Oceaan

Jibacoa

250 km

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.
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64 Cuba | Varadero

ROYALTON HICACOS ★★★★★

Varadero

 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Unieke  Caribische  sfeer
 !  Uitgebreide  All  In
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche in bad, haardroger), 
tegelvloer, butlerservice, individuele 
airco, plafondventilator, hoofd-
kussenservice (betalend), salon met 
sofa, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (betalend), satelliet-tv, minibar 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis) en balkon of terras met 
tuinzicht
• Juniorsuite (2-3 pers.) (type 20)
• Juniorsuite ‘Diamond Club’

(2-3 pers.) met gepersonaliseerde 
check-in/-out, vroege check-in en 
late check-out (volgens beschik-
baarheid), gratis hoofdkussen-
menu, toegang tot de Diamond 
Club Lounge met premiumdran-
ken, elke dag continentaal ontbijt, 
hors d’oeuvres, snacks en des-
serts,  1x/ week cocktail en avond-
maal in de Diamond Club Lounge 
tuin, 20% korting op wasservice en 
in het spacentrum, snorkelen in 
Cayo Piedra (volgens beschikbaar-
heid), duiken ( 6x/ week volgens 
beschikbaarheid) en 15% korting 
op duiklessen (type 21)

• Eén persoon in juniorsuite
(type 29)

• 407 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants (onbeperkt)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• 3 tennisterreinen (overdag en met 
verlichting, met lesgever), squash 
(met lesgever), pingpong, basket-
bal, biljart, speelzaal, reuzen-
schaakbord

• Fitness, sauna, stoombad
• Kajak, waterfiets, windsurfen, 

catamaran, snorkelen
• Duikinitiatie in het zwembad, 

 duiken (3 duiken/week, volgens 
beschikbaarheid)

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(beachvolley, dansavonden, shows, 
livemuziek,...)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: internatio-

naal, Caribisch, Italiaans, Mexi-
caans en zeevruchten

• Deftige kledij vereist tijdens het 
avondmaal

• Snackbar (24/24u.)
• IJssalon
• Pannenkoekenhuis
• 6 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met swim-upbar), bubbelbaden, 
zonneterras

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 10 km van het centrum van 

Varadero
• Op ± 32 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Discotheek
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (betalend) in het hele resort

Royalton Hicacos steelt de show. Je 
komt er terecht in een adembene-
mende setting aan een van de mooi-
ste en meest romantische plekjes 
van Varadero: aan een parelwit 
strand en toegedekt met een stra-
lend blauwe lucht. Het hotel is er om 
koppels vanaf 18 jaar een droomva-
kantie te bezorgen. Voor culinair 
genot zijn er de restaurants. En mag 
er af en toe wat actie zijn? Er wordt 
je een keur aan sporten en activitei-
ten aangeboden.

Juniorsuite

Code 24298 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

FOR TWO

ALL INADULTS
ONLYBOEKEN

VROEG

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5
• Kamers 8

• Service 8.5
• Ligging 8.3

8.5
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MELIÁ PENINSULA VARADERO ★★★★★

Varadero

 !  Zeer  uitgebreide  All  In,  24/24u.
 !  Groot  apart  kinderzwembad
 !  Showcooking  en  à  la  carte
 !  Gelegen  aan  een  ecologisch  natuurpark
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad, douche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, aparte 
dressing, strijkijzer en -plank, tele-
foon, wifi (gratis), satelliet-tv, minibar 
(gratis), koffiezet, safe (gratis) en 
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met 2 queensize 
bedden (type 20)

• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind., gerenoveerd) met 
2 queensizebedden en stapelbed 
(type 23)

• Familie juniorsuite (4 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 3 kind. / 
2 volw.+ 4 kind. / 3 volw.+ 1 kind / 
3 volw.+ 2 kind., gerenoveerd): 
2 slaapkamers (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) (type 25)

• Eén persoon in promokamer
(type 28)

• Extra’s in types 23 en 21: geperso-
naliseerde check-in, welkomstcock-
tail bij aankomst en reserveringen 
voor families in de à-la-carte-
restaurants

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 591 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de specialiteiten-
restaurants ( 2x/ week)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Toegang tot en dranken in de 
disco theek (23-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Tennis, pingpong, beachvolley, 
minivoetbal, vogelpik, biljart, 
petanque, shuffleboard

• Fitness, aerobic, sauna, bubbel-
bad, Turks bad

• Waterfiets, kano, windsurfen, 
catamaran, snorkelen, duikinitiatie 
in het zwembad (alle waterspor-
ten zijn recreatief en worden enkel 
uitgevoerd bij windsterkte tot 
30 km/u.)

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Babyclub (0-4 jaar), miniclub 

(5-12 jaar), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Specialiteitenrestaurants: Japans, 

Tex-Mex, Italiaans en internatio-
naal

• Grillrestaurant aan het strand
• Snackbar aan het zwembad 

(24/24u.), poolbar, beachbar, 
lobby bar (24/24u.), discobar, 
 theaterbar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad, 

babyzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: massages

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 15 km van het centrum van 

Varadero
• Op ± 45 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Speelzaal
• Discotheek
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Dit hotel ligt vlak aan het strand en 
aan een ecologisch natuurpark. Het 
bestaat uit een hoofdgebouw en bij-
gebouwen die verspreid liggen in 
een prachtige tuin. In dit gezellige 
resort zal je genieten van een zorge-
loze strandvakantie in stijl... Kinde-
ren kunnen zich uitleven in het 
aparte kinderzwembad dat is aange-
legd in de vorm van een minidorp, 
met glijbaan en waterval. Een vrien-
delijke service, leuke animatie en 
een uitgebreide 24/24u. All In for-
mule: hier kom je werkelijk niets 
tekort!

Standaardkamer

Code 24295 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFIGRATIS

DAGENBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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MEMORIES JIBACOA ★★★★

Jibacoa

 !  Adults  Only  vanaf  16  jaar
 !  Dranken  en  snacks  24/24u.  All  In
 !  Goed  onderhouden  kamers
 !  In  een  groene  omgeving

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche in bad, haardroger), 
tegelvloer, strijkijzer en -plank, cen-
trale airco, telefoon, kabel-tv, mini-
bar (gratis), koffiefaciliteiten, safe 
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) 

(type 20)
• Kamer met zicht op het zwem-

bad (2-3 pers.) (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.) 

(type 22)
• Diamond Club kamer (2-3 pers.) 

met zeezicht (type 23)
• Suite (2 pers.) op de bovenste 

verdieping, met salon (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer

(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer

met zeezicht (type 28)
• Diamond Club (geldig in type 23): 

vroege check-in/late check-out 
(volgens beschikbaarheid), geper-
sonaliseerde check-in/-out, wel-
komstcocktail, toegang tot een 
exclusief gedeelte op het strand, 
korting in het schoonheidssalon en 
spacentrum, bijvullen van de mini-
bar, selectie van premium dranken 
in de bars,  1x/ week avondmaal 
met show, ontbijt en middagmaal 
à la carte

• 250 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• A-la-cartemiddagmaal (in het 
Cubaans restaurant)

• A-la-carteavondmaal (in het 
 Italiaans, internationaal en 
Cubaans restaurant)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Minibar (bijgevuld met water, fris-
dranken en bier in types 23 en 24, 
in de andere kamers is alleen 
water inbegrepen)

• 2 tennisterreinen, basketbal, 
beachvolley, pingpong, tafelvoet-
bal, biljart

• Fitness, aerobic
• Kajak, snorkelmateriaal, windsur-

fen (mits brevet), zeilen (mits bre-
vet)

•  1x/ verblijf duikinitiatie in het 
zwembad of in zee

• Animatie overdag en ‘s avonds

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

internationaal en Cubaans
• Deftige kledij gewenst vanaf 

18.30u. in de à-la-carterestaurants 
en bars

• Snackbar aan het zwembad
• 4 bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, 2 bubbelba-

den
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen, duiken 
(mits brevet)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 16 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 70 km van het centrum van 

Havana
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Shop
• Wasservice
• Wifi (betalend) in een deel van het 

resort

Memories Jibacoa is fantastisch 
gelegen in het groene Jibacoa, tus-
sen de weelderig begroeide bergen 
en het pittoreske Arroyo Bermejo 
strand. Een prachtige setting die het 
karakter en de essentie van het 
Cubaanse platteland perfect illu-
streert. De nabije omgeving leent 
zich uitstekend om te gaan fi etsen. 
Wie houdt van duiken, kan naast het 
hotel terecht in een van de specta-
culairste koraalriffen van de noord-
kust van Cuba.

Code 24233 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INADULTS
ONLYBOEKEN

VROEG

KLANTENSCORE
• Maaltijden 4
• Kamers 7.5

• Service 8.5
• Ligging 9.5

8.5
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HAVANA
Zonder een bezoek aan Havana heb je Cuba 
nooit echt beleefd. De kleurrijke oldtimers die 
na het vertrek van de Amerikanen zijn achter-
gebleven en dankzij de vindingrijkheid van de 
Cubanen nog steeds rondtuffen, zijn niet 
meer uit het straatbeeld weg te denken. Een 
leuke bezienswaardigheid voor toeristen, een 
symbool van trots en onafhankelijkheid voor 
de bevolking. Het geluid van de ronkende 
motoren gaat moeiteloos over in de vrolijke 
ritmes van de son en de salsa (son is een stijl 
van Cubaanse muziek, die oorspronkelijk uit 
het oosten van Cuba komt), vooral langs de 
Malecón, waar de Habaneros bij het vallen 
van de avond samenkomen om te zien en 
gezien te worden, waar lokale salsagroepjes 
het beste van zichzelf geven. Maar ook op 
andere pleinen en straathoeken, in zwoele 
bars en comfortabele concertzalen zijn salsa 
en son altijd en overal aanwezig. Het betekent 
hier meer dan ontspanning, het is het leven 
zelf. 

‘Sin la música la vida sería un error’ - zonder 
muziek zou het leven een vergissing zijn - het 
zit in hun genen. Net als hun onuitputtelijke 
levensvreugde, hun spontaniteit en hun 
onmetelijke gastvrijheid. Havana is een stad 
met een bewogen geschiedenis, boeiende 
bezienswaardigheden en een levensnoodza-
kelijke creativiteit die elke bezoeker in zijn 
hart sluit. 
Luchthaven Havana - Havana: ± 16 km

ONTSPANNING / BEZIENSWAARDIGHEDEN
La Habana Vieja: het oude stadsgedeelte, 
uitgeroepen tot ‘Cultureel Patrimonium van 
stedenbouw’ door de Unesco. Negenhonderd 
historische bouwwerken, van sierlijke Spaans-
koloniale herenhuizen en barokke kerken tot 
neoklassieke openbare gebouwen, verwel-
komen je.
Malecón: de verkeersader tussen oud-Havana 
en modern-Havana met pastelkleurige gevels, 
balkons, pilaren en talrijke ornamenten die de 
oceaan aanschouwen.
Plaza de Armas: het voornaamste plein van 
de stad waar ook de rijkste stedelingen woon-
den. Talrijke paleizen, een tempel, de Palacio 
de los Capitanes Generales en El Castillo de 
la Real Fuerza (het oudste fort van de stad) 
sieren het plein.
Capitolio Nacional: perfect symbool van de 
vroegere Amerikaanse invloed. Een overwel-
digende architectuur die vandaag ondermeer 
het Natuurhistorisch Museum herbergt. 
(betalend)

Ernest Hemingway: de beroemde schrijver 
had in deze streek zijn hart verloren en je kan 
zijn voetsporen volgen in o.a. zijn landhuis, de 
marina waar hij zijn boot aanlegde en de bars 
waar hij regelmatig vertoefde. Hef het glas in 
‘La Bodeguita del Medio’, stamcafé van 
Ernest Hemingway.
Jardin Botanico Nacional: een prachtige tuin 
van 6 km2 met meer dan 100.000 planten-
soorten uit de hele wereld en kunstig nage-
maakte ecosystemen. (betalend)
Parque Central: het hartje van de oude stad, 
met het theater en verschillende hotels, waar 
je de echte Cubaanse sfeer kunt opsnuiven. 
Aan jou om te ontdekken waarom er precies 
28 koningspalmen op het plein staan...
De stranden: op 18 km van het centrum lig-
gen enkele fraaie stranden waar de Cubanen 
in het weekend ook vertoeven.

! Op elke hoek de tonen van de Buena Vista Social Club

! La Habana Vieja: barokke gebouwen, vergane glorie en boeiende 

geschiedenis 

! Van volkse cafés tot exclusieve clubs, maar altijd een sprankelend 

nachtleven

HAVANA

HAVANA Varadero

Caribische Zee

CUBA

Atlantische Oceaan

250 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.
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RUM, SALSA EN SIGAREN
COMBINATIEREIS
! Historisch Havana en de prachtige Viñales-vallei
! Rit in een prachtige, kleurrijke oldtimer
! Bezoek aan het mausoleum van Che Guevara in Santa Clara
! Heerlijk relaxen aan de stranden van Playa Azul in Varadero
! Leer feesten zoals de echte Cubanen met salsa- en drumles in Trinidad
! 2 overnachtingen bij Cubanen thuis

Viñales-vallei

INFO
- rondreis voor 15-25 deelnemers
- *O = ontbijt inbegrepen, 

*M = middagmaal inbegrepen, 
*A = avondmaal inbegrepen

Inbegrepen: internationale vluchten met TUI 
fly / alle overnachtingen in de vermelde 
hotels / lokaal transport in comfortabele 
minibus/autocar met airco / bezoeken zoals 
beschreven / maaltijden volgens programma: 
10x ontbijt, 5x middagmaal en 5x avondmaal / 
Nederlandstalige gids
Niet inbegrepen: facultatieve excursies / 
fooien / persoonlijke uitgaven

PROGRAMMA
DAG 1: BRUSSEL - HAVANA (A*)
Vertrek vanuit Brussel naar Havana. Bij aan-
komst transfer naar Memories Miramar hotel 
(3*), voor een verblijf van 3 nachten. Na de 
check-in maak je voor het eerst kennis met 
deze prachtige, koloniale stad.

DAG 2: HAVANA (O*)
Vandaag ga je op ontdekking in Havana. Het 
centrum werd door UNESCO benoemd tot 
cultureel werelderfgoed. Je brengt er o.a. een 
bezoek aan de Plaza de la Cathedral, de Plaza 
de Armas en El Cristo de La Habana. Na het 
middagmaal bezoeken we het Havana Club 
Rum museum, inclusief proeverij. In de namid-
dag neem je plaats in een van de prachtige 
oldtimers. Tijdens deze 2 uur durende rit pas-
seer je onder meer het Capitool, de Floridita 
bar, John Lennon Park en Plaza de la 
Revolución, het plein waar Fidel Castro zijn 
toespraken hield. ‘s Avonds heb je vrije tijd om 
een typische mojito of cuba libre te gaan drin-
ken in het stadscentrum.

DAG 3: HAVANA - VIÑALES - HAVANA (O-M*)
Een rondreis door Cuba zonder een bezoek 
aan Viñales is zoals een mojito zonder rum: 
niet compleet. Viñales is de mooiste provincie 
van Cuba. De tabaksplantages liggen hier ver-
spreid in een glooiend landschap met typische
stompe bergen: ‘mojotes’. In een sigaren-
fabriek zie je met eigen ogen hoe de 
beroemde sigaren gemaakt worden. We 
nemen een kijkje bij Mural de la Prehistoria, 
een grote kleurrijke muurschildering op een 
rots. Nadien maak je nog een boottocht op 
een ondergrondse rivier in de Cueva del Indio.

DAG 4: HAVANA - CARDENAS - CIENFUEGOS 
(O-M*)
Na het ontbijt verlaat je Havana. Onderweg 
breng je een bezoek aan de bakermat van de 

wereldberoemde Havana Club Rum. Je ziet 
van dichtbij de machines en apparatuur die 
worden gebruikt voor de productie van suiker 
en maakt een rondleiding door de rijpingskel-
ders. In Cardenas geniet je van een traditio-
nele lunch in een paladar. In de namiddag kom 
je aan in Cienfuegos. Kort bezoek aan het 
stadscentrum alvorens in te checken in hotel 
Jagua (3*).

DAG 5: CIENFUEGOS - TRINIDAD (O*)
Vanuit Cienfuegos reis je door naar Trinidad, 
waar je een begeleide wandeling maakt door 
het kleurrijke stadscentrum. Je brengt onder 
andere een bezoek aan het stadsmuseum en 
Casa del Alfarero. We rijden ook naar de 
groene Valle de Los Ingenios. Om de unieke 
sfeer van Trinidad nog beter te kunnen erva-
ren, slaap je de volgende 2 nachten in een 
casa particular. Je Cubaanse gastheer of gast-
vrouw staat garant voor een warme ontvangst 
en uiteraard alle nodige comfort, inclusief je 
eigen badkamer. Couleur locale verzekerd!

DAG 6: TRINIDAD (O*)
Vandaag geniet je op eigen tempo van 
Trinidad. Ga zelf op ontdekking langs de klin-
kerstraatjes en pastelkleurige huizen. Het 
knusse centrum is gemakkelijk op eigen houtje 
te verkennen. Of neem een taxi naar het 
Parque El Cubano, een mooi natuurpark met 
verschillende watervallen dat net buiten 
Trinidad ligt. Een korte wandeling leidt naar de 
Javira waterval. Neem zeker je zwemgerief 
mee voor een frisse duik! In het park is een 
restaurant aanwezig, dus je hoeft geen lunch-
pakket te voorzien. Ken je dat nummer ‘Cuba, 
quiero bailar la salsa’? Wel, vanavond leer je 
feesten zoals de echte Cubanen dankzij de 
salsa- en drumles in het swingende hart van 
dit geweldige stadje.

DAG 7: TRINIDAD - SANTA CLARA (O-A*)
Vrije voormiddag in Trinidad. ’s Namiddags reis 
je door naar Santa Clara, waar je een bezoek 
brengt aan de beruchte treinwagon en het 
mausoleum van Che Guevara, die door de 
Cubanen als een grote held wordt beschouwd. 
Zijn persoonlijke bezittingen zijn in chronologi-
sche volgorde te bezichtigen, waardoor je ziet 
hoe zijn revolutionaire ideeën zich in de loop 
van de jaren hebben ontwikkeld. Avondmaal 
en overnachting in hotel La Granjita (3*) of 
hotel Los Caneyes (3*).

DAG 8: SANTA CLARA - VARADERO (O-M-A*)
Onderweg naar Varadero breng je een bezoek 
aan de ecologische boerderij van de Correa 
familie. Op deze boerderij maak je kennis met 
de verschillende lokale producten en traditio-
nele pottenbaktechnieken. Na het middagmaal 
verkennen we ook Cardenas en bezoeken we 
het Oscar Maria de Rojas museum. Daarna is 
het tijd om te relaxen en reizen we verder naar 
de witte stranden van Playa Azul. Hier nemen 
we afscheid van onze lokale gids. De volgende 
3 nachten verblijven we op basis van All 
Inclusive in het Meliá Marina Varadero Hotel 
(4*).

DAG 9 EN 10: VARADERO (O-M-A*)
Je bent de hele dag vrij om optimaal van het 
strandverblijf te genieten en gebruik te maken 
van de vele faciliteiten.

DAG 11: VARADERO - HAVANA - BRUSSEL 
(O*)
Aan deze memorabele reis komt vandaag jam-
mer genoeg een eind. Transfer naar de lucht-
haven van Havana voor de terugvlucht naar 
Brussel.

DAG 12: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

12-DAAGSE COMBINATIEREIS
• Afreis op 3/4 (via Varadero), via Havana: 22/4, 27/5, 17/6, 15/7, 22/7, 29/7, 12/8 en 14/10 (onder voorbehoud)
• 7 nachten rondreis + 3 nachten strandverblijf in Varadero
• Nederlandstalige lokale gids
• Rondreis in kleine groep (max. 25 pers.) met Belgische gasten
• Vanafprijs: € 1809 per persoon

Caribische Zee

Atlantische Oceaan

VaraderoHavana

CUBAViñales

Santa Clara

Trinidad
Cienfuegos

Cardenas
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TrinidadCienfuegos

Cuba

ESSENTIALS OF CUBA
RONDREIS PER HUURWAGEN
! Ideale kennismaking met Cuba
! Havana en Trinidad, relikwieën uit lang vervlo-

gen tijden
! Verblijf in hotels of combineer enkele overnach-

tingen in hotels met casas bij locals thuis

5-DAAGSE INDIVIDUELE 
RONDREIS
• Voor avonturiers die in select gezel-

schap Cuba willen ontdekken
• Wekelijkse vertrekken
• Flexibiliteit troef: kies hoe lang je na 

de rondreis in Varadero verblijft en in 
welk hotel

• Vanafprijs in hotels: € 548 per persoon
- Havana: hotel Memories Miramar 

(3*) of H10 Panorama (3*)
- Trinidad: hotel Memories Trinidad del 

Mar (3*)
• Vanafprijs combinatie hotel en casa: 

€ 458 per persoon
- Havana: hotel Ambos Mundos (3*), 

Florida (3*), Raquel (3*) of gelijk-
waardig

- Trinidad: casa particular

INFO
- 2 nachten in Havana in hotel Memories 

Miramar (3*) of H10 Panorama (3*) / hotel 
Ambos Mundos (3*), Florida (3*), Raquel 
(3*) of gelijkwaardig

- 2 nachten in Trinidad in hotel Memories 
Trinidad del Mar (3*) / in een casa particu-
lar

Inbegrepen: luchthaventransfer bij aan-
komst / 4 dagen autoverhuur (2e tot en met 
5e dag), onbeperkt aantal kilometers en 
drop-off kosten / wagentype inbegrepen bij 
1-2 pers.: Geely CK, Geely GC, Peugeot 
208 of gelijkwaardig / wagentype inbegrepen 
bij 3-4 pers.: Peugeot 301 of gelijkwaardig / 
alle overnachtingen in hotels of casas parti-
culares / 4x ontbijt (+ 2x middagmaal en 
2x avondmaal bij combinatie van hotels en 
casas particulares)

CUBA
Trinidad

Varadero

Caribische Zee

Atlantische Oceaan

Havana

BEST OF CUBA
RONDREIS PER HUURWAGEN OF MET 
PRIVÉCHAUFFEUR/-GIDS
! Het beste van het Westen op eigen tempo
! Koloniale steden, tabaksheuvels en vooral veel 

authentieke charme
! Combinatie van hotels en casas particulares bij 

locals thuis

8-DAAGSE INDIVIDUELE 
RONDREIS
• Voor avonturiers die in select gezel-

schap Cuba willen ontdekken
• Wekelijkse vertrekken
• Flexibiliteit troef: kies hoe lang je na 

de rondreis in Varadero verblijft en in 
welk hotel

• Vanafprijs ‘Fly & Drive’: € 685 per per-
soon

• Vanafprijs ‘privéchauffeur/-gids’: 
€ 1602 per persoon

INFO
- 2 nachten in Havana in hotel Memories 

Miramar (3*) of H10 Panorama (3*)
- 1 nacht in Viñales in een casa particular
- 1 nacht in Cienfuegos in hotel Melia La 

Union (3*) of gelijkwaardig
- 2 nachten in Trinidad in een casa particular
- 1 nacht in Santa Clara in hotel Los Caneyes 

(3*) of La Granjita (3*)

Inbegrepen ‘Fly & Drive’: luchthaventrans-
fer bij aankomst / 7 dagen autoverhuur 
(2e tot en met 8e dag), onbeperkt aantal 
kilometers en drop-off kosten / wagentype 
inbegrepen bij 1-2 pers.: Geely CK, Geely 
GC, Peugeot 208 of gelijkwaardig / wagen-
type inbegrepen bij 3-4 pers.: Peugeot 
301 of gelijkwaardig / alle overnachtingen in 
hotels of casas particulares / 7x ontbijt
Inbegrepen ‘privéchauffeur/-gids’: luchtha-
ventransfer bij aankomst / vervoer per auto, 
inclusief privéchauffeur en Nederlands- of 
Franstalige privégids / alle overnachtingen in 
hotels of casas particulares / 7x ontbijt / 
brandstof voor de gereden kilometers vol-
gens programma

CUBAViñales

Santa Clara

TrinidadCienfuegos

Varadero

Caribische Zee

Atlantische Oceaan

Havana

VOOR MEER GEDETAILLEERDE 

INFO EN PRIJZEN 

VERWIJZEN WE GRAAG NAAR

DE TUI TOURS BROCHURE.

Havana
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NH COLLECTION VICTORIA ★★★★

Havana

 !  Kleinschalig  boetiekhotel
 !  Mooie,  verzorgde  kamers
 !  Buitenzwembad
 !  Lokale  keuken
 !  In  het  centrum  van  Havana

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv, minibar (betalend), koffie- en 
theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) 

(type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers.) (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer, 

op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in een juniorsuite, 

op aanvraag (type 28)
• 31 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijtrestaurant
• Internationaal/lokaal restaurant: 

buffet en à la carte
• Lobbybar

LIGGING
• In het centrum van Havana
• Op ± 20 km van de luchthaven van 

Havana (transfer heen en terug 
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wasservice (in hotel NH Capri)
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

NH Collection Victoria bevindt zich 
in het centrum van Havana. De 
charme van dit boetiekhotel uit 
1928 gaat mooi samen met de 
moderne inrichting. Kleurrijk en ele-
gant aan de buitenkant, gerenoveerd 
en sfeervol aan de binnenkant. 
Nagenieten van een dagje Havana 
kan aan het zwembad, in de lobby-
bar of tijdens een smaakvol avond-
maal in het restaurant. Als gast in dit 
hotel mag je in het naastgelegen 
zusterhotel NH Capri ook gebruik 
maken van de fi tness, het spa-
centrum en het Italiaans restaurant.

Code 24443 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONGRATIS

WIFI
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NH CAPRI ★★★★

Havana

 !  Panoramisch  uitzicht  over  de  stad
 !  Zwembad  op  het  dakterras
 !  Keuze  tussen  ontbijt,  half-  of  volpension
 !  Gelegen  in  bruisende  wijk  Vedado

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad
• Gratis: fitness
• Betalend: sauna, stoombad, mas-

sages

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv, minibar (betalend) en koffie- 
en theefaciliteiten
• Standaardkamer (2-3 pers.) 

(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.) 

(type 21)
• Ruime kamer (1-4 pers. / 1 volw.+ 

3 kind.) (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer

(type 29)
• Eén persoon in kamer met zee-

zicht (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 220 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijtbuffet
• 2 restaurants
• Lobbybar, snackbar aan het zwem-

bad, bar

LIGGING
• In het centrum van Havana
• Op 4 km van Habana Vieja
• Op ± 20 km van de luchthaven van 

Havana (transfer heen en terug 
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shop
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

NH Capri ligt vlak in het centrum van 
Havana. De ligging in de bruisende 
wijk Vedado zorgt ervoor dat gezel-
lige bars en restaurants nooit ver 
weg zijn. Van de bar met livemuziek 
tot het zwembad op het dak, dit 
hotel biedt de ideale verpozing na 
een boeiende dag Havana. En dan is 
er nog het panoramische uitzicht 
over de stad!

Standaardkamer

Code 24455 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONGRATIS

WIFI
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KLIMAAT
 A B C
jan 28° 23° 8
feb 28° 23° 9
maa 28° 26° 9
apr 29° 26° 9
mei 30° 26° 7
jun 31° 26° 7
jul 31° 26° 8
aug 31° 27° 8
sep 31° 27° 6
okt 30° 28° 7
nov 29° 28° 7
dec 28° 27° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

VAKANTIEPLAATSEN

PUERTO PLATA / BAHÍA MAIMON 
(NOORDKUST)
Aan Bahía Maimón zijn de zandstranden 
goudkleurig en in de omgeving bruist het 
van de energie en activiteiten. In de baai 
van Maimón ligt een cruisepier waar 
regelmatig indrukwekkende cruiseschepen 
aanmeren. 
Luchthaven Santo Domingo - Bahía Maimon: ± 240 km 
(transfer: ± 4 uur)

SAMANÁ (NOORDOOSTKUST)
Het schiereiland Samaná is ongetwijfeld 
een van de mooiste gebieden van de 
Dominicaanse Republiek. Het massatoe-
risme heeft dit fraaie stukje natuurschoon 
nog niet ontdekt. Voor wie op zoek is naar 
een rustige strandvakantie en een prach-
tige natuur is Samaná een uitstekende 
keuze. In de baai van Samaná vind je ook 
jaarlijks ( jan.-maart) de bultrugwalvis tij-
dens het voortplantingsseizoen.
Luchthaven Santo Domingo - Samaná: ± 160 km

PUNTA CANA / BAVARO (OOST-
KUST)
De oostkust is de populairste vakantiebe-
stemming in de Dominicaanse Republiek 
en ideaal voor strandliefhebbers. Het oor-
spronkelijk ruwe landschap werd omgeto-
verd in een luxueus oord met veel nieuw 
gebouwde All Inclusive resorts. De idylli-
sche parelwitte stranden, een helder-
blauwe zee omzoomd door duizenden 
wuivende palmbomen en de stralende 
zon lokken elk jaar weer vele toeristen. 
Luchthaven Punta Cana - Bavaro: ± 20 km

BAYAHIBE (ZUIDKUST)
Bayahibe is een authentiek Dominicaans 
vissersdorp met exotische, witte zand-
stranden met palmbomen en omgeven 
door een overweldigende natuur. Het pit-
toreske haventje is het vertrekpunt voor 
de excursies naar het mooie ‘Isla Saona’. 
Luchthaven Punta Cana - Bayahibe: ± 70 km / Luchtha-
ven Santo Domingo - Bayahibe: ± 100 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige aanbod uit-
stappen voor.

! Subtropisch klimaat, diepblauwe zee, parelwitte stranden en graci-
euze palmbomen

! Puur cultuur: Santo Domingo, oudste stad van de Nieuwe Wereld
! Natuurtoppers: Pico Duarte, Saona, Samaná, Rio Yaque del Norte, 

natuurpark Los Haitises…
! Het groene Bahía Maimón is de plek bij uitstek voor actieve excursies
! Watersporten én relaxen in een tropisch decor en al even tropisch 

klimaat
! Dé golfbestemming van de Caraïben
! Kleurrijk en swingend zoals de locals: leer de echte merengue dansen

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK

Santo Domingo

SANTIAGO

Puerto Plata Cabarete

Los Haitises

Sosua

La Romana

Bahía Santana
Bayahíbe

Samaná
Cayo Levantado

Uvero Alto

Punta Cana

Bahia Maimon

Bavaro

Atlantische Oceaan

DOMINICAANSE REPUBLIEK

Caribische Zee

Los Hai t i ses
Nat ionaal  Park

Cord i l l e ra
Centra l

Playa Dorada

San Pedro

Rio San Juan

100 km

24/7 ONLINE 
SERVICE
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INFO
Formaliteiten: een internationaal paspoort (geldig tijdens je 
verblijf) is vereist om te reizen naar de Dominicaanse Repu-
bliek. Alle passagiers die de Dominicaanse Republiek binnen-
komen of verlaten, moeten het elektronische in- en uitreisfor-
mulier invullen. Het formulier is toegankelijk via de volgende 
link: https://eticket.migracion.gob.do/ en moet ingevuld wor-
den vóór de doorgang van de immigratie. Wanneer dit docu-
ment ingevuld is, kan de gegenereerde QR-code gescand 
worden bij de controle. Het formulier kan op ieder ogenblik 
ingevuld worden. Voor een laatste update: zie http://diploma-
tie.belgium.be.
De vertrekbelasting is inbegrepen bij aankomst en terugkeer. 
Voor verblijven langer dan 30 dagen en voor wie geen vaste 
verblijfsvergunning heeft, wordt op de luchthaven bij vertrek 
een verblijfstaks aangerekend (bedrag afhankelijk van de ver-
blijfsduur). Niet-Belgische onderdanen dienen inlichtingen te 
vragen bij de ambassade.
Lokale munt: Dominicaanse peso. Amerikaanse Dollars en 
euro’s kunnen in officiële wisselkantoren en banken gewisseld 
worden in Dominicaanse peso’s. In de hotels en op de lucht-
haven ligt de wisselkoers lager dan in de officiële wisselkanto-
ren en banken. In de toeristische zones kan je ook betalen 
met Amerikaanse dollars of euro’s (opgelet: biljetten van 
200 en 500 euro worden niet meer aanvaard). Je kredietkaar-
ten (Visa, Mastercard) kan je gebruiken om Dominicaanse 
peso’s af te halen in een bank of aan een bankautomaat. 
Maestro kaart werkt niet buiten Europa, tenzij je deze bij je 
bank laat activeren. Geld op straat wisselen is ten strengste 
verboden en wordt wettelijk bestraft. Opgelet: de wisselkoers 
kan enorm variëren. 
Tijdsverschil: in de zomer is het er 6 uur vroeger dan in Bel-
gië, in de winter is het er 5 uur vroeger.
Elektriciteit: 110 volt. Amerikaanse stopcontacten (platte 
polen). Neem een adapter mee.
Klimaat: het Caribische gebied is in de regel orkaangevoelig 
van juli tot november. De doortocht - waarvan het tijdstip, het 
traject en de kracht onvoorspelbaar zijn - gaat meestal 
gepaard met rukwinden en stortregens en heeft soms belang-
rijke ravages tot gevolg. Het vakantieplezier en excursieaan-
bod kan desgevallend beperkt worden en vluchtvertragingen 
zijn mogelijk. Doorgaans zijn de maanden mei en oktober 
regenachtig.

Opmerking: hier kunnen stroming en weersomstandigheden 
er voor zorgen dat het strand soms gedeeltelijk of geheel 
wegspoelt en dat er zeewier op het strand aanspoelt. Hier-
door kan je dan niet altijd de zee (goed) in. Om stranderosie 
tegen te gaan, werden er windbrekers in zee geplaatst vóór 
sommige hotels. De natuur laat zich niet leiden: het is niet te 
voorspellen en ook niet gebonden aan bepaalde periodes of 
seizoenen. Spoelt er zeewier aan? Dan doen de hotels er alles 
aan om dit zo snel mogelijk op te ruimen. 
Sport: watersporten worden hier volop beoefend. Aan de 
prachtige stranden zijn er veel windsurfers. Voor diepzeedui-
kers is het hier een paradijs. Maar ook golfspelers kunnen 
terecht op de verschillende golfterreinen die het eiland rijk is.
De aangeboden sportinfrastructuur (zoals watersporten, 
paardrijden en fietsen), alsook een aantal excursies, zijn ver-
boden tijdens de Paasweek van woensdag tot en met Paas-
zondag. Buiten deze periode kan het beoefenen van water-
sporten in sommige hotels beperkt worden tot 20 min. per 
dag. Jetski en waterski zijn wettelijk verboden in alle zones 
van de Dominicaanse Republiek.
Voor de watersporten (ook degene die inbegrepen zijn in de 
All Inclusive formule) wordt aan de klant gevraagd om een 
kleine verzekering af te sluiten, dit varieert van 7 USD/dag tot 
35 USD/week.
Gezondheid: geen inentingen vereist. Voorzie een basisapo-
theek met o.a. muggenmelk. Het is afgeraden leidingwater te 
drinken. Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites www.itg.
be (Instituut voor tropische geneeskunde) en www.who.int 
(World Health Organization) voor meer gedetailleerde infor-
matie. 
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee te nemen naar 
de Dominicaanse Republiek.

Timesharing: tijdens je verblijf kan het zijn dat je door 
bedienden in het hotel aangesproken wordt om gebruiksrech-
ten op een vakantiewoning te kopen (dit noemen we time-
sharing/Vacation club). Heel vaak gebeurt dit onder het mom 
van een wedstrijd waarbij je altijd wint, bijeenkomsten waar je 
met cadeaus naartoe gelokt wordt…De personen in kwestie 
kunnen zich voordoen als vertegenwoordiger van je reisorga-
nisator, wat niet correct is. Wees vastberaden om elk voorstel 
te weigeren want in het beste geval verlies je kostbare vakan-
tietijd, in het slechtste geval verlies je veel geld doordat je 
vasthangt aan een contract met hoge bedragen. Onderteken 
in elk geval geen document. Indien vragen, contacteer je 
host(ess).
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VAKANTIEPLAATSEN

BAVARO
Door de veelal nieuw gebouwde hotels in 
Bavaro staat deze zone bekend om het uitge-
breide hotelaanbod waar je telkens een 
moderne inrichting, talrijke faciliteiten en een 
uitstekende All Inclusive formule treft. Boven-
dien vind je hier witte zandstranden met 
palmbomen en kan je hier ook genieten van 
verschillende sportfaciliteiten zoals windsur-
fen, zeilen,... die vaak inbegrepen zijn in de All 
Inclusive formule. In de winkelcentra Palma 
Real Shopping en Plaza San Juan kan je naar 
hartelust de prachtigste souvenirs kopen. 
Luchthaven Punta Cana - Bavaro: ± 20 km

BAYAHIBE - LA ROMANA
Aan de zuidkust vind je het gezellige vissers-
dorpje Bayahibe en de levendige stad La 
Romana. Voor wie wil proeven van het typi-
sche Dominicaanse stadsleven is een 
bezoekje aan La Romana beslist de moeite 
waard. Bayahibe zal je ook zeker bekoren met 
zijn prachtige witte fijnzandstranden, overwel-
digende natuur en warme Caribische sfeer. 
Tevens vind je er een groot aanbod aan sport- 
en ontspanningsmogelijkheden zoals water-
sporten, duiken en golf. Bayahibe en La 
Romana zijn een ideaal vertrekpunt voor 
excursies naar o.a. het paradijselijke eiland 
‘Isla Saona’, het kunstenaarsdorpje ‘Altos de 
Chavón’ en het eilandje Catalina. 
Luchthaven Punta Cana - Bayahibe: ± 70 km / Luchthaven 
Santo Domingo - Bayahibe: ± 100 km

UVERO ALTO
Uvero Alto is rustig gelegen aan een prachtig 
goudgeel zandstrand met enkele mooie luxe-
resorts. Het is een nieuwe vakantiezone in 
het noordoosten van de Dominicaanse Repu-
bliek waar je tal van watersporten kan beoe-
fenen of gewoon genieten van de prachtige, 
groene omgeving. 
Luchthaven Punta Cana - Uvero Alto: ± 50 km

BAHÍA SANTANA - SAN PEDRO
Bahía Santana, gelegen tussen La Romana en 
San Pedro de Macoris, is een rustig vakantie-
oord omgeven door een prachtige groene 
natuur. Luchthaven Punta Cana - Bahía Santana: ± 1,5 uur

CAP CANA
Cap Cana is een van de recentste en meest 
exclusieve wijken van de Dominicaanse Repu-
bliek. Het is de ideale vakantieplek voor aller-
lei watersporten en ook voor golfliefhebbers. 
Er zijn prachtige witte stranden en er is ook 
een jachthaven. 
Luchthaven Punta Cana - Cap Cana: ± 15 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige aanbod uitstappen voor.

ALGEMEEN
Zie algemene inleiding Dominicaanse Republiek pagina 72.

! Parelwitte stranden, turquoise zee en duizenden kokospalmen

! Ruime keuze aan hotels: van gezellig familiaal tot exclusieve 

resorts 

! Een koraalrif van maar liefst 30 km lang

! Een keur van watersporten en hippe golfterreinen

PUNTA CANA & BAYAHIBE

KLIMAAT
 A B C
jan 28° 23° 8
feb 28° 23° 9
maa 28° 26° 9
apr 29° 26° 9
mei 30° 26° 7
jun 31° 26° 7
jul 31° 26° 8
aug 31° 27° 8
sep 31° 27° 6
okt 30° 28° 7
nov 29° 28° 7
dec 28° 27° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Santo Domingo

Los Haitises

La RomanaSan Pedro

Bahía Santana
Bayahíbe

Samaná
Cayo Levantado

Uvero Alto

Punta Cana

BavaroANSE REPUBLIEK

Caribische Zee

Los Hai t i ses
Nat ionaal  Park

100 km

• 24/7 digitale service
• Alle hotels in de regio’s van Punta Cana, Bayahibe en 
Bahía Santana worden standaard aangeboden via de 
luchthaven van Punta Cana. Alle hotels in de regio van 
Samaná worden standaard aangeboden via de luchtha-

ven van Santo Domingo.
• Alle hotels in de regio’s van Bayahibe en Bahía Santana kunnen ech-
ter ook optioneel gecombineerd worden met een heen- en/of terug-
vlucht via de luchthaven van Santo Domingo (SDQ). Contacteer hier-
voor je reisagent.
• Alle hotels in Bahía Maimón, Playa Dorada, Sosua en Cabarete wor-
den aangeboden via de luchthaven van Santo Domingo (SDQ). Je 
houdt daarom best rekening met een lange transfer van ongeveer 
4 uur.

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE
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Maquette

Maquette Maquette

Dominicaanse Republiek | Punta Cana | Cap Cana

TUI BLUE SENSATORI CAP CANA ★★★★★

Cap Cana

 !  TUI  BLUE  Sensatori  concept
 !  Verschillende  à-la-carterestaurants  All  In
 !  Swim-upkamers
 !  Activiteiten  voor  het  hele  gezin
 !  Direct  aan  het  strand

• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met regendouche 
en balkon: 1 slaapkamer, 1 salon 
(met sofabed voor 2 pers.), zonder 
toeslag en op aanvraag (type 22)

• Eén persoon in dubbele kamer
met regendouche en balkon, op 
aanvraag (type 29)

• Eén persoon in een swim-upka-
mer met bad, regendouche en ter-
ras met directe toegang tot het 
gemeenschappelijk zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in een suite met 
regendouche en balkon: 1 slaapka-
mer, 1 salon (met sofabed voor 
2 pers.), op aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 251 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carterestau-
rants (sommige gerechten zijn 
betalend)

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche premium dranken

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Roomservice (24/24u.) en conciër-
geservice 

• 2 tennisterreinen, tennismateriaal, 
omnisportterrein, voetbal, beach-
volley, pingpong, reuzenschaak-
spel, gezelschapsspelletjes

• Fitness (24/24u.), yoga, stretching, 
aqua-aerobic, zumba, dansen

• Sauna en bubbelbad
• Kajak, boogieboard, hobby cata-

maran
• Duiklessen in het zwembad
• Spaanse les en kookles
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. activiteiten, shows en livemu-
ziek)

• TUI Kids Club (4-12 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 relaxzwembad exclusief voor vol-
wassenen), kinderbad, zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad

• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met hydro-

therapie, massages en verzorgin-
gen, duikmateriaal, duiktrips, diep-
zeevissen, snorkelmateriaal

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark (4-12 jaar)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger en badjassen), 
tegelvloer, individuele airco, 1 king-
size bed of 2 queensize bedden, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), smart-tv (flatscreen), mini-
bar (gratis), koffiezet en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met 

regendouche en balkon (type 20)
• Swim-upkamer (2 pers.) met bad, 

regendouche en terras met directe 
toegang tot het gemeenschappelijk 
zwembad, zonder toeslag 
(type 21)

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 22 km van het centrum van 

Punta Cana
• Op ± 14 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, lokale en internatio-
nale keuken, thema-avonden)

• Gourmet Inclusive Village met 
7 restaurants, o.a.: pan-Aziatisch 
(avondmaal), Italiaans (avond-
maal), grill (met bierbrouwerij, 
middag- en avondmaal) en inter-
nationaal (avondmaal, ook weke-
lijks 10-gangenmenu mogelijk)

• Beach Club & Grill (middag- en 
avondmaal)

• Grill & lounge naast het strand 
(middagmaal)

• Taverne (sommige gerechten zijn 
betalend) aan het zwembad

• Bar & lounge, lobby-/pianobar, 
swim-upbar

TUI BLUE Sensatori Cap Cana is een 
nieuw resort dat z’n deuren opende 
in november 2021. Uniek is de 
Gourmet Inclusive Village, dé 
hotspot voor entertainment, ont-
spanning, sport én culinaire hoog-
standjes met maar liefst 7 restau-
rants. Italiaans, pan-Aziatisch of 
liever iets van de grill? Bij de grill is 
er zelfs een bierbrouwerij. Geniet 
met volle teugen van de hoog-
staande service, luxueuze faciliteiten, 
uiterst comfortabele kamers en de 
dromerige, exotische omgeving. 
Dankzij het uitgebreide All Inclusive/
Gourmet Inclusive concept en de 
vele activiteiten zullen zowel families 
met kinderen als koppels het hier 
helemaal naar hun zin hebben. Als 
gast in dit hotel, deel je de toegang 
tot de restaurants en bars, het 
entertainment, het spacentrum en 
de sportfaciliteiten met de gasten 
van het naastgelegen hotel Margari-
taville Island Reserve.

Suite

Code 09438 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

VAKANTIE IN STIJL
!ALL INCLUSIVE 

 5- STERREN RESORTS
!APARTE ZONES VOOR 

VOLWASSENEN EN 
GEZINNEN

!BLUEF!T® SPORT- EN 
ACTIVITEITEN-
PROGRAMMA

!DESKUNDIGE TEAMS 
VOOR KINDEROPVANG

‘TUI BLUE Sensatori staat voor 
klasse, luxe en exclusiviteit. Voor 
’s morgens ontwaken in alle 
rust en ’s avonds dineren in een 
uitmuntend restaurant. Voor 
een wow-gevoel.’

Zie pagina 10-11 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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DREAMS ONYX RESORT & SPA ★★★★★

Uvero Alto

 !  Upgrade  van  Now  naar  Dreams  Resort
 !  Voor  koppels  en  families
 !  Trendy  inrichting
 !  Grote  variëteit  aan  restaurants
 !  Direct  aan  het  strand

• Swim-up juniorsuite (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) op 
het gelijkvloers, met directe toe-
gang tot het zwembad (type 21)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
gedeeltelijk zeezicht (type 22)

• Juniorsuite ‘Preferred Club’
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met zicht op het 
zwembad (type 23)

• Swim-up juniorsuite ‘Preferred 
Club’ (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) op het gelijkvloers, 
met directe toegang tot het zwem-
bad (type 24)

• Juniorsuite ‘Preferred Club’
(2 pers., minimumleeftijd: 18 jaar) 
op het gelijkvloers, met privé-
plonsbadje (type 26)

• Eén persoon in een juniorsuite
met tuinzicht (type 29)

• ‘Preferred Club’ (geldig in types 
23, 24 en 26): gepersonaliseerde 
check-in/-out met conciërgeservice, 
2 privélounges met elke dag conti-
nentaal ontbijt, hors d’oeuvres in 
de namiddag, desserts en likeuren, 
2 privézwembaden, ruimer aanbod 
in de minibar en roomservice, 
hoofdkussenservice, elke dag gratis 
krant op de kamer (op aanvraag),...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maxi-
male bezetting)

• 822 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Maaltijden in de 
à-la-carterestaurants (onbeperkt) 
• ‘Dine Around’ mogelijk in de 
Dreams & Now Resorts (ter plaatse 
reserveren, transfer naar de hotels 
niet inbegrepen) • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken • Mini-
bar (elke dag bijgevuld met water, 
frisdranken, fruitsap en bier) 
• 24/24u. roomservice en conciërge-
service • Toegang tot hotel 
Breathless Punta Cana voor hotel-
gasten vanaf 18 jaar
• 2 tennisterreinen, beachvolley, bil-
jart • Fitness, aerobic, aqua-aerobic 
• Snorkelen, zeilen, kajak • Duikini-
tiatie in het zwembad • Dansles, 
Spaanse les • Animatie overdag en 
‘s avonds (o.a. livemuziek, shows en 
feestjes) • Miniclub ‘Explorer’s Club’ 
(3-12 jaar), tienerclub ‘Core Zone’ 
(13-17 jaar) met o.a. klimmuur, bas-
ketbal en biljart

SPORT & ONTSPANNING
• ‘Infinity’ zoetwaterzwembad, zout-

waterzwembad, 2 zwembaden 
exclusief voor ‘Preferred Club’ 
(waarvan 1 ‘Adults Only’ zwem-
bad), aquapark (met 4 glijbanen, 
lazy river, poolbar en swim-upbar), 
2 bubbelbaden, kinderbad

• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennisles, spacentrum 

(in Breathless Punta Cana, toegang 
vanaf 18 jaar) met hydrotherapie, 
stoomkamer, sauna, bubbelbad, 
zwembad, massages en verzorgin-
gen, duiken, diepzeevissen

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark/kids miniglij-

banenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas en 
slippers), tegelvloer, zitruimte, indivi-
duele airco, plafondventilator, strijk-
ijzer en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) 
en balkon of terras met bubbelbad
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met tuin-
zicht (type 20)

• Premium juniorsuite (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met tuinzicht (type 27)

LIGGING
• Direct aan het zandstrand van 

Uvero Alto
• Op ± 42 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Openluchttheater
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant in openlucht 

(maaltijden in buffetvorm, lokale 
en internationale keuken)

• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 
mediterraan, steakhouse, Frans, 
Aziatisch (teppanyaki vanaf 
12 jaar) en Italiaans

• Grillrestaurant met terras
• A-la-carterestaurant exclusief voor 

‘Preferred Club’ (ontbijt en mid-
dagmaal)

• Snackbar (burgers)
• IJssalon
• Café
• 10 bars (waarvan 3 exclusief voor 

‘Preferred Club’)

Dreams Onyx Resort & Spa is zalig 
gelegen in het noorden van Punta 
Cana. De luxueuze juniorsuites zijn 
echte pareltjes met een trendy 
design, 24/24u. roomservice en pri-
vébubbelbad in openlucht. Kies je 
voor een swim-up juniorsuite, dan 
duik je vanaf het terras zo het 
zwembad in. Verder geniet je hier 
van het ‘Unlimited-Luxury®’ All 
Inclusive concept: tafelen in een 
tiental restaurants, internationale 
dranken, entertainment van de 
bovenste plank én een conciërge die 
het klokje rond beschikbaar is... 
Bovendien krijgen gasten vanaf 
18 jaar ook toegang tot de restau-
rants, het casino, het spacentrum, 
de fi tness en nightclub van het naast 
gelegen Breathless Punta Cana. 
Dreams Onyx Resort & Spa (ex Now 
Onyx Punta Cana) is vanaf 
15/6/2021 offi cieel een Dreams 
Resort. Bij die upgrade horen extra 
kamers, een gloednieuw aquapark, 
3 nieuwe restaurants en nog tal van 
andere extra faciliteiten voor jong en 
oud.

Juniorsuite met tuinzicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 7

8 • Service 5
• Ligging 10

Code 09434 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

SUN SWIM

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
PRIVÉ

ZWEMBAD

VOOR FAMILIES
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HET MEEST COMPLETE VAKANTIEDOMEIN VAN PUNTA CANA

RIU PUNTA CANA RESORT

Riu Palace Bavaro
Tophotel met modern design, voor de meest 
veeleisende vakantieganger Riu Palace Punta Cana

Prachtig en luxueus Palace Hotel, 
voor een romantische vakantie in stijl

Riu Bambu
Kindvriendelijk hotel met 
topanimatie voor jong en 
oud

Riu Palace Macao
Het kleinste Palace Hotel met een 
uitstekende service, voor een ontspan-
nen rustvakantie

Riu Naiboa
Aantrekkelijk geprijsd RIU-hotel voor een jong en 
dynamisch publiek

Het RIU Punta Cana Resort is gelegen direct aan het Arena Gorda strand, een van de mooiste stranden van de Dominicaanse 
Republiek. Ideaal dus voor strandliefhebbers, zonnekloppers en watersportfanaten. Onafhankelijk van het hotel waarin je verblijft 
zijn er een aantal faciliteiten van het RIU Punta Cana Resort waar iedereen kan van genieten, waaronder het casino, de discotheek 
en de tennisbanen. Ook de Caribische straat is voor iedereen toegankelijk. In dit kleurrijke straatje kan je naar hartelust shoppen in 
de souvenirwinkeltjes. Ook is er een fi tness, kapsalon, apotheker, juwelier en een spacentrum.   

RIU PALACE BAVARO

RIU NAIBOA

RIU PALACE MACAORIU BAMBU

RIU PALACE PUNTA CANA
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RIU PALACE BAVARO ★★★★★

Bavaro

 !  Moderne  kamers  met  alle  comfort  &  luxe
 !  Adults  Only  Villa’s
 !  Ruime  keuze  aan  restaurants
 !  Hoogstaande  RIU  service
 !  Direct  aan  het  mooie  Arena  Gorda-strand

(200 op 200 cm), badjas en tuinzicht 
(type 27) • Suite (2 volw., mini-
mumleeftijd: 18 jaar) in de villa’s, 
met 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
badjas en bubbelbad op het balkon 
of terras (type 26) • Eén persoon in 
een juniorsuite aan de buitenkant 
van het hoofdgebouw, met 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 1 king-
size bed (200 op 200 cm) en tuin-
zicht (type 29) • Promokamer
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), op 
aanvraag (type 25) • Juniorsuite 
voor personen met een beperkte 
mobiliteit (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) en tuinzicht, zon-
der toeslag en op aanvraag (type 22) 
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
types 23, 27, 26 en 25) 
• 610 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Middagmaal: buffet 
met warme en koude gerechten, 
showcooking • Avondmaal: buffet-
ten en showcooking,  3x/ week the-
mabuffet • Alternatief avondmaal in 
het Italiaans restaurant (à la carte, 
voorgerecht in buffetvorm) • A-la-
carteavondmaal: steakhouse, fusion-

restaurant, Japans restaurant, res-
taurant ‘Kulinarium’ • Snacks 
(24/24u.) • Voor het middagmaal en 
de snacks kan je in alle hotels van 
het RIU Resort terecht (behalve Riu 
Palace Macao) • Selectie van lokale 
en internationale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (24/24u.) 
• Drankenservice aan het zwembad 
• Dranken in alle bars van het RIU 
Resort (behalve in Riu Palace Macao 
en de discotheek) • Bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverde-
ler op de kamer • Roomservice 
(24/24u.)
• 4 tennisterreinen in het RIU resort 
• Fitness, gym, stoombad • Wind-
surfen (mits brevet), kajak, body-
board, kleine catamaran, snorkeluit-
rusting, 1 duikinitiatie in het 
zwembad • Animatie overdag voor 
volwassenen en kinderen (4-12 jaar) 
( 7x/ week) • Miniclub (4-12 jaar) 
• Livemuziek, RIU avondprogramma 
of shows ( 7x/ week) • Themafeesten 
‘RIU Pool Party’ voor volwassenen 
(verschillende keren per week) 
• Toegang tot de discotheek (uitge-
zonderd op speciale avonden, dran-
ken betalend)

bad, gratis ligzetels aan het strand 
• Gratis handdoekenservice • Gra-
tis: zie All In • Betalend: spa-
centrum met verzorgingen en mas-
sages

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (hydromassagebad, douche, 
haardroger), turndownservice, cen-
trale airco, plafondventilator, geïnte-
greerd salon met sofa, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, koffiezet, 
safe (gratis) en balkon of terras 
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) aan de buitenkant van het 
hoofdgebouw, met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en tuinzicht 
(type 20) • Superieure juniorsuite
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) aan de 
binnenkant van het hoofdgebouw, 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en tuinzicht (type 21) 
• Juniorsuite (2 volw., minimum-
leeftijd: 18 jaar) in de villa’s, met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
badjas en tuinzicht of zicht op het 
zwembad (type 23) • Juniorsuite
(2 volw., minimumleeftijd: 18 jaar) in 
de villa’s, met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 

FACILITEITEN
• Kapsalon • Schoonheidssalon 
• Shops • Roomservice (24/24u.) 
• Wifi (gratis) in het hele resort • In 
de Caribische straat: apotheek, 
juwelier, fotozaak, discotheek en 
winkeltjes • In het RIU Resort: 
openluchtruimte voor themafeesten 
‘RIU Pool Party’ (vanaf 18 jaar, ver-
schillende keren per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras • Fusionrestaurant • Japans 
restaurant • Italiaans à-la-carte-
restaurant • Restaurant ‘Kulinarium’ 
• Restaurant bij het zwembad/steak-
house • Deftige kledij vereist tijdens 
het avondmaal • Lobbybar met 
gebak en ijs, bar, salonbar met ter-
ras, sportsbar, 3 poolbars (waarvan 
2 exclusief voor de Adults Only vil-
la’s), swim-upbar (vanaf 18 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met bubbelbad en swim-upbar, 
toegankelijk vanaf 18 jaar), kinder-
bad, zonneterras, tuin • Exclusief 
voor de Adults Only villa’s: 2 zoetwa-
terzwembaden (waarvan 1 met bub-
belbad en swim-upbar) • Gratis toe-
gang tot het aquapark met 
6 glijbanen en kinderbad met glijba-
nen (vanaf 120 cm en 12 jaar, 
 6x/ week) in het RIU resort • Gratis 
ligzetels en parasols aan het zwem-

Met zijn prachtige ligging aan het 
Arena Gorda-strand gaat dit 
moderne RIU hotel in Punta Cana 
tot het uiterste om je te imponeren. 
Je geniet er van de bekende RIU 
service, het comfort van een paleise-
lijk hotel en natuurlijk van de Caribi-
sche zon en stranden. Dit is het ide-
ale oord om tot rust te komen... aan 
de zwembaden, omringd door een 
weelderige tuin en schaduwrijke pal-
men, aan het wondermooie strand, 
op je kamer... Een overzichtsplanne-
tje van het RIU Punta Cana Resort 
vind je op p. 77.

LIGGING
• Direct aan het Arena Gorda-strand 
• In het RIU Resort samen met de 
hotels Riu Palace Macao, Riu Palace 
Punta Cana, Riu Naiboa en Riu 
Bambu • Op 40 km van Higüey 
• Op ± 25 km van de luchthaven 
(transfer heen en terug inbegrepen)

Juniorsuite in de villa’s

Code 09473 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6
• Kamers 8

• Service 8.3
• Ligging 8.9

8.3
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RIU PALACE PUNTA CANA ★★★★★

Bavaro

 !  Moderne  en  elegante  uitstraling
 !  Ruime  suites  met  hydromassagebad
 !  Waaier  aan  culinaire  mogelijkheden
 !  Direct  aan  het  mooie  Arena  Gorda-strand

met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en geïntegreerd 
salon (type 29) • Eén persoon in 
een juniorsuite aan de zeezijde aan 
de binnenzijde van de U-vorm 
(courtyard) met sofa(bed) en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
geïntegreerd salon en zicht op de 
binnenplaats met fonteinen 
(type 28) • Promokamer (2-3 pers. 
/ 2 volw.+ 2 kind.) met sofa(bed) en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), op 
aanvraag (type 25) • Eén persoon 
in een promokamer met sofa(bed) 
en 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), op aanvraag (type 27) 
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting) 
• 676 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Middagmaal: buffet 
met warme en koude gerechten, 
showcooking, grill • Avondmaal: buf-
fetten en showcooking,  3x/ week the-
mabuffet • Alternatief à-la-carte-
avondmaal: Italiaans restaurant 
(voorgerecht in buffetvorm), Spaans 
restaurant (voorgerecht in buffet-
vorm), steakhouse, fusionrestaurant, 

Japans restaurant • Snacks 
(24/24u.) • Voor het middagmaal en 
de snacks kan je in alle hotels van 
het RIU Resort terecht (behalve in 
Riu Palace Bavaro en Riu Palace 
Macao) • Selectie van lokale en 
internationale alcoholische en niet-
alcoholische dranken (24/24u.) 
• Drankenservice aan het zwembad 
• Dranken in alle bars van het RIU 
Resort (behalve in de discotheek, 
Riu Palace Bavaro en Riu Palace 
Macao) • Bijvullen van de minibar 
en de sterkedrankenverdeler op de 
kamer • Roomservice (24/24u.)
• 4 tennisterreinen in het RIU resort 
• RiuFit groepslessen ( 7x/ week) 
• Vanaf 18 jaar: fitness, sauna en 
bubbelbad • Windsurfen (brevet 
vereist), kajak, bodyboard, kleine 
catamaran, snorkeluitrusting, 1 duik-
initiatie in het zwembad • Animatie 
overdag voor volwassenen en voor 
kinderen (4-7 jaar en 8-12 jaar) 
( 7x/ week) • Miniclub (4-12 jaar) 
( 7x/ week) • Livemuziek, RIU avond-
programma of shows ( 7x/ week) 
• Themafeesten ‘RIU Pool Party’ 
voor volwassenen (verschillende 
keren per week) • Toegang tot de 
discotheek (uitgezonderd op speci-
ale avonden, dranken betalend)

(vanaf 120 cm en 12 jaar,  6x/ week) 
in het RIU resort • Gratis ligzetels 
en parasols aan het zwembad, gratis 
ligzetels aan het strand • Gratis 
handdoekenservice • Gratis: zie All 
In • Betalend: spacentrum met ver-
zorgingen en massages, PADI duik-
school

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), turn-
downservice, centrale airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), sterke-
drankenverdeler, koffiezet, safe (gra-
tis) en balkon of terras • Junior-
suite (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met sofa(bed) en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) en 
geïntegreerd salon (type 20) 
• Juniorsuite aan de zeezijde
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 
1 kind) aan de binnenzijde van de 
U-vorm (courtyard) met sofa(bed) 
en 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), geïntegreerd salon en zicht 
op de binnenplaats met fonteinen 
(type 21) • Suite (2 pers.) met sofa, 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
geïntegreerd salon, hydromassage-
bad, badjas en dressing (type 22) 
• Eén persoon in een juniorsuite

LIGGING
• Direct aan het Arena Gorda-strand 
• In het RIU resort samen met de 
hotels Riu Palace Macao, Riu Palace 
Bavaro, Riu Naiboa en Riu Bambu 
• Op 40 km van Higüey • Op 
± 25 km van de luchthaven (transfer 
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon • Schoonheidssalon 
• Shops • Roomservice (24/24u.) 
• Wifi (gratis) in het hele resort • In 
de Caribische straat: apotheek, 
juwelier, fotozaak, discotheek en 
winkeltjes • In het RIU Resort: 
openluchtruimte voor themafeesten 
‘RIU Pool Party’ (vanaf 18 jaar, ver-
schillende keren per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras (maaltijden in buffetvorm) 
• Fusionrestaurant • Japans restau-
rant • Italiaans restaurant • Spaans 
restaurant • Restaurant/steakhouse 
bij het zwembad • Deftige kledij ver-
eist tijdens het avondmaal • Patisse-
rie met gebak en ijs • Lobbybar, 
salonbar met terras, sportsbar, pool-
bar met swim-upbar (vanaf 18 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad 
met glijbanen, zonneterras • Gratis 
toegang tot het aquapark met 6 glij-
banen en kinderbad met glijbanen 

Riu Palace Punta Cana werd in 
2018 volledig gerenoveerd en heeft 
de allures van een modern paleis. 
Een oprijlaan bezaaid met palmbo-
men, een statig, wit gebouw, ver-
zorgde tuinen en dat alles naast een 
breed zandstrand. Aan de zwemba-
den kan je languit genieten met een 
verfrissend drankje of van een ver-
frissende duik in het water. Naast 
het hoofdrestaurant zijn er maar 
liefst 5 themarestaurants, die stuk 
voor stuk sfeervol ingericht zijn, net 
zoals de kamers trouwens. Verder 
zijn er elke dag RiuFit groepslessen 
en wordt er meerdere keren per 
week een spectaculaire RIU Pool 
Party georganiseerd. En als dat nog 
niet genoeg is, ga dan zeker eens 
langs in het spacentrum, waar je in 
1 van de 5 massagekamers helemaal 
tot rust zal komen. Een overzichts-
plannetje van het RIU Punta Cana 
Resort vind je op p. 77.

Juniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 8.9

8.8 • Service 8.1
• Ligging 8.7

Code 09495 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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RIU NAIBOA ★★★★

Bavaro

 !  All  Inclusive  tegen  een  scherpe  prijs
 !  Voor  een  jong  en  dynamisch  publiek
 !  Goede  en  gevarieerde  animatie
 !  Vlak  bij  het  aquapark
 !  Vlak  bij  de  Caribische  straat  met  disco

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), cen-
trale airco, plafondventilator, tele-
foon, wifi (gratis), satelliet-tv, minibar 
(gratis), sterkedrankenverdeler, safe 
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met 2 aparte bedden (120 op 
200 cm) of 1 bed (180 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag (type 20)

• Suite (2 pers.) met sofa, 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm) en geïnte-
greerd salon (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer
met 2 aparte bedden (120 op 
200 cm) of 1 bed (180 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag (type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(120 op 200 cm) of 1 bed (180 op 
200 cm), extra bed op aanvraag 
(type 25)

• Eén persoon in promokamer met 
2 aparte bedden (120 op 200 cm) 
of 1 bed (180 op 200 cm) 
(type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 362 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: warm en koud 
buffet, showcooking, snacks, pizza’s, 
pasta’s, vers fruit, salades • Avond-
maal: buffetten en gerechten die ‘à 
la minute’ bereid worden •  3x/ week 
themabuffet • Alternatief avond-
maal: afwisselend Italiaans 
à-la-carterestaurant of steakhouse 
• Snacks (24/24u.) • Selectie van 
lokale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.) • Het bijvul-
len van de minibar en de sterke-
drankenverdeler op de kamer
• 4 tennisterreinen (in het RIU 
resort), volleybal • Fitness (in Riu 
Palace Bavaro), gym • Windsurfen 
(mits brevet), kajak, bodyboard, 
kleine catamaran, snorkelmateriaal 
• 1 duikinitiatie in het zwembad 
• Animatie overdag voor volwasse-
nen en kinderen (4-12 jaar) 
( 7x/ week) • Miniclub • Livemuziek, 
shows of RIU avondprogramma 
( 7x/ week) • Themafeesten ‘RIU Pool 
Party’ voor volwassenen (verschil-
lende keren per week) • Toegang tot 
de discotheek (uitgezonderd op 
speciale avonden, dranken beta-
lend)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Snackrestaurant/Italiaans restau-

rant/steakhouse
• Snackrestaurant
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Salonbar, poolbar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kinderge-

deelte, zonneterras, tuin
• Gratis toegang tot het aquapark 

met 6 glijbanen (vanaf 120 cm en 
12 jaar,  6x/ week) en kinderbad 
met glijbanen in het RIU resort

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: in Riu Palace Bavaro: 

spacentrum met stoombad, mas-
sages en verzorgingen, PADI duik-
centrum

LIGGING
• Op 400 m van het strand
• In het RIU Resort samen met de 

hotels Riu Palace Punta Cana, Riu 
Palace Macao, Riu Palace Bavaro 
en Riu Bambu

• Op 150 m van de Caribische straat
• Op 40 km van Higüey
• Op ± 25 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In de Caribische straat: apotheek, 

juwelier, fotozaak, discotheek en 
winkeltjes

• In Riu Palace Bavaro: kapsalon en 
schoonheidssalon

• In het RIU Resort: openlucht-
ruimte voor themafeesten ‘RIU 
Pool Party’ (vanaf 18 jaar, verschil-
lende keren per week)

Een tropisch resort met een jong, 
dynamisch publiek. Dit hotel ligt vlak 
aan de Caribische straat waar disco-
theek ‘Pacha’ je verleidt tot in de 
vroege uurtjes. En of het daar de 
pan uit swingt! Ben je na je avondje 
stappen nog fi t genoeg, dan maakt 
het animatieteam ook van je dag 
één grote party. Dit hotel heeft een 
mooi zwembad: goed voor een ver-
kwikkende duik in het helende water 
of uren luilekkerplezier. Even ver-
derop, op zo’n 5 minuten stappen, 
strekt het parelwitte zandstrand van 
Punta Cana zich voor je uit. Verleide-
lijk wit, aanlokkelijk zacht, verrukkelijk 
zonnig,… Een overzichtsplannetje 
van het RIU Punta Cana Resort vind 
je op p. 77.

Standaardkamer

Code 09474 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Kamers 7.2

• Service 8.1
• Ligging 7.7

7.4
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RIU PALACE MACAO ★★★★★

Bavaro

 !  Voor  koppels  vanaf  18  jaar
 !  Modern  ‘koloniaal’  hotel
 !  Niet  te  groot,  niet  te  klein
 !  Elke  dag  weer  heerlijk  eten
 !  Direct  aan  het  mooie  Arena  Gorda-strand

che, 2de tv, salon en bubbelbad op 
het 2de balkon of terras (type 22) 
• Eén persoon in dubbele kamer
aan de tuinzijde, met douche, 
1 kingsize bed (180 op 200 cm) of 
2 aparte bedden (125 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag maar niet 
mogelijk in kamers met kingsize bed 
(type 29) • Eén persoon in dub-
bele kamer met zicht op de binnen-
plaats, douche, 1 kingsize bed 
(180 op 200 cm) of 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), extra bed op aan-
vraag maar niet mogelijk in kamers 
met kingsize bed (type 28) • Eén 
persoon in een suite (door de 
vegetatie is er in de meeste kamers 
geen zeezicht mogelijk) aan de zee-
zijde, met sofa, 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), extra bed op aan-
vraag, hydromassagebad, douche, 
2de tv en salon (type 27) • Junior-
suite voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers.) met 
zicht op de binnenplaats, douche en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm), 
op aanvraag (type 20) • Glas 
schuimwijn bij aankomst, conciërge-
service • 364 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Middagmaal: buffet 
met warme en koude gerechten, 
showcooking • Avondmaal: buffet-

ten en showcooking,  3x/ week the-
mabuffet • Alternatief avondmaal: 
steakhouse, fusionrestaurant, 
Japans restaurant, Italiaans restau-
rant (voor- en nagerecht in buffet-
vorm) • Snacks (24/24u.) • Voor het 
middagmaal en de snacks kan je in 
alle hotels van het RIU Resort 
terecht (behalve in Riu Palace Punta 
Cana en Riu Palace Bavaro) • Selec-
tie van lokale en internationale alco-
holische en niet-alcoholische pre-
mium dranken (24/24u.) 
• Drankenservice aan het zwembad 
• Dranken in alle bars van het RIU 
Resort (behalve in Riu Palace Punta 
Cana, Riu Palace Bavaro en in de 
discotheek) • Bijvullen van de mini-
bar en de sterkedrankenverdeler op 
de kamer • Roomservice (24/24u.)
• 4 tennisterreinen in het RIU 
Resort, volleybal, gym • Stoombad 
en fitness (in Riu Palace Bavaro) 
• Windsurfen (brevet vereist), kleine 
catamaran, bodyboard, kajak en 
snorkelmateriaal • 1 duikinitiatie in 
het zwembad • Animatie overdag 
( 7x/ week) • Livemuziek, RIU avond-
programma of shows ( 7x/ week) 
• Themafeesten ‘RIU Pool Party’ 
voor volwassenen (verschillende 
keren per week) • Toegang tot de 
discotheek (uitgezonderd op speci-
ale avonden, dranken betalend) 
• Toegang en dranken in het amfi-
theater

• Minimumleeftijd voor de gasten in 
het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger, badjas), turn-
downservice, centrale airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), sterke-
drankenverdeler, koffiezet, safe (gra-
tis) en balkon of terras • Stan-
daardkamer (2-3 pers.) aan de 
tuinzijde, met douche, 1 kingsize bed 
(180 op 200 cm) of 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), extra bed op aan-
vraag maar niet mogelijk in kamers 
met kingsize bed (type 21) • Kamer 
met zicht op de binnenplaats
(2-3 pers.) met douche, 1 kingsize 
bed (180 op 200 cm) of 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm), extra bed 
op aanvraag maar niet mogelijk in 
kamers met kingsize bed (type 26) 
• Suite aan de zeezijde (2 pers., 
door de vegetatie is er in de meeste 
kamers geen zeezicht mogelijk) met 
sofa, 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), extra bed op aanvraag, 
hydromassagebad, douche, 2de tv 
en salon (type 24) • Suite aan de 
zeezijde (2 pers., door de vegetatie 
is er in de meeste kamers geen zee-
zicht mogelijk) met sofa, 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm), extra bed op 
aanvraag, hydromassagebad, dou-

apotheek, juwelier, fotozaak, disco-
theek en winkeltjes • In Riu Palace 
Bavaro: kapsalon en schoonheidssa-
lon • In het RIU Resort: openlucht-
ruimte voor themafeesten ‘RIU Pool 
Party’ (vanaf 18 jaar, verschillende 
keren per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras (maaltijden in buffetvorm) 
• Restaurant/steakhouse bij het 
zwembad • Italiaans restaurant 
• Japans restaurant • Fusionrestau-
rant • Romantisch diner op het 
strand, speciale wijnkaart • Deftige 
kledij vereist tijdens het avondmaal 
• Lobbybar met terras, salonbar met 
terras, poolbar met swim-upbar, bar 
met gebak en ijs

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met swim-upbar), zonneterras 
• Gratis toegang tot het aquapark 
met 6 glijbanen en kinderbad met 
glijbanen (kinderen vanaf 120 cm) in 
het RIU resort ( 6x/ week) • Gratis 
ligzetels en parasols aan het zwem-
bad, gratis ligzetels aan het strand 
• Gratis handdoekenservice • Gra-
tis: zie All In • Betalend: PADI duik-
school, in Riu Palace Bavaro: spa-
centrum met massages en 
verzorgingen

ADULTS ONLY

Riu Palace Macao is een hotel met 
gezellige hoekjes bij het zwembad 
en aan het strand, kleine oases die 
je dorst naar luxe laven. De goede 
service, de onovertroffen gastvrij-
heid, de liefde voor hun vak die in 
elk aspect te proeven is… van de 
receptionistes tot de barman bij het 
zwembad. Dit is ontegensprekelijk 
een topper. En als je dan ’s avonds 
afzakt naar de restaurants, dan 
wordt het opnieuw genieten van de 
heerlijke gevarieerde keuken. Een 
overzichtsplannetje van het RIU 
Punta Cana Resort vind je op p. 77.

LIGGING
• Direct aan het Arena Gorda-strand 
• In het RIU Resort samen met de 
hotels Riu Palace Punta Cana, Riu 
Palace Bavaro, Riu Naiboa en Riu 
Bambu • Op 200 m van de Caribi-
sche straat • Op 40 km van Higüey 
• Op ± 25 km van de luchthaven 
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Amfitheater • Shops • Roomser-
vice (24/24u.) • Wifi (gratis) in het 
hele resort • In de Caribische straat: 

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9

8 • Service 8
• Ligging 7

Code 09497 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFIADULTS

ONLYBOEKEN
VROEG
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RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

RIU BAMBU ★★★★★

Bavaro

 !  Een  zorgeloze  vakantie
 !  Professioneel  en  bruisend  animatieteam
 !  Gebruik  aquapark  bij  Riu  Naiboa
 !  Direct  aan  het  mooie  Arena  Gorda-strand

• Luxekamer (4-6 pers.) (communi-
cerende kamers) met 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) en 
balkon of terras (type 26)

• Eén persoon in dubbele kamer
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en balkon of terras 
(type 29)

• Eén persoon in een luxekamer
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en balkon of terras 
(type 28)

• Geen extra bed mogelijk bij maxi-
male bezetting in type 20

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 1.000 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, snacks, pizza’s, pasta, vers 
fruit en salades • Avondmaal: buf-
fetten en gerechten die ‘à la minute’ 
bereid worden,  3x/ week themabuf-
fet • Alternatief avondmaal: Itali-
aanse keuken (hoofdgerecht à la 
carte, voor- en nagerecht in buffet-
vorm), restaurant ‘Kulinarium’ (à la 
carte), steakhouse (à la carte), Azia-
tische (buffet), Mexicaanse keuken 

(buffet) en Spaanse keuken (hoofd-
gerecht à la carte, voor- en nage-
recht in buffetvorm) • Snacks 
(24/24u.) • Voor het middagmaal en 
de snacks kan je ook in Riu Naiboa 
terecht • Selectie van lokale alcoho-
lische en niet-alcoholische dranken 
(24/24u.) • Dranken in alle bars van 
Riu Naiboa • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverde-
ler op de kamer
• 4 tennisterreinen in het RIU resort 
(waarvan 1 met verlichting), omni-
sportterrein, padel tennis, volleybal 
• Fitness • RiuFit groepslessen 
( 7x/ week) • Stoombad (in Riu 
Palace Bavaro) • Windsurfen (bre-
vet vereist), kajak, waterfiets en 
snorkelmateriaal • 1 duikinitiatie in 
het zwembad • Animatie overdag 
voor volwassenen ( 7x/ week), kinde-
ren (4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinder-
club RiuLand,  7x/ week) en jongeren 
(Riu4U, 13-17 jaar, meerdere malen 
per week) • Livemuziek, shows of 
RIU avondprogramma ( 7x/ week) 
• Themafeesten ‘RIU Pool Party’ 
voor volwassenen (verschillende 
keren per week) • Toegang tot de 
discotheek (uitgezonderd op speci-
ale avonden, dranken betalend)

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: in Riu Palace Bavaro: 

spacentrum met verzorgingen en 
massages

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), cen-
trale airco, plafondventilator, strijk-
ijzer en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), sterkedrankenverdeler en safe 
(gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met 

2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en balkon of terras (type 20)

• Luxekamer (2-3 pers.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en balkon of terras (type 24)

• Suite (2 pers.) met sofa, 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon en balkon of terras (type 21)

• Familiekamer (3-4 pers. / 2 volw.+ 
1 kind / 2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 
1 kind) met sofabed, 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) en terras 
(type 23)

• Luxe familiekamer (2 volw.+ 2 kind. 
/ 3 volw.+ 1 kind) met sofabed 
(135 op 190 cm), 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en terras (type 22)

FACILITEITEN
• Speeltuin
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In de Caribische straat: apotheek, 

juwelier, fotozaak, discotheek en 
winkeltjes

• In Riu Palace Bavaro: kapsalon en 
schoonheidssalon

• In het RIU Resort: openlucht-
ruimte voor themafeesten ‘RIU 
Pool Party’ (vanaf 18 jaar, verschil-
lende keren per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Italiaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Steakhouse
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Restaurant bij het zwembad/Mexi-

caans restaurant
• Spaans restaurant
• Salonbar, bar met terras, poolbar, 

poolbar/swim-upbar, poolbar/
swim-upbar met chill-out zone, 
sportsbar

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden, 2 kinder-

baden, zonneterras
• Gratis toegang tot het aquapark met 

6 glijbanen en kinderbad met glijba-
nen (vanaf 120 cm) in het RIU resort

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

In Riu Bambu mag je je verwachten 
aan opgewekte animatoren, brui-
sende danslessen aan de rand van 
het zwembad en uren prikkelend ple-
zier. Het is het meest actieve hotel 
van het RIU Punta Cana Resort, met 
goedgevulde programma’s voor jong 
en oud en professionele, meertalige 
animatoren. Maar hier kan je even-
goed rustig genieten van een lazy 
namiddagje zonnebaden aan het 
strand. Dankzij het kinderzwembad 
met glijbanen, de kinderclub 
‘RiuLand’ en de familiekamers is het 
tevens het meest kindvriendelijke 
hotel van het RIU Punta Cana resort. 
Een overzichtsplannetje van het RIU 
Punta Cana Resort vind je op p. 77.

LIGGING
• Direct aan het Arena Gorda-strand
• In het RIU Resort samen met de 

hotels Riu Palace Macao, Riu Nai-
boa, Riu Palace Bavaro en Riu 
Palace Punta Cana

• Op 40 km van Higüey
• Op 600 m van de Caribische straat
• Op ± 25 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.0
• Kamers 7.7

7.9 • Service 8.3
• Ligging 8.4

Code 09498 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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RIU REPUBLICA ★★★★★

Bavaro

 !  Levendig  All  Inclusive  hotel
 !  Alleen  voor  volwassenen
 !  De  gekende  RIU  gastronomie
 !  Brede  waaier  aan  sport  en  ontspanning
 !  Direct  aan  het  stand

• Suite (2 pers.) met hydromassa-
gebad, sofa, 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en salon 
(type 23)

• Suite (2 pers.) met hydromassa-
gebad, sofa, 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), salon en zeezicht 
(type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer
met sofa, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zithoek (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer
met sofa, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), zithoek en zicht op de 
binnenplaats (courtyard) (type 28)

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers.) op 
het gelijkvloers, met sofa, 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) en zit-
hoek, zonder toeslag en op aan-
vraag (type 26)

• Conciërgeservice
• 1.382 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Middagmaal: buffet 
met warme en koude gerechten, 
showcooking, snacks, pizza’s, pasta, 
vers fruit en salades, ‘Grill Jerk’ 
• Avondmaal: buffetten en gerechten 
die ‘à la minute’ bereid worden, 
 3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: Aziatische keuken (buf-
fet), Italiaanse keuken (buffet), 
steakhouse (à la carte), 2 restaurants 
‘Kulinarium’ (à la carte), Indische 
keuken (buffet) en Spaanse keuken 
(à la carte, voor- en nagerecht in 
buffetvorm) • Snacks (24/24u.) 
• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche premium dranken (24/24u.) 
• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de kamer
• Beachvolley • RiuFit groepslessen 
( 7x/ week) • Windsurfen, kajak, kleine 
catamaran, bodyboard, snorkeluit-
rusting • 1 duikinitiatie in het zwem-
bad • Fitness, stoombad en bubbel-
bad • Animatie overdag ( 7x/ week) 
• Livemuziek, RIU avondprogramma 
of shows ( 7x/ week) • Themafeesten 
‘RIU Pool Party’ voor volwassenen 
( 2x/ week, op 6 km, transfer inbegre-
pen) en ‘RIU Get Together Party’ 
( 1x/ week) • Toegang tot en dranken 
in de discotheek ( 6x/ week)

SPORT & ONTSPANNING
• 8 zoetwaterzwembaden (waarvan 

3 met swim-upbar), aquapark met 
4 glijbanen ( 6x/ week), zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met 

massages en verzorgingen, PADI 
duikcentrum

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas), 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, koffiezet, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met 

sofa, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zithoek (type 20)

• Kamer met zicht op de binnen-
plaats (courtyard) (2-3 pers.) met 
sofa, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zithoek (type 21)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In het RIU Resort (op 6 km, trans-

fer inbegrepen): openluchtruimte 
voor themafeesten ‘RIU Pool 
Party’ (vanaf 18 jaar,  2x/ week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 hoofdrestaurants
• Italiaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• A-la-carterestaurant bij het zwem-

bad/steakhouse met terras
• Indisch restaurant
• Spaans restaurant
• 2 à-la-carterestaurants ‘Kulina-

rium’
• ‘Grill Jerk’
• Romantisch avondmaal in open-

lucht, speciale wijnkaart
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Lobbybar, salonbar met terras, 

sportsbar, bar met chill-out zone, 
2 poolbars met swim-upbar, pool-
bar/plaza bar met podium, swim-
upbar, beachbar, bar

Riu Republica ligt vlak aan het 
prachtige strand van Arena Gorda en 
is enkel toegankelijk voor volwasse-
nen vanaf 18 jaar. De moderne 
nieuwe RIU look, de topgastrono-
mie, de uitstekende service, leven-
dige animatie en dito sfeer... het is 
allemaal van de partij! Er is een con-
ciërgeservice en je kan ook nog een 
lekker wijntje kiezen van de speciale 
wijnkaart. Maar wat Riu Republica 
helemaal top maakt, zijn de drie 
zalige zwembaden die slechts van 
het strand gescheiden worden door 
een duin met een tropische lijn van 
palmbomen. Het hotel bestaat uit 
een hoofdgebouw met daarachter 
een bijgebouw. Bij het bijgebouw 
bevinden zich enkele zwembaden, 
restaurants, bars en een aquapark.

LIGGING
• Direct aan het strand van Arena 

Gorda
• Op 8 km van het winkelcentrum
• Op 23 km van Pueblo Bavaro
• Op 35 km van Higüey
• Op ± 28 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Kamer met lateraal zeezicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8

9 • Service 8.5
• Ligging 8.5

Code 09472 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFIADULTS

ONLYBOEKEN
VROEG
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ROYALTON PUNTA CANA, AN AUTOGRAPH COLLECTION 

ALL-INCLUSIVE RESORT & CASINO ★★★★★

Bavaro
 !  Modern  luxeresort
 !  Voor  koppels  en  families
 !  Gastronomisch  genieten

• Luxury kamer ‘Diamond Club’
(2-4 pers., minimumleeftijd 18 jaar) 
in het Hideaway-gedeelte (type 22)

• Luxury swim-upkamer ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) met directe toe-
gang tot het zwembad (type 26)

• Luxury kamer ‘Diamond Club’
(2-4 pers.) met zeezicht (type 27)

• Eén persoon in een Luxury 
kamer (type 29)

• Diamond Club (geldig in types 25, 
22, 26 en 27): toegang tot de Dia-
mond Club Lounge met dranken, 
gepersonaliseerde check-in/-out, 
selectie van likeuren op de kamer, 
butlerservice, privégedeelte op het 
strand, hoofdkussenmenu, korting 
in het spacentrum, voorrang bij 
het reserveren van een à-la-carte-
restaurant

• Extra’s in het Hideaway-gedeelte 
(geldig in types 23 en 22): geper-
sonaliseerde check-in/-out, con-
ciërgeservice, uitgebreide roomser-
vice, exclusieve lounge met 
premium dranken en delicatessen, 
exclusief à-la-carterestaurant (ont-
bijt, middag- en avondmaal), privé-
gedeelte op het strand en aan het 
zwembad (5 min. gratis massage, 
hors d’oeuvres aan het zwembad, 
drankenservice), gepersonaliseerde 
strandtas op de kamer

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 485 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Exclusief ontbijt, middag- en 
avondmaal voor Hideaway-gasten 
(kamertypes 23 en 22, à-la-carte-
service en een klein buffet)

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants (niet in het internationaal 
restaurant met vast menu)

• Snacks
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Roomservice (24/24u.)
• Tennis, basketbal, beachvolley, 

pingpong
• Fitness, aerobic, bubbelbad
• Snorkelen, kajak, duikinitiatie 

(30 min.)
• Toegang tot het aquapark
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. kook- en dansles, spelletjes 
en avondshows)

• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 
(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

SPORT & ONTSPANNING
• 6 zoetwaterzwembaden waaronder 

3 kinderbaden en 1 zwembad 
exclusief voor wie verblijft in het 
Hideaway-gedeelte (met Balinese 
bedden, enkel voor types 23 en 22)

• Aquapark (minimumlengte 
120 cm) in hotel SPLASHWORLD 
Royalton Splash Punta Cana

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: escape room (vanaf 

6 jaar), spacentrum met sauna, 
stoombad, massages en verzorgin-
gen, gemotoriseerde watersporten

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (regendouche, haardroger, 
badjas en slippers), tegelvloer, indivi-
duele airco, hoofdkussenservice 
(betalend), strijkijzer en -plank, tele-
foon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), bluetooth geluidsinstal-
latie, USB stopcontact, minibar (gra-
tis), koffie- en theefaciliteiten, safe 
(gratis) en balkon of terras
• Luxury kamer (2-4 pers.) (type 20)
• Luxury kamer ‘Diamond Club’

(2-4 pers.) met tuinzicht of zicht 
op het zwembad (type 25)

• Luxury kamer (2-4 pers., mini-
mumleeftijd 18 jaar) in het Hide-
away-gedeelte (type 23)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en bui-

ten)
• Speelzaal
• Casino
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, kinderbuffet)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

Aziatisch/fusion, steakhouse en 
teppanyaki

• Internationaal restaurant met vast 
7-gangenmenu (mits toeslag)

• Sportsbar & lounge: pub en grill
• Koffieshop met gebak en ijs
• 9 bars, waarvan 2 exclusief voor de 

‘Diamond Club’ en 3 exclusief in 
het Hideaway-gedeelte

• Klanten kunnen gebruik maken 
van alle restaurants en bars in 
hotel Royalton Splash Punta Cana: 
Mexicaans, internationaal (zee-
vruchten) en Italiaans restaurant

Royalton Punta Cana Resort & 
Casino is een modern resort vlak 
aan het strand waar elegantie, luxe 
en een uniek design centraal staan. 
Je kan genieten van een uitgebreide 
All In en een groot aanbod aan res-
taurants en bars. Extra troef is het 
aquapark in het vlak erachter gele-
gen SPLASHWORLD Royalton 
Splash Punta Cana, waardoor dit 
resort zowel voor koppels als fami-
lies een ideale vakantieplaats is. Als 
gast in dit hotel, kan je gebruikma-
ken van alle faciliteiten van hotel 
SPLASHWORLD Royalton Splash 
Punta Cana.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 28 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Luxury kamer

Code 09470 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERSBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 8.7

• Service 8.5
• Ligging 8.7

8.2
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ROYALTON BAVARO, AN AUTOGRAPH COLLECTION 

ALL-INCLUSIVE RESORT & CASINO ★★★★★

Bavaro
 !  Groot  gastronomisch  aanbod
 !  Swim-up  luxejuniorsuites
 !  Lazy  river

• Luxejuniorsuite ‘Diamond Club’
(2-4 pers.) met balkon (type 24)

• Swim-up luxejuniorsuite ‘Dia-
mond Club’ (2-4 pers.) met 
directe toegang tot het zwembad, 
terras en zicht op het zwembad of 
tuinzicht (type 26)

• Workation luxejuniorsuite
(2-4 pers.) met balkon, op aan-
vraag en zonder toeslag (type 25)

• Eén persoon in luxejuniorsuite
met balkon (type 29)

• ‘Diamond Club’ geldig in types 
24 en 26: gepersonaliseerde 
check-in/-out, butlerservice, dran-
ken in de kamer, exclusieve ruimte 
op het strand met bediening, toe-
gang tot het privézwembad, exclu-
sieve lounge met een selectie van 
premium dranken, hoofdkussen-
service, korting in het spa-
centrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 730 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carterestau-
rants (onbeperkt)

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Roomservice (24/24u.)
• 2 tennisterreinen, beachvolley, 

basket, omnisportterrein, minigolf
• Fitness, bubbelbad (overdekt)
• Snorkelen, kajak en introductieles 

duiken
• ‘Flow Rider’ surfsimulator (inbe-

grepen voor ‘Diamond Club’ gas-
ten, betalend voor niet-’Diamond 
Club’ gasten)

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 exclusief voor de ‘Diamond Club’ 
gasten), ‘lazy river’, 3 kinderbaden

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

stoombad, massages en verzorgin-
gen, gemotoriseerde watersporten

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (regendouche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, plafond-
ventilator, hoofdkussenservice (beta-
lend), strijkijzer en -plank, bubbel-
bad in de kamer, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
bluetooth box, USB stopcontact, 
minibar (gratis), koffie- en theefacili-
teiten en safe (gratis)
• Luxejuniorsuite (2-4 pers.) met 

balkon (type 20)
• Luxejuniorsuite (2-4 pers.) met 

balkon en lateraal zeezicht 
(type 21)

• Swim-up luxejuniorsuite
(2-4 pers.) met directe toegang tot 
het zwembad en terras (type 22)

• Luxefamiliesuite (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met balkon (type 23)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 28 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en bui-

ten)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Casino
• Shop
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant: lokale en inter-

nationale keuken (maaltijden in 
buffetvorm, kinderbuffet)

• Openluchtrestaurant aan het 
strand (grill in buffetvorm)

• A-la-carterestaurants: Diamond 
Club Grill, steakhouse, Italiaans, 
Braziliaans (rodizio) en Aziatisch 
(sushi/teppanyaki)

• Foodtruck (met o.a. hamburgers 
en broodjes)

• Grill aan de ‘lazy river’
• Chef’s Table met privéchef en 

7-gangenmenu (betalend)
• Sportsbar & Lounge met grillades
• 10 bars, waarvan 2 exclusief voor 

‘Diamond Club’

Zet je schrap voor een luxueuze 
vakantie met alles erop en eraan! 
Zowel families, koppels als singles 
zullen hier de tijd van hun leven 
beleven. Je vindt er de typische 
Royalton-klassiekers zoals de unieke 
DreamBed bedden, restaurants van 
wereldklasse, het uitgebreide All In 
Luxury® concept en de ‘Diamond 
Club’ voor wie graag extra in de wat-
ten wil gelegd worden.
Bovendien is deze accommodatie 
uiterst geschikt voor een Workation. 
Hier kan je dankzij een comfortabel 
ingerichte werkplek heerlijk produc-
tief werken en tegelijkertijd vakantie 
vieren. Vergeet in dat geval niet om 
tijdens je boeking het kamertype 
‘workation’ te selecteren.

Luxejuniorsuite

Code 09437 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERSBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 8.4

• Service 8
• Ligging 8.4

8.6
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H10 OCEAN BLUE & SAND ★★★★★

Bavaro

 !  Ruime  keuze  aan  restaurants
 !  Juniorsuites  met  bubbelbad
 !  Gratis  wifi  in  het  hele  hotel
 !  ‘Privilege  Service’:  vele  extra’s
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in een ‘Privilege’ 
juniorsuite met 24/24u. gratis 
roomservice, gratis hoofdkussen-
service, elke dag turndownservice, 
badjas en slippers (type 27)

• ‘Privilege Service’ inbegrepen in 
types 21, 22 en 27, mits toeslag in 
types 20, 23, 29 en 28: toegang tot 
de ‘Privilege Lounge’ met conciër-
geservice en Premium dranken, 
gratis wifi, voorrang bij reserveren 
van de à-la-carterestaurants, ont-
bijt op de kamer, butlerservice, 
privé check-in/-out, late check-out 
(volgens beschikbaarheid), ‘Privi-
lege’ strand met drankenservice, 
10% korting in het spacentrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 708 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carterestau-
rants (sommige gerechten en het 
wijnmenu zijn niet inbegrepen)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Minibar (bij aankomst gevuld met 
water, frisdranken en bier, in types 
21, 22 en 27 ook elke dag bijge-
vuld met frisdranken en bier)

• Tennis, beachvolley, waterpolo, 
fietsen, fitness, aerobic, biljart, 
bowling, klimmuur

• Windsurfen, kajak
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(tot 17 jaar), Nintendo Wii, tafel-
voetbal, biljart

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bubbelbad met douche, 
haardroger), tegelvloer, individuele 
airco, plafondventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), kabel-
tv, minibar (gratis), koffie- en thee-
faciliteiten, safe (gratis) en balkon
• Juniorsuite (2-4 pers.) met gratis 

roomservice tussen 11-23u. 
(type 20)

• Juniorsuite (2-4 pers.) met gratis 
roomservice tussen 11-23u., tuin-
zicht en/of zicht op het zwembad 
(type 23)

• ‘Privilege’ juniorsuite (2-4 pers.) 
met 24/24u. gratis roomservice, 
gratis hoofdkussenservice, elke dag 
turndownservice, badjas en slip-
pers voor volw. en kinderen 
(type 21)

• Honeymoon Suite (2 pers., mini-
mumleeftijd: 18 jaar) met 24/24u. 
gratis roomservice, elke dag turn-
downservice, badjas en slippers 
(type 22)

• Eén persoon in een juniorsuite
met gratis roomservice tussen 
11-23u., op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in een juniorsuite
met gratis roomservice tussen 
11-23u., tuinzicht en/of zicht op 
het zwembad (type 28)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Restaurant aan het strand: mid-

dagmaal en snacks
• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 

Italiaans, Dominicaans (aan het 
strand), Amerikaans, steakhouse, 
Japans en internationaal

• ‘Privilege Lounge’
• Koffiebar, verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad, 

kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

massages en verzorgingen, PADI 
duikcentrum, snorkelexcursies, 
banana, waterski, zeilen, catama-
ran, vissen

In dit aangename hotel zou je alleen 
al voor de verzorgde en lekkere buf-
fetten jaar na jaar terug willen 
komen. Ga ook zeker eens naar een 
van de leuk ingerichte à-la-carte-
restaurants. Dankzij de ruime keuze 
kan je hier gerechten proeven uit 
alle hoeken van de wereld. Een aan-
rader voor zowel koppels als gezin-
nen met kinderen!

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 5 km van Bavaro
• Op ± 20 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

• Om stranderosie tegen te gaan, 
werden er windbrekers in zee 
geplaatst vóór het hotel

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Theater
• Discotheek
• Casino
• Shops
• Roomservice (11-23u., Privilege 

Service: 24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Juniorsuite

Code 09492 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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SPLASHWORLD ROYALTON SPLASH PUNTA CANA, 

AN  AUTOGRAPH COLLECTION ALL-INCLUSIVE RESORT ★★★★ SUP

Bavaro
 !  Familievriendelijk  resort
 !  Spetterend  aquapark
 !  Ruim  aanbod  aan  restaurants  en  bars

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, hoofdkussen-
service (betalend), plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
bluetooth geluidsinstallatie, minibar 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten en 
safe (gratis)
• Luxury kamer (2-4 pers.) met 

balkon of terras en tuinzicht of 
zicht op het zwembad (type 20)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) dichter bij het 
aquapark, met bubbelbad, zitge-
deelte en terras (type 24)

• Luxury superieure ‘Diamond 
Club’ kamer (2-4 pers.) met terras 
en tuinzicht (type 26)

• Eén persoon in luxury kamer
met balkon of terras en tuinzicht 
of zicht op het zwembad (type 29)

• ‘Diamond Club’ (geldig in types 
24 en 26): toegang tot de Dia-
mond Club Lounge met Premium-
dranken, gepersonaliseerde check-
in/-out, vroege check-in/late 
check-out (volgens beschikbaar-
heid), privégedeelte op het strand, 
24/24u. roomservice (gratis), bad-
jas en slippers, korting in het spa-
centrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 252 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants (onbeperkt)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Roomservice (24/24u.)
• Conciërgeservice (7-23u.)
• Tennis, basketbal, beachvolley, 

pingpong
• Fitness (in Royalton Punta Cana), 

aerobic, bubbelbad
• Snorkelen (snorkels en zwembril-

len inbegrepen, zwemvliezen beta-
lend), kajak, duikinitiatie (30 min.) 
in het zwembad

• Toegang tot het aquapark
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 2 kinder-

baden
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: escape room (vanaf 

6 jaar), spacentrum (in Royalton 
Punta Cana) met sauna, stoom-
bad, massages en verzorgingen, 
gemotoriseerde watersporten

SPLASH SCORE 10
• 2 kronkelglijbanen, 1 snelle glij-

baan, 1 multiglijbaan, 1 boo-
merang, 1 trechterglijbaan en 
1 golfslagbad (alles min. 120 cm), 
1 kids waterspuitpark en 1 kids 
miniglijbanenpark (beide min. 
120 cm)

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark en 1 kids 

miniglijbanenpark (beide min. 
120 cm)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en bui-

ten)
• Speelzaal
• Casino, kapsalon en schoonheids-

salon (in Royalton Punta Cana)
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (in types 24 en 26: 

24/24u. gratis, types 20 en 29: 
7-23u., mits servicekost van 
10 dollar)

• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, kinderbuffet)
• A-la-carterestaurants: Mexicaans 

en Italiaans
• Familierestaurant met visgerechten
• Italiaanse trattoria en Aziatisch 

à-la-carterestaurant (in Royalton 
Punta Cana)

• Snackbar
• Koffieshop met gebak, ijssalon
• Sportsbar & disco
• Verschillende bars, waarvan 

2 exclusief voor de ‘Diamond Club’
• Toegang tot 5 bars (met Memories 

drankenkaart) en betalende reser-
veringen in de à-la-carterestau-
rants in Royalton Punta Cana

SPLASHWORLD Royalton Splash 
Punta Cana ligt op wandelafstand 
van het schitterende strand van 
Bavaro en is uitermate geschikt voor 
families. Het aanbod aan restaurants 
en bars is ruimer dan ruim en zorgt 
voor voldoende variatie. Maar de 
absolute topper van dit resort is 
toch wel het aquapark. Avontuur en 
waterpret verzekerd in dit glijbaan-
paradijs! Je kan ook gebruikmaken 
van enkele faciliteiten van hotel Roy-
alton Punta Cana Resort & Casino, 
waarachter hotel SPLASHWORLD 
Royalton Splash Punta Cana gelegen 
is.

LIGGING
• Op 800 m van het strand (gratis 

shuttle naar de lobby van hotel 
Royalton Punta Cana)

• Op ± 28 km van de luchthaven 
(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Luxury kamer

Code 09458 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

SPECTACULAIRE 
AQUAPARKEN
!DE DROOM VAN 

IEDER KIND
!SPLASHFACTOR 

8, 9 OF 10
!AQUAPARK MET VEEL 

GLIJBANEN 
!RUIME EN 

 VOORDELIGE 
 FAMILIEKAMERS

'Het wordt een spetterende 
vakantie met golfslagbaden en 
duizelingwekkende glijbanen. 
Hier voelt de hele familie zich 
als een vis in het water!'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISPLASH 10SCOREBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 8.8

• Service 8.9
• Ligging 8.8

8.9
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DREAMS ROYAL BEACH PUNTA CANA ★★★★★

Bavaro

 !  Volledig  gerenoveerd
 !  Modern  luxeresort
 !  Zeer  uitgebreide  All  In
 !  A-la-carterestaurants  inbegrepen
 !  Direct  aan  het  strand

• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met bubbelbad in de bad-
kamer of op het terras en zicht op 
het zwembad (type 27)

• Preferred Club luxe swim-upka-
mer (2 pers., minimumleeftijd: 
18 jaar) met balkon of terras met 
directe toegang tot het zwembad 
en zicht op het zwembad (type 26)

• Eén persoon in een luxekamer
met bubbelbad in de badkamer of 
op het balkon/terras en zicht op 
het hinterland (type 29)

• Eén persoon in een luxekamer
met bubbelbad in de badkamer of 
op het balkon/terras en zicht op 
het zwembad (type 28)

• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+ 
1 kind) met bubbelbad in de bad-
kamer of op het balkon/terras en 
zicht op het hinterland (type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 373 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carterestau-
rants (onbeperkt)

• ‘Dine Around’ mogelijk in de 
andere Dreams, Sunscape & Now 
Resorts (ter plaatse reserveren, 
transfer naar de hotels niet inbe-
grepen)

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, fruitsap, frisdranken en 
bier)

• 24/24u. roomservice en conciërge-
service

• Tennis, paddletennis, basketbal, 
beachvolley, biljart, reuzenschaak-
spel, muurklimmen

• Fitness, joggingparcours, (aqua-)
aerobic

• Ice-berg
• Kajak, snorkelen
• Duikinitiatie in het zwembad
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. dansles, Spaanse les)
• Explorer’s Club (3-12 jaar), Core 

Zone (13-17 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met exclusief gedeelte voor Pre-
ferred Club gasten), kinderbad, 
bubbelbad, zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennislessen, bowling, 

spacentrum met massages en ver-
zorgingen, duiken, gemotoriseerde 
watersporten, vissen, 5 golfterrei-
nen in de omgeving

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas 
en slippers), tegelvloer, individuele 
airco, plafondventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), kabel-
tv (flatscreen), minibar (gratis), kof-
fie- en theefaciliteiten en safe (gra-
tis)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met bub-
belbad in de badkamer of op het 
balkon/terras en zicht op het hin-
terland (type 20)

• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met bub-
belbad in de badkamer of op het 
balkon/terras en zicht op het 
zwembad (type 24)

LIGGING
• Direct aan het strand (met exclu-

sief gedeelte voor de Preferred 
Club)

• Op 15 km van Punta Cana
• Op ± 20 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Theater
• Casino
• Discotheek (in het naastgelegen 

hotel Secrets Royal Beach)
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm, lokale en 
internationale keuken)

• A-la-carterestaurants: Aziatisch/
teppanyaki, zeevruchten en Itali-
aans

• A-la-carterestaurant in openlucht 
(ontbijt en middagmaal exclusief 
voor Preferred Club gasten, avond-
maal voor alle gasten)

• Café
• Snack/grill
• 10 bars

Dreams Royal Beach Punta Cana 
(voorheen Now Larimar Punta Cana) 
heeft een prachtige ligging aan het 
strand van Bavaro. Het hele complex 
is modern ingericht en straalt een 
heerlijk vakantiegevoel uit. Ruime 
kamers, maar liefst 4 à-la-carte-
restaurants en een mooi zwemba-
dencomplex sieren je verblijf. Er is 
een ruim aanbod aan sport en ont-
spanning: zwemmen, snorkelen en 
duiken bijvoorbeeld, maar ook ont-
spannende massages in het spa-
centrum en allerhande activiteiten in 
de Explorer’s Club en Core Zone 
voor kinderen en tieners.

Luxe kamer met lateraal zeezicht 

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6
• Kamers 9

9 • Service 9
• Ligging 7

Code 09482 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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BREATHLESS PUNTA CANA RESORT & SPA ★★★★★

Uvero Alto

 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Modern  en  trendy
 !  Voor  singles,  koppels  en  vrienden
 !  Gezellige  ambiance  dag  en  nacht
 !  Direct  aan  het  strand

• Juniorsuite ‘Allure’ (2-3 pers.) 
met tuinzicht (type 20)

• Juniorsuite ‘Allure’ (2-3 pers.) 
met zicht op het zwembad en 
tuinzicht (type 21)

• Swim-up juniorsuite ‘Allure’
(2-3 pers.) met terras met tuin-
zicht en rechtstreekse toegang tot 
het zwembad (type 22)

• Juniorsuite ‘xhale club’
(2-3 pers.) met gepersonaliseerde 
check-in/-out met conciërgeser-
vice, butlerservice, privélounges, 
2 privézwembaden, hoofdkussen-
menu, lounge met elke dag conti-
nentaal ontbijt, warme en koude 
hors d’oeuvres in de namiddag, 
desserts en likeuren, uitgebreider 
aanbod in de minibar, luxueuzere 
badartikelen, uitgebreider room-
servicemenu, privérestaurant voor 
ontbijt en middagmaal, elke dag 
gratis krant op de kamer (op aan-
vraag), zicht op het zwembad en 
tuinzicht (type 24)

• Eén persoon in een juniorsuite 
‘Allure’ met tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in een juniorsuite 
‘Allure’ met zicht op het zwembad 
(type 28)

• Eén persoon in een swim-up 
juniorsuite ‘Allure’ met terras met 
tuinzicht en rechtstreekse toegang 
tot het zwembad (type 27)

• 750 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt en middagmaal in buffet-
vorm

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants (onbeperkt)

• ‘Dine Around’ mogelijk in de 
Secrets, Dreams & Now Resorts 
(ter plaatse reserveren, transfer 
naar de hotels niet inbegrepen)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (10-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, fruitsap, frisdranken en 
bier)

• 24/24u. roomservice en conciërge-
service

• 2 tennisterreinen, paddletennis, 
beachvolley, biljart

• Fitness, (aqua-)aerobic, yoga, 
pilates

• Zeilen, kajak, snorkelen
• Duikinitiatie
• Films op groot scherm (op het 

strand)
• Animatie overdag (sport, dansles, 

Spaanse les, kookles,...) en 
‘s avonds (shows, livemuziek, 
thema-avonden, DJ,...)

SPORT & ONTSPANNING
• 8 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 voor animatie, 2 exclusief voor 
de ‘xhale club’ (type 24) en 1 voor 
de swim-up juniorsuites), 4 bub-
belbaden

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennislessen, spa-

centrum met stoomkamer, verzor-
gingen en massages, duiken, diep-
zeevissen, kitesurflessen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas, 
slippers), turndownservice, tegel-
vloer, individuele airco, plafondventi-
lator, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis), kabel-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), koffie- en theefacili-
teiten, safe (gratis) en balkon of ter-
ras met bubbelbad

LIGGING
• Direct aan het zandstrand van 

Uvero Alto
• Op ± 42 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Casino
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Conciërgeservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm, lokale en 
internationale keuken)

• A-la-carterestaurants: Italiaans, 
Frans, Aziatisch, Mexicaans, medi-
terraan (ook late snacks tussen 
23.30-6u.), internationaal, creools 
en grill

• Snackbar aan het strand
• Cafetaria
• 7 bars

Heb je nood aan een inspirerende 
vakantie in een zorgeloze omgeving? 
Dan is dit adembenemende resort 
de ideale plaats voor je vakantie in 
het paradijs van Punta Cana. Elk 
hoekje van dit resort is hip en 
modern en de vele trendy bars en 
restaurants zijn een feest voor je 
smaakpapillen. De levendige, dyna-
mische sfeer en het ‘Adults Only’ 
publiek vol singles, koppels en vrien-
den zorgen er voor dat dit de per-
fecte plek is om te socializen en 
nieuwe vrienden te maken van 
overal ter wereld. Welcome to the 
party! Bovendien krijg je toegang tot 
het spacentrum, fi tnesscentrum en 
alle restaurants en bars in het naast-
gelegen hotel Now Onyx Punta 
Cana.

Swim-up juniorsuite ‘Allure’

Code 09429 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

LIFESTYLE

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLY

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 7.7

• Service 9
• Ligging 9

8.5
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BAHIA PRINCIPE GRAND BAVARO ★★★★★

Bavaro

 !  Groot  aanbod  sport  en  animatie
 !  Ruime  kamers
 !  Hartelijke  service
 !  Lekkere  maaltijden
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bubbelbad, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, plafond-
ventilator, sofabed, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
koffiezet, safe (gratis) en balkon of 
terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) (type 20)
• Eén persoon in juniorsuite

(type 29)
• Juniorsuite aan promoprijs

(2 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 744 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm (showcooking en 
thema-avonden) • Avondmaal in de 
à-la-carterestaurants ( 3x/ week, vol-
gens beschikbaarheid) • Snacks 
(22.30-7u.) • Selectie van lokale 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (10-23u., tot 2u. in de dis-
cotheek) (dranken in het casino niet 
inbegrepen) • Minibar (elke dag bij-
gevuld met water, frisdranken en 
bier)
• Op aanvraag (1u./dag/pers., vol-
gens beschikbaarheid): tennis, pad-
dleboard, boogieboard, catamaran, 
kajak, kano, zeilen, snorkelen, fiet-
sen • Op aanvraag (1x./verblijf/
pers.): duikinitiatie in het zwembad 
• Volleybal, basketbal, voetbal, ping-
pong, vogelpik, tafelvoetbal, minigolf 
• Fitness, aerobic, merenguelessen 
• Animatie overdag en ‘s avonds 
• Toegang tot de discotheek in 
‘Bahia Principe Village’ (tot 2u., 
lokale dranken inbegrepen) • Mini-
club (4-12 jaar), tienerclub, mini-
disco

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, kinderbuffet en show-
cooking)

• A-la-carterestaurants: Italiaans, 
Japans, Mexicaans en barbecue

• Deftige kledij gewenst voor het 
avondmaal

• 2 restaurants aan het strand
• Snackrestaurant
• Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met kindergedeelte), bubbelbad, 
zonneterras

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting), 

spacentrum met sauna, verzorgin-
gen en overdekt zwembad, gemo-
toriseerde watersporten, diepzee-
vissen, duikcentrum

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 

zwembad: 35 cm)

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand 

van Playa Bavaro
• Shuttle doorheen het resort
• Op ± 35 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Amfitheater
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In ‘Bahia Principe Village’: disco-

theek (vanaf 18 jaar), karaoke, 
winkeltjes, souvenirwinkel, casino,...

In de tropische tuin, aan de enorme 
zwembaden, op het parelwitte 
strand,… overal worden activiteiten 
georganiseerd om je pret en vertier 
te bieden. Ook in het ‘Bahia Principe 
Village’, een Caribisch ogend dorp 
met winkeltjes en bars, is het een en 
al gezelligheid. In dit riante All Inclu-
sive resort word je van de eerste tot 
de laatste dag verwend met lekkere 
buffetten, een goede service en alle 
moderne comfort in een traditioneel 
en elegant kader. Dit hotel maakt 
deel uit van het Bahia Principe 
Bavaro Resort en je krijgt dan ook 
toegang tot alle faciliteiten van de 
andere hotels binnen het resort, 
behalve de buffetrestaurants, de 
‘Luxury’ hotels en Bahia Principe 
Fantasia Punta Cana.

Juniorsuite

Code 09484 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

CLASSIC

ALL INGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9
• Kamers 6.8

• Service 7.9
• Ligging 8.5

7.8
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GRAND PALLADIUM BÁVARO SUITES RESORT & SPA ★★★★★

Bavaro

 !  Fraai  resort  in  bungalowstijl
 !  Zeer  uitgebreide  All  In
 !  Gevarieerde  animatie  voor  iedereen
 !  Waaier  aan  restaurants
 !  Direct  aan  het  strand

• Premium juniorsuite (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) met zithoek, 
hydromassagebad in de kamer en 
terras (type 24)

• Romance suite (2 pers.) met 
grote badkamer met terras en bui-
tendouche (type 27)

• Rooftop Terrace juniorsuite
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
grotere slaapkamer, zithoek en ter-
ras (bereikbaar via een trap) met 
rond bubbelbad voor 2 personen 
en Balinees bed voor 2 personen 
(type 23)

• Eén persoon in een superieure 
juniorsuite met grotere slaapka-
mer, zithoek en rond bubbelbad 
voor 2 personen (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 672 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal 
met showcooking

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants (volgens beschikbaarheid)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(24/24u.), selectie van internatio-
nale dranken in sommige bars

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• 6 tennisterreinen (overdag en met 
verlichting), paddletennis, bad-
minton, voetbal, basketbal, volley-
bal, beachvolley, shuffleboard, 
waterpolo, petanque, vogelpik, bil-
jart, pingpong, minigolf

• Fitness, aerobic, aquagym, yoga, 
zumba, bubbelbad

• Windsurfen, catamaran, kajak, 
snorkelen

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(o.a. spelletjes en shows)

• Juniorclub (13-18 jaar)
• In de Grand Palladium Hotels & 

Resorts: babyclub (1-3 jaar), mini-
club (4-12 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 6 zoetwaterzwembaden en aqua-

park in de Grand Palladium Hotels 
& Resorts (waarvan 1 zwembad 
met kindergedeelte in het hotel 
zelf), zonneterras

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: fietsenverhuur, spa-

centrum (vanaf 18 jaar) met sauna, 
stoomkamer, verzorgingen en mas-
sages, duiken, diepzeevissen

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 

zwembad: 40 cm)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bubbelbad, douche, haardro-
ger, badjas, slippers), tegelvloer, indi-
viduele airco, plafondventilator, 
sofabed, strijkijzer en -plank, tele-
foon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), iPod docking station, 
minibar (gratis), koffie- en theefacili-
teiten, safe (gratis) en balkon of ter-
ras met tuinzicht
• Superieure juniorsuite (2-3 pers. 

/ 2 volw.+ 2 kind.) met grotere 
slaapkamer, zithoek en rond bub-
belbad voor 2 personen (type 21)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met zithoek, zonder toe-
slag (type 22)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek (vanaf 18 jaar)
• Shops
• Casino (vanaf 18 jaar, dranken niet 

inbegrepen)
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• In het hotel: 2 hoofdrestaurants 

(maaltijden met showcooking), 
à-la-carterestaurants: Spaans, Azi-
atisch, rodizio en Mexicaans; lob-
bybar, poolbar, swim-upbar, 
2 beachbars en 4 andere bars

• In de Grand Palladium Hotels & 
Resorts: 6 hoofdrestaurants (maal-
tijden met showcooking), 
9 à-la-carterestaurants, 25 bars 
waaronder lobbybars, poolbars en 
beachbars

• Chic Cabaret & Restaurant (mits 
servicekost)

• Je kan gebruik maken van alle res-
taurants en bars van de andere 
hotels in de Grand Palladium 
Hotels & Resorts (behalve van het 
exclusieve TRS Turquesa Hotel)

Tennis of watersporten? Strand of 
zwembad? Aziatisch of Mexicaans? 
Elke dag brengt weer wat anders. 
Niet te verbazen als je ziet welk ruim 
aanbod dit hotel heeft. Samen met 
2 andere hotels maakt het deel uit 
van de Grand Palladium Hotels & 
Resorts zodat de mogelijkheden wel 
eindeloos lijken. Je verblijft in mooie 
en ruime kamers, die verspreid lig-
gen over een groen domein dat 
kalmte en rust uitstraalt. Het strand 
daarentegen is dan weer een leven-
dig oord en een paradijs voor zonne-
kloppers, watersportfanaten en 
cocktailliefhebbers. Er is ook een 
gevarieerd animatieprogramma en 
de avondshows zijn van grote klasse. 
Een vrolijke strandvakantie van hoog 
niveau!

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 1 km van het winkelcentrum 

‘Plaza Bavaro’
• Gratis transport binnen het resort 

(9-2u.)
• Lokale bus op 500 m
• Op ± 20 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

Juniorsuite

Code 09489 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 8.5

• Service 8.3
• Ligging 8.6

8.5
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GRAND BAVARO PRINCESS ★★★★★

Bavaro

 !  Groene  oase  met  geweldige  fauna  en  flora
 !  Perfect  voor  families,  koppels  en  vrienden
 !  Ruime  keuze  aan  restaurants
 !  Direct  aan  het  strand

• Honeymoon Platinum suite
(2 pers.) met bubbelbad, douche, 
badjas en slippers, op aanvraag 
(type 21)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
3 kind. / 3 volw.+ 1 kind / 3 volw.+ 
2 kind.) in het Family Club 
gedeelte, met douche, badjas, slip-
pers, flatscreen-tv en stapelbed 
(type 24)

• Eén persoon in een bungalow 
suite in bungalow of villa, met bad 
en douche (type 29)

• Eén persoon in een Platinum 
suite in een villa dichter bij het 
strand, met bubbelbad, douche, 
badjas en slippers: 1 slaapkamer 
met geïntegreerd salon en geïnte-
greerde eetruimte (type 27)

• ‘Platinum Club’ (geldig in type 
22 en 27): privécheck-in/-out in de 
privélounge, 3 exclusieve restau-
rants, exclusive beachclub, exclu-
sief zwembad, 24/24u. roomser-
vice, bar met premiumdranken, 
turndownservice, gebruik van 
strandhanddoeken (1 handdoek/
pers.), badjassen, slippers en luxe-
artikelen, avondmaal met kreeft 
( 1x/ persoon/week), 24/24u. con-
ciërgeservice, 10% korting op ver-
zorgingen in het spacentrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 1.290 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de specialiteitenres-
taurants (behalve in de restau-
rants exclusief voor de Platinum 
Club)

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u., premium-
dranken niet inbegrepen)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier, in types 
20 en 28 ook chocolademelk en 
sapjes)

• 3 tennisterreinen (overdag), vol-
leybal, voetbal, basketbal, ping-
pong

• Fitness, yoga, zumba, pilates
• Kajak, windsurfen, hobiecat, snor-

kelen
• Duikinitiatie in het zwembad 

( 1x/ pers./verblijf)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Discotheek (2 lokale drankjes 

inbegrepen)
• 2 miniclubs (4-12 jaar, 1 in de 

Family Club en 1 voor de bunga-
lows/Platinum kamers)

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 exclusief voor de Platinum Club, 
1 exclusief voor de Family Club, 
1 bij het strand en 1 relaxzwem-
bad bij het spacentrum), kinder-
bad met 1 glijbaan (in de Family 
Club), zonneterras

• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: 3 tennisterreinen (met 

verlichting), spacentrum met 
sauna, bubbelbad, massages en 
verzorgingen, gemotoriseerde 
watersporten

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger), tegelvloer, indi-
viduele airco, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), kabel-tv, mini-
bar (gratis), koffiefaciliteiten, safe 
(gratis) en balkon of terras
• Bungalow suite (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) in 
bungalow of villa, met bad en dou-
che (type 23)

• Platinum suite (2-3 pers.) in een 
villa dichter bij het strand, met 
bubbelbad, douche, badjas en slip-
pers: 1 slaapkamer met geïnte-
greerd salon en geïntegreerde eet-
ruimte (type 22)

• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Shops
• Mangrove met minizoo en een 

grote variëteit aan planten en 
vogels

• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort 

(premium wifi is betalend)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Restaurant aan het strand (ontbijt 

en middagmaal in buffetvorm)
• Specialiteitenrestaurants: Argen-

tijns steakhouse, vis/zeevruchten, 
Italiaans, teppanyaki, sushi/fusion, 
Mexicaans, Indisch en pizzeria

• Foodtrucks aan het strand
• Exclusief in de Family Club: restau-

rant/snackbar, bar aan het zwem-
bad

• Exclusief voor de Platinum Club: 
grillrestaurant aan het strand, buf-
fetrestaurant (ontbijt, middag- en 
avondmaal), internationaal gour-
metrestaurant, Platinum Lounge 
en Platinum Beach

• Cafetaria
• Sportbar (24/24u.)
• Deftige kledij gewenst voor de 

heren tijdens het avondmaal
• Verschillende bars

Prima hotel met heerlijke, Caraïbi-
sche sfeer dankzij de prachtige eco-
logische tuinen vol palmbomen en 
groen. De uitstekende service, de 
professionele animatie en de schit-
terende ligging zijn ongetwijfeld de 
grootste troeven van het hotel. Het 
kleine centrum van Bavaro bereik je 
na een korte wandeling. Kies je voor 
een actieve vakantie, of geniet je lie-
ver van de rustige en luxueuze 
omgeving in een echt Caraïbisch 
kader? Grand Bavaro Princess is 
zeer geschikt voor een vakantie met 
het hele gezin, maar zeker ook voor 
koppels of vrienden.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 325 m van een klein winkel-

centrum
• Een treintje rijdt doorheen het 

resort
• Op ± 20 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (in openlucht)
• Kapsalon

Bungalow suite

Code 09486 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.9
• Kamers 8.1

• Service 8.9
• Ligging 9.1

8.3
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CLUB LOOKÉA CATALONIA BAVARO BEACH, GOLF & CASINO RESORT ★★★★★

Bavaro

 !  In  een  paradijselijke  omgeving
 !  Ruim  zwembad  met  poolbar
 !  Uitgebreide  All  In
 !  4  specialiteitenrestaurants
 !  Direct  aan  het  strand

op het gelijkvloers, met douche, 
badjas, slippers, strijkijzer en 
-plank en sofabed voor 2 pers. of 
stapelbed (type 22)

• Eén persoon in een juniorsuite
(44 m2) met bad en douche, op 
aanvraag (type 29)

• Eén persoon in een Privileged 
Deluxe juniorsuite (48 m2) met 
douche, badjas, slippers, strijkijzer 
en -plank, op aanvraag (type 28)

• Extra’s in types 21, 22 en 28: 
vroege check-in en late check-out 
(volgens beschikbaarheid), turn-
downservice, privéstrand met Bali-
nese bedden, 24/24u. gratis room-
service, 10% korting (in het 
spacentrum, op een romantisch 
avondmaal en in de shops),...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 688 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de specialiteitenres-
taurants ( 4x/ week, volgens 
beschikbaarheid)

• Snacks
• Pannenkoeken op het strand
• Koffie, thee en gebak
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (10-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Tennis (overdag), volleybal, water-
polo, minivoetbal, basketbal, 
petanque, pingpong, vogelpik, bil-
jart, gezelschapsspelletjes

• Fitness, (aqua-)aerobic, aquagym, 
danslessen, sauna

• Kajak, kano, catamaran, snorkelen 
(1u./dag), duiken (zonder zuur-
stofmasker, met zwemvliezen en 
snorkel), duikinitiatie in het zwem-
bad ( 1x/ pers./verblijf) (sommige 
watersporten mits waarborg)

• 1 greenfee/pers./dag op het 
9-holes golfterrein ‘Catalonia 
Cabeza de Toro’ of de ‘Caribe Golf 
Club’ (golfwagentje verplicht mits 
toeslag, golfmateriaal betalend)

• Golfinitiatie (1 uur/verblijf)
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(hoofdzakelijk Franstalig)
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar), shows voor kinderen, 
minidisco

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met bubbel-

bad en kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting), 

fietsenverhuur, spacentrum met 
massages (ook op het strand) en 
verzorgingen, duikcentrum, vissen, 
gemotoriseerde watersporten

VERBLIJF
Alle juniorsuites beschikken over 
badkamer (haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, plafondventilator, 
hoofdkussenservice (gratis), geïnte-
greerd salon, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), koffie- en theefaciliteiten, safe 
(gratis) en balkon of terras met 
hangmat
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) (44 m2) 
met bad en douche (type 20)

• Privileged Deluxe juniorsuite
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) (48 m2) met dou-
che, badjas, slippers, strijkijzer en 
-plank (type 21)

• Privileged Family Deluxe junior-
suite (2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 
3 kind. / 2 volw.+ 4 kind. / 3 volw.+ 
1 kind / 3 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 
3 kind. / 4 volw.+ 2 kind.) (44 m2) 

LIGGING
• Direct aan het privézandstrand
• Op 20 km van Bavaro
• Op 58 km van Higuëy
• Op ± 16 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon (op aanvraag)
• Discotheek
• Theater in openlucht
• Shops
• Casino
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 internationale restaurants in 

openlucht (maaltijden in buffet-
vorm, showcooking)

• Specialiteitenrestaurants (volgens 
beschikbaarheid): steakhouse, 
Caraïbisch, Aziatisch/Japanse 
teppanyaki en Italiaans

• Lange broek gewenst voor de 
heren tijdens het avondmaal

• Snackbar
• Pizzeria
• Pannenkoekenhuis aan het strand
• Koffiebar
• Verschillende bars

Deze Club Lookéa bevindt zich in 
het paradijs: direct aan het parel-
witte zandstrand van Playa Bavaro 
en de kristalheldere zee, omringd 
door kokos- en palmbomen. In de 
buurt liggen er ook een 9-holes en 
18-holes golfterrein, wat van deze 
club de place to be maakt voor golf-
liefhebbers. Verder heb je er ook de 
keuze uit 6 restaurants, heel wat 
gratis sporten aan land en in het 
water en verschillende miniclubs 
voor de kinderen. Het animatiepro-
gramma van Club Lookéa zorgt de 
hele dag door en ook ‘s avonds voor 
onvergetelijke momenten! Club 
Lookéa is een Franstalige club.

Juniorsuite

Code 09487 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 7.1

• Service 8.4
• Ligging 8.6

8
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CLUB LOOKÉA CATALONIA BAVARO BEACH, GOLF & CASINO RESORT ★★★★★

Bavaro

 !  In  een  paradijselijke  omgeving
 !  Ruim  zwembad  met  poolbar
 !  Uitgebreide  All  In
 !  4  specialiteitenrestaurants
 !  Direct  aan  het  strand

op het gelijkvloers, met douche, 
badjas, slippers, strijkijzer en 
-plank en sofabed voor 2 pers. of 
stapelbed (type 22)

• Eén persoon in een juniorsuite
(44 m2) met bad en douche, op 
aanvraag (type 29)

• Eén persoon in een Privileged 
Deluxe juniorsuite (48 m2) met 
douche, badjas, slippers, strijkijzer 
en -plank, op aanvraag (type 28)

• Extra’s in types 21, 22 en 28: 
vroege check-in en late check-out 
(volgens beschikbaarheid), turn-
downservice, privéstrand met Bali-
nese bedden, 24/24u. gratis room-
service, 10% korting (in het 
spacentrum, op een romantisch 
avondmaal en in de shops),...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 688 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de specialiteitenres-
taurants ( 4x/ week, volgens 
beschikbaarheid)

• Snacks
• Pannenkoeken op het strand
• Koffie, thee en gebak
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (10-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Tennis (overdag), volleybal, water-
polo, minivoetbal, basketbal, 
petanque, pingpong, vogelpik, bil-
jart, gezelschapsspelletjes

• Fitness, (aqua-)aerobic, aquagym, 
danslessen, sauna

• Kajak, kano, catamaran, snorkelen 
(1u./dag), duiken (zonder zuur-
stofmasker, met zwemvliezen en 
snorkel), duikinitiatie in het zwem-
bad ( 1x/ pers./verblijf) (sommige 
watersporten mits waarborg)

• 1 greenfee/pers./dag op het 
9-holes golfterrein ‘Catalonia 
Cabeza de Toro’ of de ‘Caribe Golf 
Club’ (golfwagentje verplicht mits 
toeslag, golfmateriaal betalend)

• Golfinitiatie (1 uur/verblijf)
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(hoofdzakelijk Franstalig)
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar), shows voor kinderen, 
minidisco

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met bubbel-

bad en kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting), 

fietsenverhuur, spacentrum met 
massages (ook op het strand) en 
verzorgingen, duikcentrum, vissen, 
gemotoriseerde watersporten

VERBLIJF
Alle juniorsuites beschikken over 
badkamer (haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, plafondventilator, 
hoofdkussenservice (gratis), geïnte-
greerd salon, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), koffie- en theefaciliteiten, safe 
(gratis) en balkon of terras met 
hangmat
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) (44 m2) 
met bad en douche (type 20)

• Privileged Deluxe juniorsuite
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) (48 m2) met dou-
che, badjas, slippers, strijkijzer en 
-plank (type 21)

• Privileged Family Deluxe junior-
suite (2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 
3 kind. / 2 volw.+ 4 kind. / 3 volw.+ 
1 kind / 3 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 
3 kind. / 4 volw.+ 2 kind.) (44 m2) 

LIGGING
• Direct aan het privézandstrand
• Op 20 km van Bavaro
• Op 58 km van Higuëy
• Op ± 16 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon (op aanvraag)
• Discotheek
• Theater in openlucht
• Shops
• Casino
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 internationale restaurants in 

openlucht (maaltijden in buffet-
vorm, showcooking)

• Specialiteitenrestaurants (volgens 
beschikbaarheid): steakhouse, 
Caraïbisch, Aziatisch/Japanse 
teppanyaki en Italiaans

• Lange broek gewenst voor de 
heren tijdens het avondmaal

• Snackbar
• Pizzeria
• Pannenkoekenhuis aan het strand
• Koffiebar
• Verschillende bars

Deze Club Lookéa bevindt zich in 
het paradijs: direct aan het parel-
witte zandstrand van Playa Bavaro 
en de kristalheldere zee, omringd 
door kokos- en palmbomen. In de 
buurt liggen er ook een 9-holes en 
18-holes golfterrein, wat van deze 
club de place to be maakt voor golf-
liefhebbers. Verder heb je er ook de 
keuze uit 6 restaurants, heel wat 
gratis sporten aan land en in het 
water en verschillende miniclubs 
voor de kinderen. Het animatiepro-
gramma van Club Lookéa zorgt de 
hele dag door en ook ‘s avonds voor 
onvergetelijke momenten! Club 
Lookéa is een Franstalige club.

Juniorsuite

Code 09487 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 7.1

• Service 8.4
• Ligging 8.6

8
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DREAMS DOMINICUS LA ROMANA ★★★★★

Bayahibe

 !  Schitterende  ligging
 !  Familievriendelijk
 !  Luxueus  en  comfortabel  verblijf
 !  Kwalitatieve  All  In
 !  Prachtlocatie  aan  het  strand

badjas, slippers en balkon of terras 
met tuinzicht of zicht op het 
zwembad (type 22)

• ‘Preferred Club’ suite (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) met badjas, slip-
pers en terras met tuinzicht of 
zicht op het zwembad (type 23)

• ‘Preferred Club’ swim-up luxe-
kamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
met badjas, slippers en terras met 
zicht op het zwembad en directe 
toegang tot het zwembad 
(type 24)

• Eén persoon in luxekamer met 
balkon of terras en tuinzicht 
(type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met bad of douche en bal-
kon of terras (type 25)

• Preferred Club (geldig in types 
22, 23 en 24): gepersonaliseerde 
check-in/-out met conciërgeser-
vice, gratis toegang tot de pc’s in 
de Preferred Club Lounge, privé-
lounge met elke dag continentaal 
ontbijt, hors d’oeuvres in de 
namiddag, desserts en likeuren, 
privéruimte op het strand, ruimer 
aanbod in de minibar, gratis 
hoofdkussenservice, elke dag gratis 
krant op de kamer (Engels-/
Spaanstalig),...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maxi-
male bezetting)

• 488 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Maaltijden in de 
à-la-carterestaurants (onbeperkt) 
• ‘Dine Around’ mogelijk in de 
andere Dreams, Now & Sunscape 
Resorts (ter plaatse reserveren, 
transfer naar de hotels niet inbegre-
pen) • Selectie van lokale en inter-
nationale alcoholische en niet-alco-
holische dranken (24/24u.) 
• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken, fruitsap en bier) 
• 24/24u. roomservice en conciërge-
service
• Tennis, basketbal, beachvolley/vol-
leybal in het zwembad, pingpong, 
spelletjes in het zwembad, bord-
spelletjes, reuzenschaakspel • Fit-
ness, aerobic op het strand of in het 
zwembad, dansles, Spaanse les 
• Snorkelen • Windsurfen, catama-
ran en kajak (verzekering mits toe-
slag) • Animatie overdag en 
‘s avonds (o.a. livemuziek, feestjes 
en films op groot scherm op het 
strand) • Miniclub ‘Explorer’s Club’ 
(3-12 jaar), tienerclub ‘Core Zone’ 
(13-17 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met geïntegreerd kinderzwem-
bad), zonneterras

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met hydro-

therapie, verzorgingen, massages, 
Zweedse sauna’s en stoomkamers, 
lessen windsurfen, catamaran en 
kajak, PADI duikcentrum, gemoto-
riseerde watersporten, boot- en 
visexcursies

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark (bij het ‘Pre-

ferred Club’ familiezwembad)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, strijkijzer en -plank, individuele 
airco, plafondventilator, telefoon, wifi 
(gratis), kabel-tv, minibar (gratis), 
koffie- en theefaciliteiten en safe 
(gratis)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) met balkon of terras en 
tuinzicht (type 20)

• Luxesuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind., groter dan de luxekamer) 
met balkon of terras met tuinzicht 
(type 21)

• ‘Preferred Club’ luxekamer
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 70 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (internationale 

keuken, maaltijden in buffetvorm, 
thema-avonden)

• A-la-carterestaurants: Frans 
(Adults Only), Aziatisch (met 
teppanyaki en sushibar), Italiaans 
en grill (aan zee)

• Grillrestaurant aan het strand
• Pizzeria/snackbar aan zee
• Café met snacks
• Exclusief voor ‘Preferred Club’: 

internationaal buffetrestaurant, 
pizzeria, poolbar en salon

• Poolbar, nightclub (Adults Only), 
swim-upbar, lobbybar, theaterbar 
en beachbar

Dreams Dominicus La Romana is 
een familievriendelijk resort dat zich 
hoofdzakelijk toespitst op ontspan-
ning, luxe en entertainment. Het is 
gelegen aan een prachtig strand in 
Bayahibe en je kan er proeven van 
de Unlimited-Luxury® formule, 
waarbij alle restaurants en bars 
inbegrepen zijn, alsook heel wat 
sporten en animatiemogelijkheden. 
Terwijl gezinnen met kinderen zich 
amuseren in het infi nity zwembad, 
komen koppels tot rust in het uitge-
breide spacentrum. De architect liet 
zich inspireren door Italiaanse bouw-
kenmerken wat resulteerde in een 
betoverend geheel met perfect 
onderhouden tuinen en sfeervolle 
verlichting.

‘Preferred Club’ swim-up luxekamer

Code 09415 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3
• Kamers 7.8

• Service 8.3
• Ligging 7.6

8.6
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97Dominicaanse Republiek | Punta Cana | Bahía Santana-San Pedro

BAHIA PRINCIPE LUXURY BOUGANVILLE ★★★★★

Bahía Santana-San Pedro

 !  Charmant  hotel  in  koloniale  stijl
 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Ontspannen  in  alle  rust
 !  Direct  gelegen  aan  de  schitterende  baai

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bubbelbad, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, plafond-
ventilator, salon, sofabed, strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), koffiefaciliteiten, safe (gratis) en 
balkon of terras
• Luxejuniorsuite (2-3 pers.) 

(type 20)
• Luxejuniorsuite (2-3 pers.) met 

zicht op het zwembad (type 22)
• Luxejuniorsuite (2-3 pers.) aan 

de zeezijde (type 21)
• Eén persoon in luxejuniorsuite

(type 29)
• Eén persoon in luxejuniorsuite

met zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in luxejuniorsuite
aan de zeezijde, op aanvraag 
(type 27)

• Butlermenu en turndownservice in 
alle kamers

• 528 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm (showcooking, thema-
avonden)

• Maaltijden in de à-la-carterestau-
rants

• Burgers (22-7u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(10-23.30u.)

• Toegang tot en lokale dranken in 
de discotheek (23.30-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• 1u./dag/pers., volgens beschik-
baarheid: tennis, paddlesurfen, 
catamaran, kajak, kano, zeilen, 
snorkelen, boogieboard, fietsen

• Pingpong, volleybal, basketbal, 
voetbal, biljart, vogelpik

• Fitness, aerobic, lessen merengue
• Op aanvraag: duikinitiatie in het 

zwembad ( 1x/ verblijf)
• Animatie overdag en ‘s avonds

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in 

buffetvorm, showcooking)
• Restaurant aan het strand
• A-la-carterestaurants: gourmet, 

Braziliaans en Aziatisch/fusion
• A-la-carterestaurants in Grand 

Bahia Principe La Romana: Itali-
aans, mediterraan en gourmet

• Deftige kledij gewenst tijdens het 
avondmaal

• Snackbar
• Verschillende bars: poolbar, lobby-

bar, beachbar,...

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 2 bubbel-

baden, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna 

en verzorgingen, zeillessen, duik-
centrum, diepzeevissen, toegang 
tot het vlakbij gelegen 18-holes 
golfterrein ‘La Romana Golf Club 
Bahia Principe’

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Direct aan het zandstrand van 

Bahía Santana
• Op 12 km van San Pedro
• Op 25 km van La Romana
• Op ± 1,5 uur van de luchthaven 

(rechtstreekse transfer heen en 
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Amfitheater
• Casino
• Kapsalon
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Caribisch dorpje ‘Bahia Principe 

Village’ aan de ingang van het 
resort met discotheek, shops, 
snackbar,...

Dit ‘Adults Only’ hotel ligt direct aan 
de schitterende baai van Bahía 
Santana, naast het Bahia Principe La 
Romana resort, waar je van alle faci-
liteiten gebruik kan maken. Daar-
naast is Bahia Principe Luxury Bou-
ganville een hotel waar luxe, 
prachtige juniorsuites en pure rust 
centraal staan.

Luxejuniorsuite

Code 09425 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

FOR TWO

ALL INGRATIS
WIFIADULTS

ONLY

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.6
• Kamers 8.5

• Service 7.6
• Ligging 6.9

8.4
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98 Dominicaanse Republiek | Punta Cana | Bayahibe

VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE ★★★★ SUP

Bayahibe

 !  Koloniaal  resort  aan  een  breed  strand
 !  Dominicus  op  wandelafstand
 !  Volop  actie:  van  klimwand  tot  trapeze
 !  Vlak  bij  een  natuurpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), mar-
meren vloer, individuele airco, strijk-
ijzer en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv (flatscreen), minibar (gratis, 
gevuld bij aankomst), safe (beta-
lend) en balkon of terras
• Superieure kamer (2-4 pers.) met 

tuinzicht (type 20)
• Superieure plus kamer (2-4 pers., 

ruimer dan type 20) met tuinzicht 
(type 22)

• Superieure kamer (2-4 pers.) met 
zeezicht (type 21)

• Eén persoon in superieure 
kamer met tuinzicht, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in superieure 
kamer met zeezicht, op aanvraag 
(type 28)

• Eén persoon in superieure plus 
kamer (ruimer dan type 20) met 
tuinzicht (type 27)

• Promokamer (2-4 pers.) met tuin-
zicht (type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 330 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Avondmaal in de 
à-la-carterestaurants (ook in hotel 
Viva Wyndham Dominicus Beach, 
behalve het internationaal restau-
rant) • Fruit op het strand ( 2x/ dag) 
• Snacks (24/24u.) • Theepauze 
• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (24/24u.) 
• Minibar (bij aankomst gevuld met 
water en frisdranken, enkel het 
water wordt elke dag bijgevuld)
• 2 tennisterreinen (overdag), 
beachvolley, pingpong, waterpolo, 
(aqua-)aerobic, stretching, klim-
muur, trapezelessen, sauna, fitness 
met trainer • Windsurfen, zeilen, 
kano, paddleboard, introductieles 
duiken • Groepslessen: windsurfen, 
zeilen en tennis • In hotel Viva 
Wyndham Dominicus Beach: 2 ten-
nisterreinen met verlichting, biljart 
• Animatie overdag en ‘s avonds 
(thema-avonden, livemuziek, dans-
lessen,...) • Miniclub (4-12 jaar), 
juniorclub (12-16 jaar, min. 5 kinde-
ren)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

Aziatisch, Dominicaans en interna-
tionaal

• Snackbar, 2 bars
• Restaurants in hotel Viva Wynd-

ham Dominicus Beach: vis/zee-
vruchten, mediterraan (middag-
maal in buffetvorm, avondmaal à 
la carte), Mexicaans, fusion/Latijns 
en pizzeria

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad, 

bubbelbad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting), 

tafelvoetbal, spacentrum met bub-
belbad, massages en verzorgingen, 
in Viva Wyndham Dominicus 
Beach en betalend: snorkelen en 
PADI duikcentrum

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Vlak bij een natuurpark
• Vlak bij Dominicus
• Op 400 m van een klein winkel-

centrum
• Op 4 km van het dorp Bayahibe
• Op 70 km van Punta Cana
• Lokaal busje naar Bayahibe
• Op ± 70 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Theater
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Dit eenvoudige, charmant koloniaal 
resort ligt vlak aan het brede strand 
en dicht bij Dominicus, een gezellig 
plaatsje met leuke winkeltjes en een 
goede portie couleur locale. Die cou-
leur locale wordt ook doorgetrokken 
naar het hotel, dat je met de vele 
palmbomen en het uitgestrekte 
domein een zalig Caraïbisch gevoel 
geeft. Sfeervol dineren kan je in het 
buffetrestaurant van Viva Wyndham 
Dominicus Palace, en als gast van dit 
hotel kan je bovendien gebruik 
maken van de faciliteiten van het 
ernaast gelegen zusterhotel Viva 
Wyndham Dominicus Beach.

Superieure kamer met tuinzicht

Code 09410 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 7.2

• Service 8.1
• Ligging 8.9

7.3
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VAKANTIEPLAATSEN

SAMANÁ
Een van de mooiste stukjes natuur op de Dominicaanse Republiek! Groene heuvels, parelwitte 
stranden, een blauwe oceaan en indrukwekkende palmwouden,... In de baai liggen 2 eilandjes, 
Cayo Linares en Cayo Vigia, die door een wandelbrug met een landtong verbonden worden. 
Enkele van de bekendste natuurlijke pareltjes in de streek zijn de waterval van El Limon en het 
eiland Cayo Levantado, ook het Bacardi-eiland genaamd. Spektakel is er van eind januari tot 
half maart, wanneer de bultrugwalvissen naar de baai van Samaná komen om zich voort te 
planten en jongen te baren. Luchthaven Santo Domingo - Samaná: ± 160 km

LAS TERRENAS
Las Terrenas, in het noordwesten van Samaná, is het moderne gedeelte van het schiereiland 
en woonplaats van vele buitenlanders. Een wandeling door dit stadje is beslist de moeite 
waard. Je vindt er vele winkels met allerlei strandkledij, een goed voorziene supermarkt, tal 
van restaurantjes, winkels met heerlijke pasteien en gebak... Hier merk je duidelijk de Euro-
pese invloed. De zone Las Terranas-El Portillo biedt ook aantrekkelijke duikplaatsen (ondiepe 
en diepere koraalriffen en spelonken) en koraaltuinen om te snorkelen. Luchthaven Santo Domingo - 
Las Terrenas: ± 140 km

ISLA CAYO LEVANTADO
Isla Cayo Levantado ligt middenin de baai van Samaná. Op dit paradijselijke eiland vind je 
slechts 1 hotel en je kan er dus volop genieten van de rust, luxe en prachtige natuur. Denk 
maar aan een turkooisblauwe zee met helder wit zandstrand. Isla Cayo Levantado draagt nog 
steeds de bijnaam van Bacardi-eiland, dankzij de reclamespot voor rum die hier ooit werd 
opgenomen. Luchthaven Santo Domingo - Isla Cayo Levantado: ± 180 km

BAHÍA MAIMÓN (PUERTO PLATA)
Aan Bahía Maimón zijn de zandstranden goudkleurig en in de omgeving bruist het van de 
energie en activiteiten. In de baai van Maimón ligt een cruisepier waar regelmatig indrukwek-
kende cruiseschepen aanmeren. Luchthaven Santo Domingo - Bahía Maimón: ± 250 km

CABARETE (PUERTO PLATA)
Charmante badplaats waar je het luieren op het strand perfect kan combineren met het oefe-
nen van je wind- en kitesurf skills. Cabarete staat wereldwijd bekend dankzij de ideale surf-
mogelijkheden en trekt dan ook windsurfers van over de hele wereld aan. Luchthaven Santo 
Domingo - Cabarete: ± 240 km

PLAYA DORADA (PUERTO PLATA)
Playa Dorada ligt in een mooie, groene omgeving met een verzorgd lang zandstrand waar 
sportliefhebbers allerlei watersporten kunnen beoefenen. Je vindt er verschillende hotels, 
enkele restaurants, uitgaansmogelijkheden, een klein winkelcentrum en een golfterrein. Lucht-
haven Santo Domingo - Playa Dorada: ± 235 km

SOSUA (PUERTO PLATA)
Sosua is een typisch Dominicaans dorpje aan een fantastische baai met 2 mooie zandstran-
den. De wijk ‘El Batey’ is een gezellig centrum met een groot aantal winkeltjes, terrassen en 
restaurants. De wijk ‘Los Charamicos’ is beslist het plaatsje waar nog de meeste ‘couleur 
locale’ te vinden is. Luchthaven Santo Domingo - Sosua: ± 240 km

! Een van de mooiste baaien ter wereld volgens Unesco

! Een weelderige en tropische natuur, paradijs voor Eco-toerisme

! Nationaal Park Los Haitises met z’n mangroves, riffen, grotten met 

muurschilderingen

! De meer dan 30 m hoge waterval ‘El Salto del Limon’

! Het groene Bahía Maimón is de plek bij uitstek voor actieve excur-

sies

SAMANÁ

SANTIAGO

Puerto Plata
Cabarete

Los Haitises

Sosua

Samaná

Cayo Levantado

Uvero

Las Terrenas

Bahia Maimon

Ba

Atlantische Oceaan

DOMINICAANSE REPUBLIEK

Los Hai t i ses
Nat ionaal  Park

Cord i l l e ra
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100 km
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INFO
Zie algemene inleiding Dominicaanse Republiek pagina xx.
Luchthaven: alle hotels in Bahía Maimón, Playa Dorada, Sosua en Cabarete worden aangebo-
den via de luchthaven van Santo Domingo (SDQ). Je houdt daarom best rekening met een 
lange transfer van ongeveer 4 uur.
Lokale munt: Dominicaanse peso. Amerikaanse Dollars en euro’s kunnen in officiële wissel-
kantoren en banken gewisseld worden in Dominicaanse peso’s. In de hotels en op de luchtha-
ven ligt de wisselkoers lager dan in de officiële wisselkantoren en banken. In de toeristische 
zones kan je ook betalen met Amerikaanse dollars of euro’s (opgelet: biljetten van 200 en 
500 euro worden niet meer aanvaard). Je kredietkaarten (Visa, Mastercard) kan je gebruiken 
om Dominicaanse peso’s af te halen in een bank of aan een bankautomaat. Maestro kaart 
werkt niet buiten Europa, tenzij je deze bij je bank laat activeren. Geld op straat wisselen is 
ten strengste verboden en wordt wettelijk bestraft. Opgelet: de wisselkoers kan enorm varië-
ren. 
Tijdsverschil: in de zomer is het er 6 uur vroeger dan in België, in de winter is het er 5 uur 
vroeger.
Elektriciteit: 110 volt. Amerikaanse stopcontacten (platte polen). Neem een adapter mee.
Klimaat: het Caribische gebied is in de regel orkaangevoelig van juli tot november. De door-
tocht - waarvan het tijdstip, het traject en de kracht onvoorspelbaar zijn - gaat meestal 
gepaard met rukwinden en stortregens en heeft soms belangrijke ravages tot gevolg. Het 
vakantieplezier en excursieaanbod kan desgevallend beperkt worden en vluchtvertragingen 
zijn mogelijk. Doorgaans zijn de maanden mei en oktober regenachtig.
Opmerking: hier kunnen stroming en weersomstandigheden er voor zorgen dat het strand 
soms gedeeltelijk of geheel wegspoelt en dat er zeewier op het strand aanspoelt. Hierdoor 
kan je dan niet altijd de zee (goed) in. Om stranderosie tegen te gaan, werden er windbrekers 
in zee geplaatst vóór sommige hotels. De natuur laat zich niet leiden: het is niet te voorspel-
len en ook niet gebonden aan bepaalde periodes of seizoenen. Spoelt er zeewier aan? Dan 
doen de hotels er alles aan om dit zo snel mogelijk op te ruimen. 

Sport: watersporten worden hier volop beoefend. Aan de prachtige stranden zijn er veel 
windsurfers. Voor diepzeeduikers is het hier een paradijs. Maar ook golfspelers kunnen terecht 
op de verschillende golfterreinen die het eiland rijk is.
De aangeboden sportinfrastructuur (zoals watersporten, paardrijden en fietsen), alsook een 
aantal excursies, zijn verboden tijdens de Paasweek van woensdag tot en met Paaszondag. 
Buiten deze periode kan het beoefenen van watersporten in sommige hotels beperkt worden 
tot 20 min. per dag. Jetski en waterski zijn wettelijk verboden in alle zones van de Domini-
caanse Republiek.
Voor de watersporten (ook degene die inbegrepen zijn in de All Inclusive formule) wordt aan 
de klant gevraagd om een kleine verzekering af te sluiten, dit varieert van 7 USD/dag tot 
35 USD/week.
Gezondheid: geen inentingen vereist. Voorzie een basisapotheek met o.a. muggenmelk. Het is 
afgeraden leidingwater te drinken. Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites www.itg.be 
(Instituut voor tropische geneeskunde) en www.who.int (World Health Organization) voor 
meer gedetailleerde informatie. 
Waarborg: het is mogelijk dat je bij aankomst in je hotel gevraagd wordt een waarborg te 
betalen, die je dan bij vertrek terug krijgt.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee te nemen naar de Dominicaanse Republiek.
Timesharing: tijdens je verblijf kan het zijn dat je door bedienden in het hotel aangesproken 
wordt om gebruiksrechten op een vakantiewoning te kopen (dit noemen we timesharing/
Vacation club). Heel vaak gebeurt dit onder het mom van een wedstrijd waarbij je altijd wint, 
bijeenkomsten waar je met cadeaus naartoe gelokt wordt…De personen in kwestie kunnen 
zich voordoen als vertegenwoordiger van je reisorganisator, wat niet correct is. Wees vastbera-
den om elk voorstel te weigeren want in het beste geval verlies je kostbare vakantietijd, in het 
slechtste geval verlies je veel geld doordat je vasthangt aan een contract met hoge bedragen. 
Onderteken in elk geval geen document. Indien vragen, contacteer je host(ess)./site

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige aanbod uitstappen voor.

KLIMAAT
 A B C
jan 28° 23° 8
feb 28° 23° 9
maa 28° 26° 9
apr 29° 26° 9
mei 30° 26° 7
jun 31° 26° 7
jul 31° 26° 8
aug 31° 27° 8
sep 31° 27° 6
okt 30° 28° 7
nov 29° 28° 7
dec 28° 27° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

VLUCHTSCHEMA:
Alle hotels in de regio’s van Samaná (Samaná, Las Terrenas en Isla Cayo Levantado) en Bahía 
Maimón (Bahía Maimón, Cabarete, Playa Dorada en Sosua) worden standaard aangeboden 
via de luchthaven van Santo Domingo. Je dient daarom rekening te houden met een lange 
transfer.

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE
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V SAMANA ★★★★★

Samaná-Las Terrenas

 !  Stijlvol  resort
 !  Kamers  met  privéplonsbad
 !  Voor  een  romantische  vakantie
 !  In  een  tropische  omgeving
 !  Vlak  bij  het  authentieke  Las  Terrenas

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, hoofdkussen-
service (gratis), strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), iPod docking station, 
minibar (gratis), koffie- en theefacili-
teiten en safe (gratis)
• Superieure ‘V’ kamer (2-4 pers.) 

met balkon en lateraal zeezicht 
(type 20)

• Superieure ‘Vibe’ kamer
(2-4 pers.) met espresso-machine, 
privéplonsbad en terras met late-
raal zeezicht (type 21)

• Bungalow (2-4 pers.) met 
espresso-machine, privéplonsbad 
en terras met tuinzicht (type 22)

• Eén persoon in superieure ‘V’ 
kamer met balkon en lateraal zee-
zicht, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in superieure ‘Vibe’ 
kamer met espresso-machine, pri-
véplonsbad en terras met lateraal 
zeezicht, op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in een bungalow
met espresso-machine, privé-
plonsbad en terras met tuinzicht, 
op aanvraag (type 27)

• 178 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants (onbeperkt)

• Snacks
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (7-1u.)

• Drankenservice aan het zwembad 
en het strand

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Roomservice (24/24u.)
• Tennis, beachvolley, jogging, stret-

ching, yoga, pilates, fitness
• Kajak, boogieboard, paddleboard
• Softanimatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. livemuziek, kook- en dansles-
sen)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: zeevruch-

ten/vis, mediterraan en fusion
• Snackrestaurant
• Beachbar, loungebar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 137 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Beleef die romantische vakantie met 
z’n tweetjes waar je al zolang naar 
verlangt in V Samana. Dit ‘Adults 
Only’ resort is voorzien van een stijl-
volle uitstraling en al het nodige 
comfort om je een zorgeloze vakan-
tie te bezorgen. De tropische omge-
ving met de palmbomen en het gou-
den, door turkooisblauw water 
gestreelde strand is het decor bij 
uitstek om het er eens heerlijk van 
te nemen. Zeker als je weet dat je 
aan het ‘infi nity’ zwembad en het 
strand gewoon op je wenken 
bediend wordt. Je dient rekening te 
houden met een lange transfer tus-
sen de luchthaven en het hotel.

Superieure ‘Vibe’ kamer

Code 09658 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

FOR TWO

ALL INGRATIS
WIFIPRIVÉ

ZWEMBAD
ADULTS
ONLY

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.0
• Kamers 8.2

• Service 8.3
• Ligging 8.6

8.8
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102 Dominicaanse Republiek | Samaná | Samaná-Las Terrenas

ALISEI ★★★★

Samaná-Las Terrenas

 !  Authentiek  boetiekhotel
 !  Vlak  bij  het  levendige  ‘Las  Terrenas’
 !  Ruime  en  comfortabele  appartementen
 !  Puur  genieten
 !  Direct  aan  het  prachtige  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, telefoon, wifi 
(gratis), kabel-tv, koelkast, keuken 
met 4 kookplaten op gas, brood-
rooster, koffie- en theefaciliteiten en 
safe (gratis)
• Appartement (2 pers.) met balkon 

of terras: 1 slaapkamer, 1 salon 
(type 20)

• Appartement (2-3 pers.) met bal-
kon of terras: 2 slaapkamers, 
1 salon, 2 badkamers (2x douche) 
(type 23)

• Appartement (4 pers.) met balkon 
of terras: 2 slaapkamers, 1 salon, 
2 badkamers (2x douche), zonder 
toeslag (type 21)

• Villa (3 pers.) met terras: 1 slaap-
kamer, 1 mezzanine, 1 salon, 
2 badkamers (2x douche) 
(type 24)

• Villa (4 pers. / 4 volw.+ 2 kind) met 
terras: 1 slaapkamer, 1 mezzanine, 
1 salon, 2 badkamers (2x douche), 
zonder toeslag (type 22)

• Eén persoon in een appartement
met balkon of terras: 1 slaapkamer, 
1 salon, op aanvraag (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 54 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijtbuffet (geserveerd aan tafel 

bij lage bezetting)
• A-la-carterestaurant
• 2 bars (waarvan 1 enkel geopend 

in het weekend)

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kinderge-

deelte, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: bubbelbad in openlucht
• Betalend: spacentrum met Turks 

bad en massages

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 700 m van Las Terrenas
• Op ± 142 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Roomservice (11-22.30u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Genieten van een vakantie op het 
prachtige schiereiland Samaná zon-
der de drukte van groots opgezette 
resorts? Het kan! Op een boog-
scheut van het pittoreske dorpje Las 
Terrenas met zijn vele bars en res-
taurantjes ligt Alisei. Dit kleinschalige 
hotel ligt direct aan het strand en 
vanuit het ruime terras van je appar-
tement geniet je van het prachtige 
uitzicht op de oceaan. De sfeervol 
ingerichte appartementen zijn voor-
zien van alle moderne luxe en com-
fort. Hotel Alisei is daarom geschikt 
voor zowel koppels, families als 
vrienden in groep. Je dient rekening 
te houden met een lange transfer 
tussen de luchthaven en het hotel.

Appartement met 1 slaapkamer

Code 09672 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFI
BOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.0
• Kamers 9.2

• Service 9.0
• Ligging 9.2

9.2
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103Dominicaanse Republiek | Samaná | Samaná-Las Galeras

GRAND PARADISE SAMANÁ ★★★★

Samaná-Las Galeras

 !  Ideale  omgeving  om  uit  te  rusten
 !  Aanrader  voor  natuurliefhebbers
 !  Prima  prijs/kwaliteit
 !  Snorkelen  in  een  natuurlijk  aquarium
 !  Direct  aan  het  strand

• ‘Select’ luxekamer (2-3 pers.) 
met badjas, slippers, strijkijzer en 
-plank, bluetooth radio en zeezicht 
(type 24)

• Bungalow (2-4 pers. / 2 volw.+ 
4 kind. / 3 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 
3 kind. / 4 volw.+ 1 kind / 4 volw.+ 
2 kind.) met kitchenette en zee-
zicht: 1 slaapkamer beneden en 
slaapgedeelte in de mezzanine 
(type 23)

• ‘Select’ bungalow (2-4 pers. / 
2 volw.+ 4 kind. / 3 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 3 kind. / 4 volw.+ 1 kind / 
4 volw.+ 2 kind., gerenoveerd) met 
kitchenette, strijkijzer en -plank en 
zeezicht: 1 slaapkamer beneden en 
slaapgedeelte in de mezzanine 
(type 22)

• Eén persoon in luxekamer met 
tuinzicht, op aanvraag (type 29)

• Exclusief in de ‘Select’ kamers 
en bungalows (types 24 en 22):
privé check-in/out (volgens 
beschikbaarheid), toegang tot de 
Vip-lounge met bar (snacks en 
premium dranken inbegrepen), 
toegang tot het aparte strandge-
deelte met oberservice, toegang 
tot het ‘infinity’ zwembad, avond-
maal in de à-la-carterestaurants 
(onbeperkt), avondmaal met 
teppanyaki

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 420 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Grill, sandwiches en fruit in de 
beachclub (12-16u.)

• Fruit (15-16.30u.)
• Theepauze (17-18u.)
• Avondmaal (vast menu) in de 

à-la-carterestaurants ( 3x/ verblijf)
• Middernachtsnacks (24-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (10-2u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met 

water en frisdranken, in de ‘Select’ 
en ‘Premium’ kamers is er ook 
bier)

• 2 tennisterreinen, badminton, 
pingpong, volleybal, minivoetbal, 
shuffleboard, minigolf, biljart, 
aerobic aan het zwembad en aan 
het strand

• Windsurfen, snorkelen, kajak, 
waterfiets

• Duikinitiatie in het zwembad
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Danslessen
• Miniclub (4-12 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, ‘infinity’ 

zwembad (exclusief voor klanten in 
de ‘Select’ kamers en bungalows), 
kinderbad, tuin

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: massages, gemotori-

seerde watersporten, duikschool, 
diepzeevissen, natuurlijk aquarium

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche of douche in bad, 
haardroger), tegelvloer, individuele 
airco, telefoon, wifi (betalend), 
kabel-tv, minibar (gratis), safe (beta-
lend) en balkon of terras
• Luxekamer (2-3 pers.) met tuin-

zicht (type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) met zee-

zicht (type 21)
• ‘Premium’ luxekamer (2-3 pers.) 

aan de kant van het meer, met 
douche, badjas, slippers, strijkijzer 
en -plank, koffie- en theefacilitei-
ten, flatscreen-tv, bluetooth radio, 
bar met premium dranken, tuin-
zicht, onbeperkt dineren in de 
à-la-carterestaurants (ook in het 
teppanyaki restaurant),  1x/ week 
beach party en toegang tot het 
apart zwembad (type 26)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 30 km van de stad Samaná
• Op ± 191 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Amfitheater
• Discotheek
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis voor ‘Premium’ en 

‘Select’ gasten) in een deel van het 
resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurants: zeevruchten 

en Italiaanse keuken (lange broek 
vereist voor de heren tijdens het 
avondmaal)

• Beachclub
• 5 bars
• Exclusief voor klanten in de ‘Select’ 

kamers en bungalows: Aziatisch 
restaurant (teppanyaki, sushibar)

Grand Paradise Samaná bevindt zich 
direct aan een mooi zandstrand en 
is omgeven door een prachtige tro-
pische tuin. Dit is een echte aanra-
der voor natuurliefhebbers. De regio 
van Samaná is gekend als de meest 
tropische en groene streek van het 
eiland. Nabij het hotel bevindt zich 
eveneens een natuurlijk aquarium, 
ideaal om te snorkelen. Je dient 
rekening te houden met een lange 
transfer tussen de luchthaven en het 
hotel.

Luxekamer met tuinzicht

Code 09611 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL INBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.0
• Kamers 7.0

• Service 7.0
• Ligging 8.6

7.1
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104 Dominicaanse Republiek | Samaná | Cabarete

VIVA WYNDHAM TANGERINE ★★★★

Cabarete

 !  All  Inclusive,  optimaal  genieten
 !  Ideaal  voor  kite-  en  windsurfers
 !  Actief  en  rustig  gedeelte
 !  Vlak  bij  Cabarete

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv (flatscreen) en safe (betalend)
• Standaard superieure kamer

(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
balkon of terras en tuinzicht 
(type 20)

• ‘All Together’ familiekamer
(2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 3 kind. / 
4 volw.+ 1 kind) met koelkast, 2 tv’s, 
Xbox (op aanvraag) en balkon of 
terras met tuinzicht: 2 slaapkamers 
(type 21)

• Superieure kamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) met koelkast, kof-
fiezet en zeezicht (type 22)

• Eén persoon in superieure 
kamer met balkon of terras en 
tuinzicht, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in superieure 
kamer met koelkast, koffiezet en 
zeezicht, op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 314 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• A-la-carteavondmaal ( 3x/ week)
• Snacks (24/24u.)
• Fruit aan het zwembad
• Theepauze
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (10-2u.)
• Tennis (overdag en met verlich-

ting), beachvolley, pingpong
• Fitness, (aqua-)aerobic, stretching, 

danslessen, sauna, stoomkamer
• Windsurfen, kajak, catamaran
• Introductieles duiken en kitesur-

fen, groepsles windsurfen
• Discotheek
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, internationale keuken)
• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 

Italiaans en fusion
• Snackbar
• 2 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 2 bubbel-

baden, kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: paardrijden, spa-

centrum met massages en verzor-
gingen, PADI duikcentrum, kitesur-
fen, snorkelen, vissen

LIGGING
• Direct aan het privézandstrand
• Op 1 km van het centrum van 

Cabarete
• Op ± 230 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Viva Wyndham Tangerine ligt aan de 
noordkust van de Dominicaanse 
Republiek, op wandelafstand van het 
centrum van Cabarete en aan een 
prachtig wit zandstrand. Dit is de 
place to be voor kitesurfers en wind-
surfers, want het hotel bevindt zich 
in het surfwalhalla van het westelijk 
halfrond. Maar niet getreurd als 
windsurfen je ding niet is, je kan er 
ook andere watersporten en bal-
sporten beoefenen of je van top tot 
teen laten verwennen in het spa-
centrum. De 24/24u. All Inclusive 
formule zorgt er ook voor dat je op 
elk moment van de dag je honger of 
dorst kan laven. De regio van Puerto 
Plata/Bahía Maimón wordt aange-
vlogen via de luchthaven van Santo 
Domingo. Je houdt daarom best 
rekening met een lange transfer van 
ongeveer 4 uur.

Superieure kamer met zeezicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6
• Kamers 8

8 • Service 8
• Ligging 8

Code 09691 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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105Dominicaanse Republiek | Samaná | Sosua

CASA MARINA BEACH & REEF ★★★

Sosua

 !  Heel  wat  activiteiten  voor  groot  en  klein
 !  Gerenoveerde  luxekamers
 !  Direct  aan  het  strand

• Superieure kamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind., gerenoveerd) met 
douche en zeezicht (type 23)

• Kamer met tuinzicht (2-3 pers., 
minimumleeftijd: 18 jaar) met 
douche in bad (type 25)

• Select Premium luxekamer
(2-3 pers., minimumleeftijd: 
18 jaar) met douche, privécheck-
in/-out en tuinzicht (type 24)

• Select Premium luxekamer
(2-3 pers., minimumleeftijd: 
18 jaar) met douche, privécheck-
in/-out en zeezicht (type 27)

• Eén persoon in dubbele kamer
met douche in bad en tuinzicht, op 
aanvraag (type 29)

• Extra in types 24 en 27: gratis wifi 
op de kamer, lounge met premium 
dranken en apart gedeelte op het 
strand

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 676 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• A-la-carteavondmaal (in beide 
restaurants, sommige gerechten 
mits toeslag)

• Theepauze (17-18u.)
• Middernachtsnacks (24-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (10-1u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met 

water en frisdranken)
• Beachvolley, shuffleboard, mini-

golf, pingpong, biljart, gezel-
schapsspelletjes, fietsen

• Fitness, aerobic aan het zwembad 
en het strand, danslessen

• Duikinitiatie in het zwembad
• Snorkelen, kajak
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. avondshows)
• Activiteiten voor kinderen 

(4-12 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 3 bubbel-

baden, 2 kinderbaden, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages, vis- en bootexcursies, 
banana, duikschool

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger), tegelvloer, indi-
viduele airco, telefoon, wifi (beta-
lend), tv, minibar (gratis), safe 
(betalend in types 20, 21, 22, 23, 
25 en 29, gratis in types 24 en 27) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met douche in bad 
en tuinzicht (type 20)

• Kamer met zeezicht (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) met douche in bad 
(type 21)

• Superieure kamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind., gerenoveerd) met 
douche en tuinzicht (type 22)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 400 m van het centrum van 

Sosua
• Op ± 250 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Amfitheater
• Discotheek
• Shop
• Wifi (betalend) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Mexicaans 

en Italiaans/zeevruchten
• Deftige kledij gewenst in de 

à-la-carterestaurants
• 4 bars

Casa Marina Beach & Reef is prach-
tig gelegen in het stadje Sosua, aan 
een al even prachtig zandstrand dat 
zich een halve kilometer ver uit-
strekt. Het heeft alle troeven in han-
den voor een zorgeloze vakantie: 
enkele zwembaden, een tof All Inclu-
sive concept met opzwepende ani-
matie en verschillende restaurants. 
De kamers zijn eerder eenvoudig, 
maar alle nodige comfort is aanwe-
zig. Voor een modernere en frisse 
inrichting raden we de gerenoveerde 
luxekamers aan. De regio van Puerto 
Plata/Bahía Maimón wordt aange-
vlogen via de luchthaven van Santo 
Domingo. Je houdt daarom best 
rekening met een lange transfer van 
ongeveer 4 uur.

Kamer met tuinzicht

Code 09616 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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106 Dominicaanse Republiek | Samaná | Costa Dorada

BE LIVE COLLECTION MARIEN ★★★★★

Costa Dorada

 !  Uitgestrekt  zwembad
 !  ‘Adults  Club’  voor  volwassenen
 !  Paradijs  voor  kinderen
 !  ‘s  Ochtends  uitgebreid  ontbijten
 !  Direct  aan  het  strand

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met douche in bad 
(type 25)

• Adults Club (geldig in type 24): 
gepersonaliseerde check-in/-out, 
late check-out (volgens beschik-
baarheid), privégedeelte op het 
strand met premium dranken, 
2 bars met premium dranken, 
turndownservice, butler- en con-
ciërgeservice, hoofdkussenservice, 
superieure minibar, gratis wifi 
(7-22u.), toegang tot de 
à-la-carterestaurants,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 584 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de themarestau-
rants ( 3x/ week, volgens beschik-
baarheid)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (tot 2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier, niet 
inbegrepen: snacks en andere 
dranken)

• 2 tennisterreinen (overdag), 
beachvolley, waterpolo, pingpong, 
biljart

• Fitness, aerobic
• Windsurfen, zeilen, snorkelen
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. avondshows in het theater en 
karaoke)

• Miniclub (4-12 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad bij 

de miniclub, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting), 

spacentrum met hydrotherapie, 
aromatherapie, bubbelbad, stoom-
kamer, massages en verzorgingen, 
gemotoriseerde watersporten (o.a. 
waterski), verschillende golfterrei-
nen in de omgeving

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger), tegelvloer, indi-
viduele airco, strijkijzer en -plank, 
telefoon, kabel-tv (flatscreen), mini-
bar (gratis), koffiefaciliteiten, safe 
(betalend in types 20, 21, 29 en 25, 
gratis in type 24) en balkon of terras
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) met douche in bad en 
tuinzicht (type 20)

• Superieure luxekamer (2-3 pers. 
/ 2 volw.+ 2 kind.) met bubbelbad, 
douche en tuinzicht (type 21)

• ‘Adults Club’ luxekamer (2 pers., 
minimumleeftijd: 18 jaar) dicht bij 
het privéstrand van de ‘Adults 
Club’, met bubbelbad, douche en 
tuinzicht (type 24)

• Eén persoon in luxekamer met 
douche in bad en tuinzicht (type 29)

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 2 km van het centrum van 

Costa Dorada
• Op ± 270 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Theater
• Casino
• Shops
• Wasservice
• Wifi (betalend, maar 1 uur/dag/

toestel gratis) in een deel van het 
resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, internationale keuken, 
showcooking en themabuffetten)

• Themarestaurants: Braziliaans, 
Mexicaans en mediterraan (à la 
carte)

• Pizzeria
• Fastfoodrestaurant
• Snackbar
• Wijnbar en -shop
• Poolbar, theaterbar, dansbar, 

beachbar

Zowel families als koppels voelen 
zich meteen thuis in Be Live Collec-
tion Marien, dat schitterend gelegen 
is aan het dromerige strand van 
Playa Dorada. Volwassenen die kie-
zen voor een superieure ‘Adults 
Club’ kamer worden in de watten 
gelegd met het ‘Adults Club’ pakket, 
butlerservice inbegrepen! De kamers 
en het hotel in het algemeen zijn 
eerder eenvoudig, maar je snuift er 
echt de typisch Caraïbische sfeer op. 
De regio van Puerto Plata/Bahía 
Maimón wordt aangevlogen via de 
luchthaven van Santo Domingo. Je 
houdt daarom best rekening met 
een lange transfer van ongeveer 
4 uur.

Superieure luxekamer

Code 09654 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
DAGENBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES
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SUNSCAPE PUERTO PLATA DOMINICAN REPUBLIC ★★★★★

Playa Dorada

 !  All  Inclusive  Unlimited-Fun®

 !  Heel  wat  te  doen  voor  kinderen
 !  ‘Sun  Club’  voor  nog  meer  luxe
 !  Actieve  en  rustige  zones
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in luxekamer met 
tuinzicht, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in een luxekamer
met zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in een ‘Sun Club’ 
superieure kamer met tuinzicht, 
op aanvraag (type 27)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) (type 25)

• ‘Sun Club’ extra’s (geldig in types 
22, 23 en 27): gepersonaliseerde 
check-in/-out met conciërgeser-
vice, toegang tot 2 ‘Sun Club 
Lounges’, gratis wifi op de kamer 
en in het hele resort, dagelijks bij-
vullen van de minibar, hoofd-
kussenservice (gratis), 2 bubbelba-
den, privégedeelte op het strand, 
cartoons, melk en koekjes op de 
kamer, gratis roomservice 
(7-23u.),...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 585 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants (onbeperkt)

• Snacks
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken

• Minibar (bij aankomst gevuld met 
water, fruitsap, frisdranken en 
bier, bijvullen is op aanvraag)

• Tennis (overdag), voetbal, beach-
volley, volleybal in het water, ping-
pong, gezelschapsspelletjes

• Fitness, aqua-aerobic
• Kajak, windsurfen, snorkelen, pad-

dle-board, introductieles duiken in 
het zwembad

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(o.a. livemuziek)

• Miniclub ‘Explorer’s Club’ 
(3-12 jaar), tienerclub ‘Core Zone’ 
(13-17 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, kinder-

bad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

massages en verzorgingen, water-
sporten

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, telefoon, wifi 
(betalend), kabel-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), safe (gratis) en bal-
kon of terras
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met tuin-
zicht (type 20)

• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met zicht 
op het zwembad (type 21)

• ‘Sun Club’ superieure kamer
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met tuinzicht 
(type 22)

• ‘Sun Club’ juniorsuite (2-3 pers.) 
met 1 slaapkamer met geïnte-
greerd salon (type 23)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 270 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Discotheek (vanaf 18 jaar)
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (7-23u., exclusief 

voor ‘Sun Club’ gasten)
• Wifi (betalend) in het hele resort 

(gratis voor ‘Sun Club’ gasten)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (buffet)
• A-la-carterestaurants: Caribisch, 

Italiaans, Argentijns en Aziatisch 
(vanaf 18 jaar)

• Grillrestaurant
• Snackbar aan het zwembad
• Snackbar/pizzeria
• Café met snacks
• Poolbar, swim-upbar, lobbybar, 

lounge, terrasbar en 2 bars (waar-
van 1 voor volw.) exclusief voor 
‘Sun Club’ gasten

Sunscape Puerto Plata Dominican 
Republic geniet een prachtligging 
aan de noordkust van de Domini-
caanse Republiek, met nog onge-
repte stranden, de tropische jungle 
en een 18-holes golfterrein binnen 
handbereik. De All Inclusive Unlimi-
ted-Fun® formule zorgt ervoor dat 
elke dag van je vakantie onvergetelijk 
wordt met internationale maaltijden 
in de à-la-carterestaurants, drankjes 
à volonté en uiteraard een ruim aan-
bod aan sport- en ontspanningsmo-
gelijkheden. De regio van Puerto 
Plata/Bahía Maimón wordt aange-
vlogen via de luchthaven van Santo 
Domingo. Je houdt daarom best 
rekening met een lange transfer van 
ongeveer 4 uur.

Luxekamer met tuinzicht

Code 09646 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVEL

VOOR FAMILIES
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EMOTIONS PLAYA DORADA BY HODELPA ★★★★ SUP

Playa Dorada

 !  Swim-upkamers
 !  Hedendaagse  kamers
 !  Caraïbische  stijl  en  vegetatie
 !  Modern  hotel
 !  Aan  een  mooi  strand

• Adults Only juniorsuite
(2-3 pers., minimumleeftijd: 
18 jaar) met badjas, slippers, 
24/24u. roomservice en zitruimte, 
op aanvraag (type 22)

• Adults Only swim-up superieure 
kamer (2-4 pers., minimumleeftijd: 
18 jaar) met badjas, slippers, 
24/24u. roomservice en directe 
toegang tot het gemeenschappelijk 
zwembad (type 23)

• Eén persoon in superieure 
kamer, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in een Adults Only 
swim-up superieure kamer (mini-
mumleeftijd: 18 jaar) met badjas, 
slippers, 24/24u. roomservice en 
directe toegang tot het gemeen-
schappelijk zwembad, op aanvraag 
(type 28)

• Eén persoon in een Adults Only 
kamer (minimumleeftijd: 18 jaar) 
met badjas, slippers en 24/24u. 
roomservice, op aanvraag 
(type 27)

• Extra’s in de Adults Only kamers 
(types 21, 22, 23, 28 en 27): toe-
gang tot privézwembad met bub-
belbad, gratis massage (15 min.) 
voor koppels (voor verblijven vanaf 
4 nachten)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 455 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
de restaurants (kreeft niet inbe-
grepen)

• Snacks aan het strand
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (alleen lokale bieren 
inbegrepen in het bierhuis, wijn-/
kaasbar is betalend)

• Minibar (om de 2 dagen bijgevuld 
in types 20 en 29, elke dag bijge-
vuld in types 21, 22 en 23)

• Tennis, voetbal, klimmuur
• Fitness
• Niet-gemotoriseerde watersporten
• Avondanimatie
• Miniclub (4-10 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 Adults Only zwembad), 2 bub-
belbaden (waarvan 1 Adults Only 
bubbelbad), kinderbad, zonne-
terras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tienerclub (13-17 jaar) 

met o.a. PlayStation, spacentrum 
met bubbelbad, sauna en stoom-
bad

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), kabel-
tv (flatscreen), minibar (gratis), kof-
fie- en theefaciliteiten, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Superieure kamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
(type 20)

• Adults Only kamer (2-3 pers., 
minimumleeftijd: 18 jaar) met 
badjas, slippers en 24/24u. room-
service (type 21)

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Naast een 18-holes golfterrein
• Op 8 km van het centrum van 

Puerto Plata
• Op ± 260 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Casino
• Shops
• Theater
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Buffetrestaurant
• Themarestaurants: Italiaans, 

Dominicaans/fusion en Mexicaans
• Grill (kreeft)
• Snacks en buffet aan het strand
• Koffieshop
• IJssalon
• Wijn-/kaasbar, bierhuis, poolbar

Hotel Emotions Playa Dorada by 
Hodelpa ligt aan een prachtig, gou-
den zandstrand en wordt omringd 
door het Playa Dorada golfterrein, 
ontworpen door Robert Trent Jones. 
Wie op zoek is naar een luxevakantie 
in een tropisch kader is hier aan het 
juiste adres. Je kan er terecht met 
het hele gezin en je kan zelfs kiezen 
voor een Adults Only kamer. Voor de 
sportievelingen zijn er verschillende 
watersporten, een tennisveld en 
zelfs een klimmuur beschikbaar. De 
regio van Puerto Plata/Bahía 
Maimón wordt aangevlogen via de 
luchthaven van Santo Domingo. Je 
houdt daarom best rekening met 
een lange transfer van ongeveer 
4 uur.

Superieure kamer

Code 09667 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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SENATOR PUERTO PLATA SPA RESORT ★★★★★

Bahía Maimón

 !  All  Inclusive
 !  Grotendeels  gerenoveerd
 !  Fijne,  goudgele  zandstranden
 !  Swim-upkamers
 !  In  een  schilderachtige  baai

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche in bad of inloopdou-
che, haardroger), tegelvloer, centrale 
airco, plafondventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv, minibar (gratis), safe (gratis) 
en balkon of terras
• Senator juniorsuite (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
(type 20)

• Senator juniorsuite met zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) (type 21)

• Senator Luxury juniorsuite
(2 pers. / 2 volw.+ 1 kind, gereno-
veerd) met zitruimte (type 23)

• Senator Luxury juniorsuite met 
zeezicht (2 pers. / 2 volw.+ 1 kind, 
gerenoveerd) met zitruimte 
(type 24)

• Senator swim-up juniorsuite
(2 pers., minimumleeftijd: 18 jaar, 
gerenoveerd) met zitruimte, zee-
zicht en directe toegang tot een 
zwembad (type 26)

• Eén persoon in Senator junior-
suite (type 29)

• Eén persoon in Senator junior-
suite met zeezicht (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maxi-
male bezetting)

• 567 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• A-la-carteavondmaal (in het Itali-
aans, sushi/teppanyaki of steak-
house restaurant)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Tennis, beachvolley, omnisport-

terrein, biljart (in PlayaBachata 
Resort)

• Fitness
• Niet-gemotoriseerde watersporten
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-11 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

sushi/teppanyaki en steakhouse
• Pizzeria
• Snackbar
• IJsjes en pannenkoeken
• Coffeeshop
• Poolbar, wijn- en tapasbar, rum- 

en sigaarbar, sportbar (24/24u.)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 4 bubbel-

baden, kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met verzor-

gingen, duikcentrum (onafhankelijk 
van het hotel)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 9 km van Puerto Plata
• Op 25 km van Sosua
• Op 35 km van Cabarete
• Bushalte op 300 m
• Op ± 280 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

De locatie van Senator Puerto Plata 
Spa Resort is er eentje uit de dui-
zend. Dit hotel ligt in de baai van 
Bahía Maimón aan een gouden 
zandstrand en wordt omringd door 
een tropische tuin van 45.000 m2. 
Dankzij de All Inclusive formule 
waarbij snacks en dranken 24/24u. 
inbegrepen zijn en het interessante 
aanbod aan sport- en ontspannings-
mogelijkheden beleef je hier een 
leuke vakantie. Als gast van dit hotel 
krijg je ook toegang tot de restau-
rants en bars in PlayaBachata 
Resort. De regio van Puerto Plata/
Bahía Maimón wordt aangevlogen 
via de luchthaven van Santo 
Domingo. Je houdt daarom best 
rekening met een lange transfer van 
ongeveer 4 uur.

Senator juniorsuite

Code 09682 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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KLIMAAT
 A B C
jan 28° 25° 7
feb 29° 26° 7
maa 31° 28° 7
apr 31° 28° 7
mei 33° 28° 7
jun 32° 28° 6
jul 34° 29° 7
aug 33° 29° 7
sep 32° 30° 6
okt 31° 27° 6
nov 30° 26° 7
dec 28° 25° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

VAKANTIEPLAATSEN

CANCÚN
Witte zandstranden met een licht verfris-
send briesje uit de Caraïben omringd 
door een zee met dromerige tinten. Deze 
bruisende badstad heeft een gezellig cen-
trum met vele restaurants, bars, discothe-
ken en winkelcentra. De turquoise blauwe 
zee nodigt uit tot vele vormen van water-
sport, zoals snorkelen, duiken, zeilen en 
waterskiën. De regio Cancún is zeer popu-
lair tijdens ‘spring break’, de voorjaarsva-
kantie van de Noord-Amerikaanse stu-
denten. Hou er rekening mee dat het er 
tijdens de maand maart zowel in de 
hotels als in de omgeving heel erg druk 
kan worden. Volgende hotels zijn gelegen 
in deze regio: Riu Caribe, Riu Palace 
Peninsula, Royalton Suites Cancun Resort 
& Spa en Haven Riviera Cancun. Luchthaven 
- Cancún: ± 14 km

PLAYA DEL CARMEN
Een klein vissershaventje op het schierei-
land Yucatán dat werd omgetoverd tot 
badstad. Playa del Carmen ligt op 70 km 
van Cancún, rechtover het eiland Cozumel 
(regelmatige ferrydienst). Kristalheldere 
zee, winkeltjes en talrijke kunstambachten 
zijn te vinden in dit stadje met een nog 
authentieke charme. De sfeervolle winkel-
straat ‘Fifth Avenue’ met zijn vele uit-
gaansgelegenheden, restaurants en win-
kels heeft alles te bieden voor de 
moderne hedendaagse bezoeker.
Playacar is een bijzonder mooi aange-
legde luxewijk die behoort tot Playa del 
Carmen met veel grote All Inclusive hotels 
en een golfterrein. Luchthaven - Playa del Car-
men: ± 60 km

RIVIERA MAYA / AKUMAL
Toeristische zone aan de Caraïbische kust 
van het schiereiland Yucatán, die 32 km 
ten zuiden van de luchthaven van Cancún 
begint. Ze strekt zich uit tot in het natuur-
gebied van Sian Ka’an. Hier liggen prach-
tige koraalriffen, ideaal voor snorkel- en 
duikliefhebbers.
Akumal is een tropisch vakantieparadijs. 
Hier kan je zalig luilekkeren op het strand 
of de onderwaterwereld van de Caraïben 
ontdekken. Luchthaven - Riviera Maya: ± 90 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige aanbod uit-
stappen voor.

CHICHEN ITZÁ
In 2007 werden de ruïnes van deze eeuwenoude Maya-
stad verkozen tot een van de 7 nieuwe wereldwonderen. 
En terecht, want deze archeologische site is uniek! Chi-
chen Itzá was ooit het politieke en culturele hart van de 
Maya-beschaving. Vandaag de dag is het een van de 
belangrijkste en meest bezochte historische centra in 
Mexico. Het indrukwekkendste bouwwerk is de Tempel 
van Kukulcan, genoemd naar de gelijknamige god, en de 
laatste en grootste tempel ooit gebouwd door de Maya’s.

! Prachtige zandstranden en dichtbegroeide jungles

! Een roemrijk verleden, met fascinerende tempels en archeologische sites

! Een magisch onderwaterparadijs met kleurrijke koraalriffen, indrukwekkende druipsteengrotten 

en exotische vissen

! Een hartelijke bevolking, eeuwenoude tradities én natuurlijk… de mariachi’s

MEXICO

CO Golf van Mexico

Playa del Carmen

Cancún

Akumal
Tulum

Chichén Itzá
Uxmal

Teotihuacán

I s la  Holbox

Is la  Cozumel

500 km

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE
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INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een inter-
nationaal paspoort vereist dat geldig is 
tot de retourdatum. Een toeristenkaart 
(gelijkwaardig met een visum) wordt je 
aan boord van het vliegtuig overhandigd 
en is inbegrepen in de prijs. Deze kaart 
moet terug worden afgegeven bij ver-
trek. Belangrijke wijziging omtrent de 
douaneformulieren: je dient het doua-
neformulier ‘Declaration of goods’ op 
voorhand in te vullen, af te printen en 
mee te nemen voor je vertrek naar 
Mexico. Dit formulier wordt niet meer 
uitgedeeld op de vlucht. Zie: https://siat.
sat.gob.mx/PTSC/DPE/faces/resources/
pages/declaracion/declaracion.jsf. Het 
formulier ‘Declaration of money’ moet 
je ook op voorhand invullen (tot 24 uur 
voor je vlucht), indien je meer dan 
10.000 USD bij je hebt. Dit formulier 
dien je in te vullen voor de reis naar en 
van Mexico. Andere nationaliteiten: info 
op de ambassade. Voor een laatste 
update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Toeristentaks: sinds 1/4/21 moet er in 
Mexico een toeristentaks betaald wor-
den voor reizigers vanaf 5 jaar. Registra-
tie en betaling gebeurt via de website 
www.visitax.gob.mx. Vervolgens wordt 
een QR-code doorgestuurd die je digi-
taal of uitgeprint bij je moet hebben tij-
dens je verblijf. Richtprijs van de taks is 
10 USD.
Ecotaks: er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexicaanse 
pesos (= ± 1,25 à 1,51 USD) per nacht 
per kamer.
Lokale munt: Mexicaanse peso (1 peso 
= ± € 0,042, oktober 2021). De meeste 
creditcards worden aanvaard. Euro’s 
kunnen ter plaatse omgewisseld worden 
in peso, wat vaak het voordeligst is. We 
raden af geld te wisselen op de luchtha-
ven gezien de hoge verliesmarge. Sinds 
september 2010 is er een nieuwe wet 
waarbij het gebruik van grote sommen 
cash US Dollars beperkt wordt. 

Handelszaken kunnen maximum 
100 USD cash per transactie aanvaar-
den. Sommige handelszaken aanvaarden 
USD helemaal niet. Daarom is het aan 
te raden om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van kredietkaart, betaalautoma-
ten en Mexicaanse peso’s.
Klimaat: het Caribische gebied is in de 
regel orkaangevoelig van juni tot 
november. De doortocht - waarvan het 
tijdstip, het traject en de kracht onvoor-
spelbaar zijn - gaat meestal gepaard 
met rukwinden en stortregens en heeft 
soms belangrijke ravages tot gevolg. Het 
vakantieplezier kan desgevallend 
beperkt worden en vluchtvertragingen 
zijn mogelijk.
Tijdsverschil: in de zomer is het 7 uur 
vroeger in Quintana Roo (Cancún, Playa 
del Carmen en Cozumel) dan in België, 
in de winter 6 uur vroeger.
Elektriciteit: de netspanning in Mexico 
is 110 volt en de stekkers zijn verschil-
lend van de onze. Neem een adapter 
mee (idem als voor de USA).
Gezondheid: geen inentingen vereist. 
Voorzie een basisapotheek met o.a. 
muggenmelk. Het is afgeraden leiding-
water te drinken. Raadpleeg tijdig je 
huisarts en de websites www.itg.be 
(Instituut voor tropische geneeskunde) 
en www.who.int (World Health Organi-
zation) voor meer gedetailleerde infor-
matie.
Roken: volgens de Mexicaanse wetge-
ving is roken in de kamers en de alge-
mene ruimtes van het hotel niet toege-
staan. Roken kan alleen in de daarvoor 
aangegeven zones.
Mexico heeft de invoer van alle verdam-
pingproducten bij presidentieel decreet 
verboden. 

De nieuwe wet, die van kracht werd op 
20 februari 2020, verbiedt de invoer van 
alle aan vape gerelateerde producten, 
met inbegrip van e-liquid zonder nico-
tine en hardware die zonder e-juice 
wordt verkocht. Als je reist met soortge-
lijke apparaten of e-vloeistoffen, kan je 
een boete krijgen bij de douane en is 
het mogelijk dat items worden geconfis-
queerd. Vape- en e-sigarettenverkopers 
zijn nog steeds actief op de bestem-
ming, er is bijgevolg geen verbod om de 
e-sigaret te gebruiken in de hotels of op 
de bestemming.
Opmerking: in de regio van Playa del 
Carmen en Cancún kunnen stroming en 
weersomstandigheden er voor zorgen 
dat het strand soms gedeeltelijk of 
geheel wegspoelt en dat er zeewier op 
het strand aanspoelt. Hierdoor kan je 
dan niet altijd de zee (goed) in. De 
natuur laat zich niet leiden: het is niet te 
voorspellen en ook niet gebonden aan 
bepaalde periodes of seizoenen. Spoelt 
er zeewier aan? Dan doen de hotels er 
alles aan om dit zo snel mogelijk op te 
ruimen.
Hotels: meestal plaatsen de Mexicaanse 
hotels geen extra bedden in de kamer. 
Als je dus met je gezin in één kamer 
verblijft, slaap je in twee 2-persoons-
bedden. Reis je door het binnenland, 
hou er dan rekening mee dat de hotels 
er iets kleiner en eenvoudiger zijn.
Huisdieren: het is verboden huisdieren 
mee te nemen naar Mexico.
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RIU DUNAMAR ★★★★★

Costa Mujeres

 !  Fijn  RIU  hotel  in  Mexico
 !  Minisplash  voor  kinderen
 !  Vertrouwde  RIU  service  en  luxe
 !  Hier  kom  je  tot  rust
 !  Aan  het  witte  strand  van  Costa  Mujeres

en 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
in de andere kamer, en sofa(bed), 
zonder toeslag (type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en sofa(bed) (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), sofa(bed), salon en late-
raal zeezicht (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 740 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking

• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met warme en 

koude gerechten, showcooking, 
pizza’s, pasta’s, salades, desserts, 
grill bij het zwembad

• Avondmaal: buffetten en gerech-
ten die ‘à la minute’ worden 
bereid

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: restaurant 

‘Kulinarium’ (à la carte), Aziatisch 
restaurant (buffet), steakhouse (à 
la carte) en Italiaans restaurant (à 
la carte, voor- en nagerecht in 
buffetvorm)

• Snacks (24/24u.)

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de 
kamer

• Vanaf 18 jaar: fitness, stoombad, 
bubbelbad

• Groepslessen in de RiuFit zone 
( 7x/ week)

• Kajak, body-board, waterfiets, 
kleine catamaran en snorkelmate-
riaal

• 1 duikinitiatie in het zwembad
• Animatie overdag voor volwasse-

nen en kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week)

• Livemuziek, shows en RIU avond-
programma ( 7x/ week)

• Toegang tot en dranken in de dis-
cotheek ( 6x/ week)

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (4-12 jaar, 

grote glijbanen: min. 12 jaar en 
1m20,  6x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), cen-
trale airco, plafondventilator, strijk-
ijzer en -plank, telefoon, wifi (gratis, 
max. 2 toestellen per kamer), satel-
liet-tv (Smart tv, flatscreen), minibar 
(gratis), sterkedrankenverdeler, safe 
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met 2 aparte bed-
den (125 op 200 cm) of 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm) en sofa(bed) 
(type 20)

• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
sofa(bed) en salon (type 21)

• Familiekamer (4-5 pers. / 4 volw.+ 
1 kind / 2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 
3 kind. / 3 volw.+ 1 kind / 3 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en sofabed: 
2 slaapkamers en 2 badkamers (2x 
douche) (type 22)

• Communicerende kamers
(4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind.) de 
meeste met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) in de ene kamer 

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Italiaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Deftige kledij gewenst voor het 

avondmaal
• Lobbybar, salonbar, sportsbar, bar, 

poolbar met swim-upbar (vanaf 
18 jaar), swim-upbar (vanaf 
18 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden, zonne-

terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen, onafhanke-
lijk van het hotel: duiken, duik-
school

Riu Dunamar is een echt strandho-
tel, onmiddellijk aan het paradijse-
lijke strand van Costa Mujeres. Hier 
geniet je met volle teugen van de 
rust! Dankzij de uitgebreide All 
Inclusive-formule kom je 24 uur op 
24 niets tekort en ook de verschil-
lende restaurants zijn inbegrepen.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 18 km van het centrum van 

Cancún
• Op 18 km van het winkelcentrum
• Op ± 35 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 23263 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 9.0

• Service 8.6
• Ligging 7.0

8.5
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RIU PALACE COSTA MUJERES ★★★★★

Costa Mujeres

 !  Recent  RIU  hotel
 !  Moderne  look  &  feel
 !  Gekende  RIU  gastronomie
 !  Swim-upjuniorsuites
 !  Aan  het  witte  strand  van  Playa  Mujeres

frontaal zeezicht (type 23)
• Swim-upjuniorsuite (2-3 pers., 

minimumleeftijd: 18 jaar) met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), badjas, terras 
met zicht op het zwembad en toe-
gang tot het kleine privézwemba-
dje (type 24)

• Eén persoon in een juniorsuite
met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 29)

• Eén persoon in een juniorsuite
met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en lateraal zee-
zicht (type 28)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met sofa(bed) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
op aanvraag (type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 670 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta’s, salades, 
desserts, grill • Avondmaal: buffet-
ten met showcooking •  3x/ week 

themabuffet • Alternatief avond-
maal: fusion restaurant, Japans, 
steakhouse, Italiaans (voor- en 
nagerecht in buffetvorm) en Mexi-
caans (voor- en nagerecht in buffet-
vorm) • Snacks (24/24u.) • Selectie 
van lokale en internationale alcoho-
lische en niet-alcoholische dranken 
(24/24u.) • Drankenservice aan het 
zwembad • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverde-
ler op de kamer • Roomservice 
(24/24u.)
• Vanaf 18 jaar: fitness, stoombad 
• Groepslessen in de RiuFit zone 
( 7x/ week) • Kajak, waterfiets, body-
board, catamaran en snorkelmateri-
aal • 1 duikinitiatie in het zwembad 
• Animatie overdag voor volwasse-
nen en kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week) • Livemuziek, shows en 
RIU avondprogramma ( 7x/ week) 
• In hotel Riu Dunamar: toegang tot 
en dranken in de discotheek 
( 6x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 1,51 USD) 
per nacht per kamer.

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen, activiteiten 
in het RiuArt atelier ( 6x/ week), 
onafhankelijk van het hotel: dui-
ken, duikschool

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over open 
badkamer (bad, douche, haardro-
ger), turndownservice, centrale airco, 
plafondventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis, max. 
4 toestellen per kamer), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), koffie-
zet, sterkedrankenverdeler, safe 
(gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) met sofa(bed) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met sofa(bed) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) en 
lateraal zeezicht (type 21)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met sofa(bed), 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm) en zeezicht 
(type 22)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met sofa(bed) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) en 

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In hotel Riu Dunamar: discotheek

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm)
• Japans restaurant
• Italiaans restaurant
• Fusion restaurant
• Mexicaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Grill
• Deftige kledij gewenst voor het 

avondmaal
• Patisserie met gebak en ijs, lobby-

bar, salonbar met terras, lounge-
bar, poolbar met swim-upbar 
(vanaf 18 jaar), swim-upbar (vanaf 
18 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 ‘relax’ zwembaden vanaf 18 jaar), 
zonneterras

• In hotel Riu Dunamar: aquapark 
met glijbanen (min. 1m20 en 
12 jaar,  6x/ week)

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

Dit recente RIU hotel bevindt zich 
vlak aan het strand van Costa Muje-
res. Zusterhotel Riu Dunamar ligt 
naast Riu Palace Costa Mujeres en je 
kan daar gebruik maken van enkele 
faciliteiten zoals de discotheek, het 
aquapark en de miniclub. Verder zal 
het je hier aan niets ontbreken om 
een zorgeloze vakantie te beleven: 
dranken en maaltijden 24/24u. All 
Inclusive, moderne juniorsuites, uit-
gebreide culinaire keuze, interessant 
sportaanbod en een professioneel 
animatieprogramma.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 18 km van het centrum van 

Cancún
• Op 18 km van het winkelcentrum
• Op ± 35 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Juniorsuite met zeezicht

Code 23286 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERSBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 9.2

• Service 8.9
• Ligging 8.2

9.0

113_V1_TuiExotisch_NL   113 22/11/21   15:50



114 Mexico | Cancún

ROYALTON CHIC CANCUN, AN AUTOGRAPH COLLECTION 

ALL-INCLUSIVE RESORT - ADULTS ONLY ★★★★★

Cancún
 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Spectaculair  zwembad  op  dakterras
 !  Onbeperkt  gastronomisch  genieten

• ‘Diamond Club’ (geldig in types 
23 en 24): gepersonaliseerde 
check-in en check-out, toegang tot 
privélounge (met hors d’oeuvres, 
snacks en desserts), gratis toegang 
tot ‘Level 18’ (beperkt bar menu 
inbegrepen), gratis toegang tot het 
zwembad op het dakterras, gratis 
hoofdkussenservice, uitgebreider 
roomservicemenu, sterkedranken 
in de kamer, korting in het spa-
centrum, butlerservice, voorrang 
bij reservaties in de à-la-carte-
restaurants en privégedeelte op 
het strand

• 180 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Alternatief avondmaal in de 
à-la-carterestaurants (onbeperkt)

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche Premium dranken

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Roomservice (24/24u.)
• Conciërgeservice (24/24u.)
• Beachvolley, biljart, fitness, aero-

bic
• Snorkelen, kajak, duikinitiatie
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (regendouche, haardroger, 
badjas en slippers), tegelvloer, indivi-
duele airco, plafondventilator, tele-
foon, wifi (gratis), USB stopcontact, 
satelliet-tv (flatscreen), iPod docking 
station, bluetooth audio-installatie, 
minibar (gratis), koffie- en theefacili-
teiten, safe (gratis) en balkon
• Luxury juniorsuite (2-3 pers.) 

met zicht op de lagune (type 20)
• Luxury juniorsuite (2-3 pers.) 

met frontaal zeezicht (type 21)
• Luxury juniorsuite ‘Diamond 

Club’ (2-4 pers.) met zicht op de 
lagune (type 23)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) met frontaal zee-
zicht (type 24)

• Eén persoon in een Luxury 
juniorsuite met zicht op de lagune 
(type 29)

• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, lokale en internatio-
nale keuken)

• A-la-carterestaurants: Italiaans, 
steakhouse, Mexicaans en Azia-
tisch (fusion en sushi)

• Grillrestaurant aan het strand
• A-la-carterestaurant ‘Culinary 

Experience’ (mits toeslag)
• Sportsbar & lounge: snacks en 

grillades
• 5 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 op het dakterras: gratis voor Dia-
mond Club klanten, betalend voor 
niet-Diamond Club klanten)

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met hydro-

therapie, sauna, stoombad, massa-
ges en verzorgingen, gemotori-
seerde watersporten

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

Zorgeloos genieten zonder gêne en 
zonder kinderen. Een stijlvolle inrich-
ting in het hele resort, luxueuze 
kamers met alle comfort en moderne 
snufjes, service van de bovenste plank 
en natuurlijk een fantastische ligging 
aan de hippe strip van Cancún. Komt 
daar nog bij dat je smaakpapillen zich 
in de zevende hemel wanen tijdens 
een heerlijk avondmaal in een van de 
à-la-carterestaurants. Of kom hele-
maal tot rust na een overweldigende 
vakantiedag in een chique ligzetel of in 
het zwembad. Ben je toch nog op zoek 
naar een nog meer exclusieve vakan-
tiebelevenis? Kies dan voor een verblijf 
in een van de ‘Diamond Club’ junior-
suites, waar je op je wenken bediend 
wordt door een butler en toegang 
krijgt tot onder meer een privélounge 
en privéstrand.

LIGGING
• Direct aan het witte privézandstrand
• Op 15 km van het centrum van 

Cancún
• Op ± 22 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Shop
• ‘Level 18’ (met zwembad, cabana’s, 

restaurant en nightclub)

Luxury suite

Code 23262 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

LIFESTYLE

ALL INFAIR TRAVELADULTS
ONLY
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ROYALTON RIVIERA CANCUN ★★★★★

Cancún

 !  Modern  luxeresort
 !  Groot  gastronomisch  aanbod
 !  ‘Diamond  Club’  met  tal  van  extra’s
 !  Voor  families  en  koppels
 !  Direct  aan  het  strand

‘Hideaway Adults Only’ gedeelte 
(type 23)

• Luxury juniorsuite (2-4 pers., 
minimumleeftijd: 18 jaar) in het 
‘Hideaway Adults Only’ gedeelte, 
met zeezicht (type 24)

• Luxury suite (2-4 pers., mini-
mumleeftijd: 18 jaar) in het ‘Hide-
away Adults Only’ gedeelte, met 
extra bubbelbad op het balkon en 
zeezicht (type 25)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers., minimumleeftijd: 
18 jaar) in het ‘Hideaway Adults 
Only’ gedeelte (type 26)

• Diamond Club (geldig in types 
22 en 26): gepersonaliseerde 
check-in en check-out, vroege 
check-in en late check-out (vol-
gens beschikbaarheid), toegang tot 
privélounge (met lokale en inter-
nationale likeuren), korting in het 
spacentrum, butlerservice, turn-
downservice, voorrang bij reserva-
ties in de à-la-carterestaurants, 
privégedeelte op het strand,...

• Geldig in het ‘Hideaway Adults 
Only’ gedeelte (types 23, 24, 
25 en 26): conciërgeservice, 
strandtas,  1x/ week champagne-
party, wellnessprogramma, ‘s mid-
dags hors d’oeuvres aan het 
zwembad, Shiatsu/Thai massage 
op het strand/aan het zwembad 
(5 min.), privégedeelte op het 
strand met dranken- en maaltij-

denservice,...
• Bij aankomst gratis fles wijn op 

alle kamers
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 1.183 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Alternatief avondmaal 
in de à-la-carterestaurants (onbe-
perkt) • Snacks • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken • Mini-
bar • Roomservice (24/24u.) 
• Tennis, beachvolley • Kajak, snor-
kelen, duikinitiatie • Fitness, aerobic 
• Animatie overdag en ‘s avonds 
(o.a. kook- en danslessen, avond-
shows) • Miniclub (4-12 jaar), tie-
nerclub (13-17 jaar) met videospel-
letjes, biljart en pingpong
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 1,51 USD) 
per nacht per kamer.

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

stoombad, massages en verzorgin-
gen, gemotoriseerde watersporten

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bubbelbad, regendouche, 
haardroger, badjas, slippers), tegel-
vloer, individuele airco, hoofdkussen-
service (gratis), strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), USB stopcon-
tact, satelliet-tv (flatscreen), minibar 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis) en balkon
• Luxury juniorsuite (2-4 pers. / 

2 volw.+ 4 kind.) in het familiege-
deelte (type 27)

• Luxury juniorsuite (2-4 pers. / 
2 volw.+ 4 kind.) in het familiege-
deelte, met zeezicht (type 20)

• Luxury swim-upjuniorsuite
(2-4 pers. / 2 volw.+ 4 kind.) in het 
familiegedeelte, met directe toe-
gang tot het zwembad (type 21)

• Luxury suite ‘Diamond Club’
(2-4 pers. / 2 volw.+ 4 kind.) in het 
familiegedeelte, met bubbelbad op 
het balkon en zeezicht (type 22)

• Luxury juniorsuite (2-4 pers., 
minimumleeftijd: 18 jaar) in het 

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en bui-

ten)
• Discotheek
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

teppanyaki, Mexicaans, steak-
house, Indisch, Tex-Mex en cari-
bisch

• A-la-carterestaurant ‘Culinary 
Experience’ (mits toeslag)

• Sportsbar & lounge: snacks en 
grillades

• Koffieshop met gebak en ijs
• 12 bars, waarvan 2 exclusief voor 

‘Diamond Club’
• In het ‘Adults Only Hideaway’ 

gedeelte: à-la-carterestaurant: 
zeevruchten

SPORT & ONTSPANNING
• 10 zoetwaterzwembaden (ver-

warmd, waaronder 1 kinderbad, 
2 zwembaden in het ‘Diamond 
Club’ gedeelte, 2 ‘Adults Only’ 
zwembaden in het ‘Hideaway 
Adults Only’ gedeelte)

Kom tot rust aan het strand van de 
Riviera Maya in alle comfort in Roy-
alton Riviera Cancun, een modern 
luxeresort vol verrassingen. De 
waaier aan restaurants en bars zorgt 
ervoor dat je smaakpapillen zich 
nooit zullen vervelen en ook het 
aanbod aan animatie en ontspan-
ningsmogelijkheden laat niemand 
onberoerd. Dit resort is onderver-
deeld in een familiegedeelte (Royal-
ton) en een ‘Adults Only’ gedeelte 
(Hideaway), waardoor zowel families 
als koppels en rustzoekers er hun 
eigen stekje hebben om te kunnen 
genieten van hun vakantie op hun 
eigen manier. Wil je je verblijf naar 
een hoger niveau tillen, kies dan 
voor een ‘Diamond Club’ kamer, 
zodat je geniet van talloze extra’s!

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 25 km van het centrum van 

Cancún
• Op ± 14 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Luxury juniorsuite

Code 23282 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

LIFESTYLE

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
VERWARMD
ZWEMBADBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 8.7

• Service 8.6
• Ligging 7.0

8.5

115_V1_TuiExotisch_NL   115 22/11/21   15:50



116 Mexico | Cancún

RIU CARIBE ★★★★★

Cancún

 !  Prachtig  uitzicht  op  de  zee  of  de  lagune
 !  Verveling  bestaat  hier  niet
 !  Ruime  kamers
 !  24/7  All  In:  maximaal  relaxen
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) (type 26)

• Eén persoon in een promokamer
(type 28)

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.), op aanvraag en 
zonder toeslag (type 23)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 506 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking

• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met warme en 

koude gerechten, showcooking, 
pizza’s, pasta, salades en desserts

• Avondmaal: buffetten en gerech-
ten die ‘à la minute’ worden 
bereid

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: steakhouse 

(à la carte), Mexicaanse keuken (à 
la carte, voor- en nagerecht in 
buffetvorm) en Aziatische keuken 
(buffet)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de 
kamer

• 2 tennisterreinen, beachvolley
• RiuFit groepslessen ( 7x/ week)
• Catamaran, kajak, waterfiets, 

bodyboard en snorkelmateriaal 
(1u./dag)

• 1 duikinitiatie in het zwembad
• Fitness en stoombad (vanaf 

18 jaar), bubbelbad
• Animatie overdag voor volwasse-

nen en kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week)

• Livemuziek, shows en RIU avond-
programma ( 7x/ week)

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met kindergedeelte), zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met 

verzorgingen en masssages

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag, centrale 
airco, plafondventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis, max. 
2 toestellen per kamer), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), sterke-
drankenverdeler, safe (gratis) en bal-
kon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) (type 22)
• Communicerende kamers

(4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind.), op 
aanvraag en zonder toeslag 
(type 24)

LIGGING
• Direct aan het strand
• In de hotelzone van Cancún
• Op 3 km van een winkelcentrum
• Op 5,5 km van Cancún
• Op ± 21 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Je kan overdag gebruik maken van 

de faciliteiten van hotel Riu Can-
cun (op 3 km, transfer niet inbe-
grepen)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• Mexicaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Pizzeria
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Lobbybar met terras, poolbar met 

swim-upbar (vanaf 18 jaar), 
sportsbar, salonbar, bar

Het imposante, maar sfeervolle Riu 
Caribe is gelegen in de hotelzone 
van Cancún, vlak aan een mooi 
zandstrand. Enkele verdiepingen 
lager is het animatieteam het beste 
van zichzelf aan het geven. Rep je 
dus snel in die strandkleren en 
geniet van een hele dag vertier. 
Dankzij de uitgebreide All In formule 
hoef je nooit op je honger te blijven. 
Bovendien krijg je toegang tot de 
faciliteiten in zusterhotel Riu Can-
cun. Riu Caribe richt zich eerder op 
volwassenen.

Code 23291 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 8.0

• Service 8.5
• Ligging 8.3

8.4
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RIU PALACE PENINSULA ★★★★★

Cancún

 !  Nieuwe  generatie  RIU  Palace  hotels
 !  5  à-la-carterestaurants  All  Inclusive
 !  Fantastisch  aanbod  aan  activiteiten
 !  Adults  Only  villa’s,  exclusieve  service
 !  Direct  aan  het  strand

• Suite (2 volw., minimumleeftijd: 
18 jaar) in de ‘Adults Only’ villa’s 
dichter bij de zee, met sofa, 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
geïntegreerd salon, badjas, slippers 
en bubbelbad op het balkon/terras 
(type 24)

• Eén persoon in juniorsuite in het 
hoofdgebouw, met sofa(bed) en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 29)

• Eén persoon in juniorsuite aan 
de zeezijde, met sofa(bed) en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en zeezicht (type 28)

• Geldig in types 22 en 24: glas 
schuimwijn bij aankomst, conciër-
geservice, romantisch avondmaal 
op het strand (betalend) en speci-
ale wijnkaart (betalend)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 562 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Middagmaal: buffet 
met warme en koude gerechten, 
showcooking en grill • Avondmaal: 
buffetten met showcooking 

•  3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: fusion, Japans, Italiaans, 
Mexicaans en steakhouse • Restau-
rant ‘Kulinarium’ (exclusief voor gas-
ten in de ‘Adults Only’ villa’s) 
• Snacks (24/24u.) • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken 
(24/24u.) • Drankenservice aan het 
zwembad • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverde-
ler op de kamer • Roomservice 
(24/24u.)
• Beachvolley • Vanaf 18 jaar: fit-
ness, bubbelbad en stoombad 
• RiuFit groepslessen ( 7x/ week) 
• Catamaran, kajak, waterfiets, 
snorkeluitrusting, bodyboard 
• 1 duikinitiatie in het zwembad 
• Animatie overdag voor volwasse-
nen en kinderen (4-7 en 8-12 jaar, 
in kinderclub ‘RiuLand’) ( 7x/ week) 
• Shows, RIU avondprogramma of 
livemuziek ( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 1,51 USD) 
per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over open 
badkamer (hydromassagebad, dou-
che, haardroger), turndownservice, 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis, max. 4 toestellen per kamer), 
satelliet-tv, minibar (gratis), sterke-
drankenverdeler, koffiezet, safe (gra-
tis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) in het hoofdgebouw, met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en zithoek 
(type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) aan de zeezijde, met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), zithoek en zee-
zicht (type 23)

• Juniorsuite (2 pers.) in het hoofd-
gebouw, met sofa, 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon, badjas en bubbelbad op het 
balkon/terras (type 21)

• Juniorsuite (2 volw., minimum-
leeftijd: 18 jaar) in de ‘Adults Only’ 
villa’s dichter bij de zee, met sofa, 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek, badjas, slippers en bub-
belbad op het balkon/terras 
(type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Fusionrestaurant
• Japans restaurant
• Italiaans restaurant
• Mexicaans restaurant
• Snackrestaurant/steakhouse
• Restaurant ‘Kulinarium’ voor gas-

ten in de ‘Adults Only’ villa’s
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Patisserie met gebak en ijs
• Lobbybar, salonbar met terras, bar, 

sportsbar, poolbar met swim-
upbar (vanaf 18 jaar), beachbar 
met chill-out terras

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met swim-upbar, toegankelijk 
vanaf 18 jaar), plonsbadje, zonne-
terras, tuin

• Exclusief zwembad met chill-out 
terras voor gasten in de ‘Adults 
Only’ villa’s met exclusieve service 
(snacks, fruit, drankjes)

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, activiteiten in het 

RiuArt atelier ( 6x/ week), spa-
centrum met massages en verzor-
gingen

Wat is er nu leuker dan zalig relaxen 
in een paradijselijke omgeving, ter-
wijl je onbeperkt gebruik kan maken 
van de uitstekende faciliteiten van 
een modern ingericht RIU Palace 
hotel? De hele dag lang heb je de 
keuze uit een rijk aanbod aan spor-
ten, animatie en andere activiteiten. 
‘s Ochtends, ‘s middags en ‘s avonds 
zal je smullen van de overheerlijke 
buffetten. Wie graag à la carte 
dineert, kan dit in de 5 themares-
taurants. Hier beleef je een inspire-
rende vakantie onder de Caribische 
zon zoals je die zelf het liefst wil! 
Bovendien krijg je toegang tot de 
faciliteiten in zusterhotel Riu Caribe.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 3 km van het winkelcentrum
• Op 6 km van Cancún
• Op ± 21 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Juniorsuite

Code 23293 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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HET MEEST COMPLETE VAKANTIEDOMEIN
VAN PLAYA DEL CARMEN

RIU RESORT PLAYA DEL CARMEN

Riu Palace Riviera Maya
Het gedroomde Palace hotel voor wie op zoek 
is naar rust, luxe en exclusiviteit

Riu Palace Mexico
Schitterend Palace hotel met hoog-
staande service, ideaal voor koppels        

Riu Playacar
Ideaal hotel 
voor een com-
binatie van rust 
en activiteit 

Riu Yucatan
Hotel in typisch Mexicaanse haciënda-stijl, 
geschikt voor zowel koppels als families

Riu Tequila
Supergezellig hotel met top-
animatie   

Riu Lupita
Kleinschalig en kindvriendelijk hotel met 
een tof sport -en animatieprogramma    

Het RIU Resort Playa del Carmen is gelegen in de mooi verzorgde en residentiële zone Playacar en vlak bij het gezellige Playa 
del Carmen. Hierdoor kan je in alle rust en ontspanning van je vakantie genieten. Wil je lekker gaan shoppen of het nachtleven 
opzoeken dan is het bruisende centrum van Playa del Carmen op een steenworp afstand. De ligging is ook perfect om dit 
schitterende land verder te ontdekken via een leuke excursie. Afhankelijk van het hotel waarin je verblijft kan je ook gebruik 
kan maken van bepaalde faciliteiten in een of meerdere andere RIU-hotels binnen het Resort.

RIU YUCATAN

RIU PLAYACAR

RIU TEQUILA

RIU LUPITA

RIU PALACE MEXICO
RIU PALACE RIVIERA MAYA
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RIU PALACE RIVIERA MAYA ★★★★★

Playacar

 !  24/7  culinair  genieten
 !  RIU  legt  je  volledig  in  de  watten
 !  Ideaal  voor  koppels
 !  Pal  aan  het  witte,  smetteloze  strand

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag 
(type 25) • Eén persoon in een 
promokamer met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag 
(type 28) • Juniorsuite voor perso-
nen met een beperkte mobiliteit
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 
1 kind) op het gelijkvloers, met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm), 
op aanvraag en zonder toeslag 
(type 24) • Kinderbedje (0-2 jaar) 
gratis (niet mogelijk bij maximale 
bezetting) • 400 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta’s, salades, 
desserts, grill bij het zwembad 
• Avondmaal: buffetten en show-
cooking •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: fusion (à la 
carte), Japans (à la carte), steak-
house (à la carte), Mexicaans (voor- 
en nagerecht in buffetvorm) en Ita-
liaans (voor- en nagerecht in 
buffetvorm) • Snacks (24/24u.) 
• Voor het middagmaal en de 
snacks kan je in alle hotels van het 

RIU Resort terecht • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken 
(24/24u.) • Drankenservice aan het 
zwembad • Dranken in alle bars van 
het RIU Resort • Het bijvullen van 
de minibar en de sterkedrankenver-
deler op de kamer • Roomservice 
(24/24u.)
• RiuFit groepslessen ( 7x/ week) 
• Kleine catamaran, kajak, water-
fiets, bodyboard, snorkelmateriaal 
(1u./dag) •  1x/ verblijf duikinitiatie in 
het zwembad • Vanaf 18 jaar: 
stoombad, fitness • Animatie over-
dag voor volwassenen en kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand) ( 7x/ week) • Shows, RIU 
avondprogramma of livemuziek 
( 7x/ week) • Themafeest ‘RIU Get 
Together Party’ in Riu Tequila 
( 1x/ week, vanaf 18 jaar) • Toegang 
tot en dranken in de discotheek van 
Riu Tequila ( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 1,51 USD) 
per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over open 
badkamer (bad, inloopdouche, haar-
droger), turndownservice, centrale 
airco, plafondventilator, geïntegreerd 
salon (via 2 treden te bereiken), 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis, max. 4 toestellen/kamer), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), koffiezet, sterkedrankenverdeler, 
safe (gratis) en balkon of terras 
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 20) • Junior-
suite ‘Courtyard’ (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
sofa en 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 23) • Suite
(2-3 pers.) met sofa, 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), badjas en dressing 
(type 21) • Juniorsuite (4-6 pers. / 
4 volw.+ 4 kind. / 5 volw.+ 2 kind. / 
5 volw.+ 3 kind. / 6 volw.+ 1 kind / 
6 volw.+ 2 kind., communicerende 
kamers) met sofa en 2 aparte bed-
den (125 op 200 cm) of 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm), op aanvraag 
en zonder toeslag (type 22) • Eén 
persoon in juniorsuite met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 29) 

LIGGING
• Direct aan het strand • In de villawijk 
Playacar, samen met de hotels Riu 
Palace Mexico, Riu Yucatan, Riu Playa-
car, Riu Lupita en Riu Tequila • Winkels 
op 500 m • Op 2,8 km van Playa del 
Carmen • Op ± 55 km van de luchtha-
ven (transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon • Schoonheidssalon 
• Shops • Roomservice (24/24u.) 
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras • Japans restaurant • Fusion-
restaurant • Italiaans restaurant 
• Mexicaans restaurant • Restaurant 
aan het zwembad/steakhouse • Grill 
• Deftige kledij vereist tijdens het 
avondmaal • Patisserie met gebak 
en ijs • Lobbybar, salonbar met ter-
ras, poolbar met swim-upbar (vanaf 
18 jaar), loungebar

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met swim-upbar toegankelijk vanaf 
18 jaar en 2 ‘relax’ zwembaden toe-
gankelijk vanaf 18 jaar), kinderbad met 
glijbanen, zonneterras, tuin • Gratis 
ligzetels en parasols aan het zwem-
bad, gratis ligzetels aan het strand 
• Gratis handdoekenservice • Gratis:
zie All In • Betalend: spacentrum met 
massages en verzorgingen

De oprijlaan zet de toon. Stralend en 
gracieus. De lobby met zijn grote 
open ruimtes en imposante pijlers, 
het aantrekkelijke binnenplein met 
zijn toverachtige fonteinen, vijvers en 
kiosk en de kamers met donkere 
maar sfeervolle tinten getuigen van 
dezelfde goede smaak voor elegantie. 
En wat dacht je van bubbels bij het 
ontbijt? Wakker worden met de geur 
van ovenverse broodjes én spranke-
lende schuimwijn… Of ontbijt op bed 
dankzij de 24/24u. roomservice, inbe-
grepen in de All In formule. Het is 
eens iets anders. En of je ooit uitge-
keken raakt op het oogverblindende 
buffet en de steeds verrassende the-
marestaurants? De kans is klein. Zeg 
maar onbestaand. Een overzichts-
plannetje van het RIU Playa del Car-
men Resort vind je op p. 118.

Juniorsuite

Code 23296 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.0
• Kamers 9.2

• Service 9.2
• Ligging 9.1

8.7
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RIU PLAYACAR ★★★★★

Playacar

 !  Kleinste  hotel  binnen  het  RIU  resort
 !  Rust  en  actie  in  één
 !  Zeer  uitgebreide  All  In
 !  Logeren  in  moderne  kamers
 !  Direct  aan  het  strand

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag 
(type 25) • Eén persoon in een 
promokamer met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag 
(type 27) • Juniorsuite voor perso-
nen met een beperkte mobiliteit
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) op het 
gelijkvloers, met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), op aanvraag en 
zonder toeslag (type 24) • Kinder-
bedje (0-2 jaar) gratis (niet mogelijk 
bij maximale bezetting) 
• 396 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Middagmaal: warme 
en koude gerechten met show-
cooking, grill bij het zwembad 
• Avondmaal: buffetten en show-
cooking •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: Aziatisch 
(buffet), Italiaans (à la carte, voor- 
en nagerecht in buffetvorm), Mexi-
caans (à la carte) en steakhouse (à 
la carte) • Snacks (24/24u.) • Voor 
het middagmaal en de snacks: ook 
keuze uit de restaurants van Riu 
Tequila en Riu Yucatan • Selectie 
van lokale en internationale alcoho-
lische en niet-alcoholische dranken 
in het hotel (24/24u.) • Selectie van 

dranken in alle bars van de hotels 
Riu Yucatan en Riu Tequila • Het 
bijvullen van de minibar en de ster-
kedrankenverdeler in de kamer
• Beachvolley, RiuFit groepslessen 
( 6x/ week) • Kleine catamaran, kajak, 
waterfiets, bodyboard, snorkelmate-
riaal (1u./dag) •  1x/ verblijf duikini-
tiatie in het zwembad • Fitness 
(vanaf 18 jaar) • Animatie overdag 
voor volwassenen en kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand) ( 7x/ week) • Livemuziek, 
shows en RIU avondprogramma 
( 7x/ week) • Themafeest ‘RIU Get 
Together Party’ in Riu Tequila 
( 1x/ week, vanaf 18 jaar) • Toegang 
tot en dranken in de discotheek van 
Riu Tequila ( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 1,51 USD) 
per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), cen-
trale airco, plafondventilator, strijk-
ijzer en -plank, telefoon, wifi (gratis, 
max. 2 toestellen per kamer), satel-
liet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en balkon of terras • Standaardka-
mer (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag (type 20) 
• Juniorsuite (2-4 pers.) met sofa-
bed (135 op 200 cm) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 1 king-
size bed (200 op 200 cm), badjas, 
geïntegreerd salon en dressing 
(type 22) • Communicerende 
kamers (4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind. / 
5 volw.+ 2 kind. / 5 volw.+ 3 kind. / 
6 volw.+ 1 kind / 6 volw.+ 2 kind.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag, op aanvraag 
en zonder toeslag (type 23) • Eén 
persoon in dubbele kamer met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag (type 29) 

LIGGING
• Direct aan het strand • In het RIU 
Playa del Carmen Resort, samen 
met de hotels Riu Palace Mexico, Riu 
Palace Riviera Maya, Riu Yucatan, Riu 
Lupita en Riu Tequila • Op 100 m 
van de shops • Op 3 km van Playa 
del Carmen • Op ± 55 km van de 
luchthaven (transfer heen en terug 
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin • Kapsalon 
• Schoonheidssalon • Shop • Wifi 
(gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras • Restaurant bij het zwem-
bad/steakhouse/Mexicaans restau-
rant • Aziatisch restaurant • Itali-
aans restaurant • Deftige kledij 
vereist tijdens het avondmaal • Grill 
• Lobbybar, pool-/swim-upbar 
(vanaf 18 jaar), salonbar, bar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad 
met glijbanen, zonneterras, tuin 
• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand • Gratis handdoekenservice 
• Gratis: zie All In • Betalend: spa-
centrum met massage en verzorgin-
gen

Hier wordt met zorg en toewijding 
gewerkt aan je mooiste vakantie. 
Goedlachs personeel, vrolijke men-
sen... een tijd zonder zorgen! Je 
vindt er die deugddoende rust als je 
languit aan het strand ligt, of je voe-
ten onder tafel schuift om te genie-
ten van een verbluffend en pittig 
gerecht bij de Aziaat. Hotel Riu Play-
acar is een veelzijdig hotel in het 
befaamde Riu Playa del Carmen 
Resort, waar je toegang hebt tot de 
faciliteiten van de meeste zusterho-
tels. Een overzichtsplannetje van het 
RIU Playa del Carmen Resort vind je 
op p. 118.

Standaardkamer

Code 23297 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 8.8

• Service 9.2
• Ligging 9.1

9.0
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RIU PALACE MEXICO ★★★★★

Playacar

 !  Hedendaags  en  elegant  hotel
 !  Moderne,  ruime  juniorsuites
 !  Ideaal  voor  koppels,  rustige  sfeer
 !  Gevarieerd  gastronomisch  aanbod
 !  Direct  aan  het  prachtige  strand

• Eén persoon in een promokamer
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), op aanvraag (type 28)

• Juniorsuite voor personen met 
een beperkte mobiliteit
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met 2 aparte bed-
den (125 op 200 cm), op aanvraag 
en zonder toeslag (type 24)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 434 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta’s, salades, 
desserts, grill aan het strand 
• Avondmaal: buffet met show-
cooking •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: Italiaans, 
Japans, Mexicaans (voor- en nage-
rechten in buffetvorm), steakhouse 
en fusion • Snacks (24/24u.) • Voor 
het middagmaal en de snacks heb 
je de keuze uit de restaurants van 
het RIU Playa del Carmen Resort 
• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.) • Dranken-
service aan het zwembad • Selectie 
van alcoholische en niet-alcoholi-

sche dranken in alle bars van het 
RIU Playa del Carmen Resort • Het 
bijvullen van de minibar en de ster-
kedrankenverdeler op de kamer 
• Roomservice (24/24u.)
• 2 tennisterreinen (met verlich-
ting), beachvolley • RiuFit groeps-
lessen ( 7x/ week) • Catamaran, 
kajak, waterfiets, bodyboard en 
snorkelmateriaal (1u./dag) 
•  1x/ verblijf duikinitiatie in het 
zwembad • Vanaf 18 jaar: fitness, 
stoombad en bubbelbad • Animatie 
overdag voor volwassenen ( 7x/ week) 
• Animatie overdag voor kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand) ( 7x/ week) • Livemuziek, 
shows en RIU avondprogramma 
( 7x/ week) • Themafeest ‘RIU Get 
Together Party’ in Riu Tequila 
( 1x/ week, vanaf 18 jaar) • Toegang 
tot en dranken in de discotheek van 
Riu Tequila ( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 1,51 USD) 
per nacht per kamer.

deler, koffiezet, safe (gratis) en bal-
kon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon (via 2 treden te bereiken) 
(type 20)

• Juniorsuite ‘Courtyard’ (2-3 pers. 
/ 2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon (via 2 treden te bereiken) en 
zicht op de binnenplaats (type 23)

• Suite (2-3 pers.) met sofa, 1 king-
size bed (200 op 200 cm), badjas 
en geïntegreerd salon (type 21)

• Suite (2-3 pers.) met sofa, 1 king-
size bed (200 op 200 cm), badjas, 
geïntegreerd salon en bubbelbad 
op het terras (type 22)

• Eén persoon in juniorsuite met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon (via 2 treden te bereiken) 
(type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag 
(type 25)

FACILITEITEN
• Kleine kinderspeeltuin • Kapsalon 
• Kapel • Roomservice (24/24u.) 
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras • Italiaans restaurant • Fusi-
onrestaurant • Japans restaurant 
• Mexicaans restaurant • Strandres-
taurant/steakhouse • Grill • Deftige 
kledij vereist tijdens het avondmaal 
• Patisserie met gebak en ijs, pool-
bar/swim-upbar (vanaf 18 jaar), lob-
bybar, Lounge 24, salonbar met ter-
ras

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met swim-upbar, toegankelijk 
vanaf 18 jaar), kinderbad, zonne-
terras, tuin • Gratis ligzetels en 
parasols aan het zwembad, gratis 
ligzetels aan het strand • Gratis 
handdoekenservice • Gratis: zie All 
In • Betalend: spacentrum met 
massages en verzorgingen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over open 
badkamer (ligbad met hydromas-
sage, douche, haardroger), turn-
downservice, centrale airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis, max. 4 toestel-
len/kamer), satelliet-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), sterkedrankenver-

Welkom in Riu Palace Mexico, het 
neusje van de zalm van het RIU 
Playa del Carmen Resort en perfect 
voor koppels en rustzoekers. Dit ele-
gante hotel heeft een trendy look 
met frisse kleuren en een strak 
vormgegeven, modern interieur. Je 
verblijft er in ruime juniorsuites of 
suites die voorzien zijn van alle com-
fort. De hele dag door word je ver-
wend met een uitstekend gastrono-
misch aanbod en een onberispelijke 
service die niets te wensen over laat. 
Genieten in stijl verzekerd in dit 
prachtige Palace hotel! Een over-
zichtsplannetje van het RIU Playa 
del Carmen Resort vind je op p. 118.

LIGGING
• Direct aan het strand • In het RIU 
Playa del Carmen Resort, samen 
met de hotels Riu Palace Riviera 
Maya, Riu Yucatan, Riu Playacar, Riu 
Lupita en Riu Tequila • Op 3 km van 
Playa del Carmen • Op ± 55 km van 
de luchthaven (transfer heen en 
terug inbegrepen)

Juniorsuite

Code 23285 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.1
• Kamers 8.5

• Service 9.4
• Ligging 9.2

9.0

121_V1_TuiExotisch_NL   121 22/11/21   15:52



122

Standaardkamer

122_V1_TuiExotisch_NL   122 22/11/21   15:52



123Mexico | Playacar

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

RIU TEQUILA ★★★★★

Playacar

 !  Gezellig  RIU  hotel
 !  Paradijs  voor  groot  en  klein
 !  Zeer  uitgebreide  All  In
 !  Gratis  wifi  in  het  hele  hotel
 !  Op  450  m  van  het  strand,  gratis  shuttle

zonder toeslag (type 24)
• Eén persoon in een kamer voor 

personen met een beperkte 
mobiliteit met douche en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm), op aan-
vraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 630 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking

• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: warme en koude 

gerechten met showcooking, buf-
fet en showcooking in de ‘Beach 
Club’, grill bij het zwembad

• Avondmaal: buffetten en show-
cooking

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Mexicaanse 

keuken (à la carte, in de ‘Beach 
Club’), Aziatische keuken (buffet), 
Italiaanse keuken (à la carte, voor- 
en nagerechten in buffetvorm) en 
steakhouse (à la carte)

• Snacks (24/24u.)
• Voor het middagmaal en de 

snacks heb je ook de keuze uit de 
restaurants van Riu Yucatan en 
Riu Playacar

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken in het hotel (24/24u.)

• Selectie van lokale en internatio-
nale dranken in de bars van Riu 
Yucatan en Riu Playacar

• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de 
kamer

• Beachvolley
• RiuFit groepslessen ( 7x/ week)
• Kleine catamaran, kajak, water-

fiets, bodyboard en snorkelmate-
riaal (1u./dag)

• 1 duikinitiatie in het zwembad
• In het RIU resort en vanaf 18 jaar: 

fitness en sauna
• Animatie overdag voor volwasse-

nen en kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week)

• Shows, RIU avondprogramma of 
livemuziek ( 7x/ week)

• Themafeest ‘RIU Get Together 
Party’ ( 1x/ week, vanaf 18 jaar)

• Toegang en dranken in de disco-
theek ( 7x/ week)

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

• Standaardkamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en sofabed 
(type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met douche, hydromassa-
gebad, geïntegreerd salon, sofa en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
(type 21)

• Communicerende kamers
(4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind.) met 
douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), zonder toeslag 
(type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en sofabed 
(type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met douche en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
op aanvraag (type 25)

• Eén persoon in een promokamer
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag 
(type 28)

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), op aanvraag en 

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Kiosk
• Discotheek
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In het RIU resort: kapsalon

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Steakhouse
• Snackrestaurant/Mexicaans res-

taurant op het strand
• Italiaans restaurant
• Lobbybar, salonbar met terras, 

pool-/swim-upbar (vanaf 18 jaar), 
sportbar (24/24u.)

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden, kinderbad 

met glijbanen, zonneterras en tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: in het RIU resort: spa-

centrum met verzorgingen en massages

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger), centrale airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis, max. 2 toestellen/kamer), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) en 
balkon of terras

In Riu Tequila kan je volop genieten 
van een deugddoende vakantie. Zo zijn 
er maar liefst 4 themarestaurants en 
4 verschillende bars, waarvan eentje 
24/24u. open is. Je kan er naar harten-
lust waterpret beleven in de 4 open-
luchtzwembaden en er is ook een kin-
derzwembad met enkele glijbaantjes. 
Toe aan nog meer vertier? Sluit je dan 
aan bij een van de vele activiteiten van 
het entertainment team. Een actieve 
dag of volledig ontspannen in alle rust, 
hier kan het allebei!  Je krijgt ook toe-
gang tot de faciliteiten in Riu Yucatan 
en Riu Playacar. Een overzichtsplanne-
tje van het RIU Playa del Carmen 
Resort vind je op p. 118.

LIGGING
• Op 450 m van het strand (gratis 

shuttle)
• In het RIU Playa del Carmen 

Resort, samen met de hotels Riu 
Palace Mexico, Riu Palace Riviera 
Maya, Riu Playacar, Riu Lupita en 
Riu Yucatan

• Op 3 km van Playa del Carmen
• Op ± 55 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

Code 23264 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 9.0

• Service 9.1
• Ligging 8.7

9.0
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RIU LUPITA ★★★★★

Playacar

 !  Tof  sport-  en  animatieprogramma
 !  Hartverwarmende  ambiance
 !  Met  populaire  miniclub
 !  Leuke  beachclub  met  restaurant
 !  Rustig  gelegen

• Eén persoon in een promokamer
met 1 bed (180 op 200 cm) of 
2 aparte bedden (150 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag maar niet 
mogelijk in kamers met 2 aparte 
bedden (type 28)

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met 2 aparte bedden (150 op 
200 cm), op aanvraag en zonder 
toeslag (type 22)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 300 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking

• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met warme en 

koude gerechten, showcooking en 
ook buffet in het strandrestaurant

• Avondmaal: buffetten en show-
cooking

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal mogelijk: 

Mexicaans, Italiaans, steakhouse in 
het strandrestaurant

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de 
kamer

• Tennis (met verlichting), beach-
volley, omnisportterrein

• Fitness (vanaf 18 jaar), gym
• Catamaran, waterfiets, kajak en 

snorkelmateriaal (1u./dag)
• 1 duikinitiatie in het zwembad
• Animatie overdag voor volwasse-

nen en kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week)

• Livemuziek, shows en RIU avond-
programma ( 7x/ week)

• Themafeest ‘RIU Get Together 
Party’ in Riu Tequila ( 1x/ week, 
vanaf 18 jaar)

• Toegang tot en dranken in de dis-
cotheek ( 6x/ week)

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), cen-
trale airco, plafondventilator, tele-
foon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), sterke-
drankenverdeler, safe (gratis) en bal-
kon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met 1 bed (180 op 200 cm) of 
2 aparte bedden (150 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag maar niet 
mogelijk in kamers met 2 aparte 
bedden (type 20)

• Familiekamer (2 volw.+ 1 kind / 
2 volw.+ 2 kind.) met 1 bed (180 op 
200 cm) en stapelbed (2x 90 op 
180 cm) voor kinderen, zonder 
toeslag (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer
met 1 bed (180 op 200 cm) of 
2 aparte bedden (150 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag maar niet 
mogelijk in kamers met 2 aparte 
bedden (type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 1 bed (180 op 
200 cm) of 2 aparte bedden 
(150 op 200 cm), extra bed op 
aanvraag maar niet mogelijk in 
kamers met 2 aparte bedden 
(type 25)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Podium
• Shop
• Discotheek
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Mexicaans restaurant
• Snackrestaurant/Italiaans restau-

rant
• Restaurant/steakhouse aan het 

strand
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Poolbar/salonbar

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, kinder-

bad, zoetwaterzwembad op het 
strand, zonneterras en tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice (mag je 
ook meenemen naar de beach-
club)

• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met verzor-

gingen en massages

Het animatieteam – daar zijn alle 
gasten het over eens – behoort tot 
de meest gedreven teams van Playa 
del Carmen. De kinderen ravotten in 
een mooi ingerichte miniclub met 
zwembad en speeltuin. Van het 
management tot de chauffeur die je 
op regelmatige tijdstippen naar de 
beachclub brengt, in Riu Lupita is de 
service en professionaliteit steeds 
van hoogstaand niveau. Een over-
zichtsplannetje van het RIU Playa 
del Carmen Resort vind je op p. 118.

LIGGING
• Op 3,5 km van het strand (gratis 

shuttle)
• In het RIU Playa del Carmen 

Resort, samen met de hotels Riu 
Palace Mexico, Riu Palace Riviera 
Maya, Riu Playacar, Riu Yucatan en 
Riu Tequila (gebruik van de facili-
teiten van de overige RIU hotels is 
niet toegestaan)

• Op 2 km van Playa del Carmen
• Shops op 2,5 km
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Standaardkamer

Code 23283 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 8.4

• Service 8.7
• Ligging 7.6

8.2
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125Mexico | Playacar

RIU YUCATAN ★★★★★6.3
!  Zeer  uitgebreide  All  In
 !  Slapen  in  ruime,  frisse  kamers
 !  Animatie  van  de  bovenste  plank
 !  24/24u.  topservice
 !  Direct  aan  het  strand

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
douche en 2 aparte bedden (125 op 
200 cm), zonder toeslag en op aan-
vraag (type 23) • Kinderbedje 
(0-2 jaar) gratis (niet mogelijk bij 
maximale bezetting) • 507 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: warme en 
koude gerechten met showcooking, 
grill bij het zwembad • Avondmaal: 
buffetten met showcooking 
•  3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: Mexicaanse keuken (à la 
carte, op aanvraag), Italiaanse keu-
ken (buffet), Aziatische keuken 
(buffet) en steakhouse (à la carte) 
• Snacks (24/24u.) • Voor het mid-
dagmaal en de snacks heb je ook de 
keuze uit de restaurants van Riu 
Tequila en Riu Playacar • Selectie 
van lokale en internationale alcoho-
lische en niet-alcoholische dranken 
in het hotel (24/24u.) • Selectie van 
dranken in de bars van Riu Playacar 
en Riu Tequila • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverde-
ler op de kamer

• Beachvolley, RiuFit groepslessen 
( 7x/ week) • Kleine catamaran, kajak, 
waterfiets, bodyboard en snorkel-
materiaal (1u./dag) • 1 duikinitiatie 
in het zwembad • Vanaf 18 jaar: 
sauna, fitness • Animatie overdag 
voor volwassenen en kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand) ( 7x/ week) • Livemuziek, 
shows en RIU avondprogramma 
( 7x/ week) • Themafeest ‘RIU Get 
Together Party’ in Riu Tequila 
( 1x/ week, vanaf 18 jaar) • Toegang 
tot en dranken in de discotheek van 
Riu Tequila ( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 1,51 USD) 
per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger), centrale airco, 
plafondventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis, max. 
2 toestellen per kamer), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), sterke-
drankenverdeler, safe (gratis) en bal-
kon of terras • Standaardkamer
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 
1 kind) met douche en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 1 king-
size bed (200 op 200 cm), extra bed 
op aanvraag (type 20) • Suite
(2-4 pers.) met sofa en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 1 king-
size bed (200 op 200 cm), bad, dou-
che en geïntegreerd salon met 2e tv 
(type 21) • Eén persoon in dub-
bele kamer met douche en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 1 king-
size bed (200 op 200 cm), extra bed 
op aanvraag (type 29) • Promoka-
mer (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
douche en 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), op aanvraag (type 25) 
• Eén persoon in een promokamer
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag 
(type 28) 

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras • Aziatisch restaurant • Itali-
aans restaurant • Restaurant bij het 
zwembad/steakhouse • Mexicaans 
restaurant (in de beachclub) • Grill 
• Deftige kledij vereist tijdens het 
avondmaal • Lobbybar, salonbar, 
swim-upbar (vanaf 18 jaar), 2 pavil-
joen-bars, poolbar met chill-out 
zone

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met swim-upbar toegankelijk vanaf 
18 jaar), bubbelbad, kinderbad met 
glijbanen, zonneterras, tuin • Gratis 
ligzetels en parasols aan het zwem-
bad, gratis ligzetels aan het strand 
• Gratis handdoekenservice • Gra-
tis: zie All In • Betalend: spa-
centrum (naast het hotel) met mas-
sages en verzorgingen

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 
zwembad 60 cm, vanaf 4 jaar)

In Riu Yucatan krijg je een luilekker-
vakantie in een mooi resort met een 
topligging pal aan het strand. En wat 
dit hotel écht bijzonder maakt, is het 
spetterende animatieteam en de 
ruime keuze aan restaurants en 
andere faciliteiten. Wie graag zijn 
horizonten verruimt, hoeft enkel 
maar naar de hotels Riu Playacar en 
Riu Tequila te gaan. Een overzichts-
plannetje van het RIU Playa del Car-
men Resort vind je op p. 118.

LIGGING
• Direct aan het strand • In het RIU 
Playa del Carmen Resort, samen 
met de hotels Riu Palace Mexico, Riu 
Palace Riviera Maya, Riu Playacar, 
Riu Lupita en Riu Tequila • Shops op 
800 m • Op 3 km van Playa del Car-
men • Op ± 55 km van de luchtha-
ven (transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin • Kapsalon • Wifi 
(gratis) in het hele resort

Standaardkamer

Code 23290 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFILANG

VERBLIJFBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9
• Kamers 8

• Service 8.7
• Ligging 8.4

7.7
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126 Mexico | Playa del Carmen

H10 OCEAN RIVIERA PARADISE ★★★★★

Playa del Carmen

 !  24/7  All  In:  maximaal  relaxen
 !  Gedeelte  voor  families  met  mooi  aquapark
 !  Adults  Only  deel  voor  koppels  en  vrienden
 !  Elke  dag  een  ander  restaurant
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad, douche, haardroger), 
tegelvloer, centrale airco, geïnte-
greerd salon met sofabed, strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), koffiezet, safe (gratis) en balkon 
of terras
• Juniorsuite ‘Daisy’ (2-4 pers. / 

2 volw.+ 3 kind.) met tuinzicht 
(type 20)

• Juniorsuite ‘Daisy’ (2-4 pers. / 
2 volw.+ 3 kind.) met zicht op het 
zwembad (type 21)

• Juniorsuite ‘El Beso’ (2-3 pers., 
vanaf 18 jaar) met kingsize bed 
(type 22)

• Swim-up juniorsuite ‘El Beso’
(2-3 pers., vanaf 18 jaar) met king-
size bed en directe toegang tot het 
zwembad (type 23)

• Juniorsuite ‘Eden’ (2-4 pers.) met 
tuinzicht (type 24)

• Eén persoon in juniorsuite 
‘Daisy’ met tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in juniorsuite ‘El 
Beso’ (vanaf 18 jaar) (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 974 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de specialiteitenres-
taurants (bepaalde wijnen in de 
restaurants en bepaalde gerech-
ten in het internationaal/fusion-
restaurant zijn niet inbegrepen)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met 

water, frisdranken en bier)
• Roomservice (11-23u.)
• 3 tennisterreinen, beachvolley, 

omnisportterrein, pingpong, bowling
• Fitness, aerobic
• Niet-gemotoriseerde watersporten
• Casino
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar, met activiteiten 

overdag en ‘s avonds, shows, gezel-
schapsspelletjes...) en tienerclub 
(13-17 jaar, met videospelletjes, 
films, tafelvoetbal,...), minidisco

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Specialiteitenrestaurants: Italiaans, 

Mexicaans, teppanyaki, internatio-
naal/fusion, steakhouse, Ameri-
kaans barbecuerestaurant, Caraï-
bisch grillrestaurant aan het 
strand, Adults Only restaurant en 
‘Privilege Lounge’

• IJssalon
• Verschillende bars waaronder lob-

bybar, pianobar, swim-upbars, 
snackbars en beachbar

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met over-

dekt zwembad, sauna, overdekt 
bubbelbad, stoomkamer, massages 
en verzorgingen, gemotoriseerde 
watersporten, PADI duikcentrum, 
snorkelen, windsurfen, catamaran

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark met glijba-

nen (voor kinderen tussen 
4-12 jaar)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 6 km van het centrum van 

Playa del Carmen
• Op 60 km van Cancún
• Op ± 53 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Theater
• Casino
• Wasservice
• Roomservice (gratis tussen 

11-23u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Dit recente vijfsterrenresort van de 
Ocean by H10-keten, H10 Ocean 
Riviera Paradise, ligt aan het paradij-
selijke strand van Riviera Maya. Dit 
ruim opgezette resort bestaat uit 
verschillende delen, met plaats voor 
zowel families met kinderen als voor 
koppels en vrienden. Wij bieden je 
juniorsuites in het ‘Daisy’ gedeelte, 
dat geknipt is voor families, in het ‘El 
Beso’ gedeelte voor volwassenen en 
in het ‘Eden’ gedeelte, dichter bij het 
strand. In de vele restaurants, alle-
maal inbegrepen in de All Inclusive-
formule, reis je van de Caraïben via 
Italië naar Japan en weer terug. En 
met een eigen bowling, duikcentrum, 
wellness, miniclub én tienerclub 
vindt elke gast hier wel z’n favoriete 
plekje! Hier heerst een gezellige en 
gemoedelijke sfeer.

Juniorsuite ‘El Beso’

Code 23240 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

LIFESTYLE

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
OVERDEKT
ZWEMBAD

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 8.0

• Service 8.8
• Ligging 7.5

8.6
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VIVA WYNDHAM AZTECA ★★★★ SUP

Playacar

 !  Scherp  geprijsd  hotel
 !  Uitgebreide  All  In  sportactiviteiten
 !  Kleinschalig  en  gezellig
 !  Verzorgde  en  gevarieerde  buffetten
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), kabel-
tv (flatscreen), minibar (gratis), safe 
(betalend) en terras op het gelijk-
vloers of Frans balkon
• Superieure kamer (2-4 pers.) met 

tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer met zeezicht

(2-4 pers.) (type 21)
• Eén persoon in superieure 

kamer met tuinzicht (type 29)
• Eén persoon in superieure 

kamer met zeezicht (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 337 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in alle à-la-carte-
restaurants (max.  3x/ week, vol-
gens beschikbaarheid)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(24/24u.)

• Minibar (bij aankomst gevuld met 
water en frisdranken)

• Tennis (met verlichting), pingpong, 
beachvolley, fietsen

• Fitness, aqua-aerobic, aerobic, 
stretching, bubbelbad, sauna

• Windsurfen, zeilen, kajak, duikini-
tiatie in het zwembad, paddle-
board, boogieboard

• Groepslessen in windsurfen, kajak, 
zeilen en tennis

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(o.a. dans- en kooklessen, feest-
jes)

• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm, thema-avon-
den)

• A-la-carterestaurants: Italiaans, 
oosters en Maya-specialiteiten

• A-la-carterestaurants in hotel Viva 
Wyndham Maya (op 500 m, op 
voorhand reserveren in Viva Wyn-
dham Azteca): Italiaans, Mexicaans, 
mediterraan en fusion keuken

• Cocktail-/snackbar, bar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen, duikcen-
trum

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 3 km van Playa del Carmen
• Op ± 60 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Schoonheidssalon
• Theater
• Wasservice
• Wifi (gratis) in de lobby en aan het 

zwembad

Kiezen voor een droomligging aan 
een strand of dicht bij een gezellig 
centrum met heerlijke toeristische 
charme... Het is geen sinecure. Maar 
geen zorgen: hier krijg je het allebei! 
Meer zelfs, de residentiële zone waar 
Viva Wyndham Azteca zich bevindt, 
is de uitgelezen plaats voor een 
tochtje met de fi ets, inbegrepen in 
de All Inclusive formule. Net als de 
hartelijke service, de gevarieerde 
buffetten, de uitstekende animatie 
en de mooie, nette kamers. Je kan 
ook gebruik maken van de facilitei-
ten en restaurants van het nabij 
gelegen Viva Wyndham Maya.

Superieure kamer met tuinzicht

Code 23298 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL INFAIR TRAVELLANG
VERBLIJFBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

• Service 10
• Ligging 7.0

10
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VIVA WYNDHAM MAYA ★★★★

Playacar

 !  Prima  prijs/kwaliteit
 !  Toffe  animatie
 !  Vlak  bij  Playa  del  Carmen
 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), kabel-
tv (flatscreen), koelkast, safe (beta-
lend) en klein terras op het gelijk-
vloers of klein balkon
• Superieure kamer (2-4 pers.) met 

tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer (2-4 pers.) met 

lateraal zeezicht (type 21)
• Eén persoon in superieure 

kamer met tuinzicht (type 29)
• Eén persoon in superieure 

kamer met lateraal zeezicht 
(type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maxi-
male bezetting)

• 604 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants

• Snacks (11-19u. en 22-6.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(24/24u.)

• Tennis (met verlichting), pingpong, 
beachvolley, klimmuur (4-10 jaar), 
trapeze, aerobic, aqua-aerobic, 
stretching

• Fietsen
• Fitness en sauna
• Windsurfen, zeilen, kajak, paddle-

board, boogieboard, duikinitiatie 
in het zwembad

• Groepslessen windsurfen, kajak, 
zeilen en tennis

• Uitgebreide animatie overdag en 
‘s avonds (o.a. dansles, thema-
avonden)

• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, internationale keuken, 
thema-avonden)

• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 
mediterraan, Italiaans en internati-
onaal/fusion

• In Viva Wyndham Azteca (mits 
toeslag vanaf 12 jaar, 50% korting 
tussen 4-11 jaar): Italiaans, ‘Maya’ 
en Aziatisch à-la-carterestaurant

• Cocktail-/snackbar, lobbybar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, ‘Adults Only’ 

zwembad, kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen, PADI duik-
centrum

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 2 km van Playa del Carmen
• Op ± 60 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Discotheek
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Ambiance verzekerd in dit cultureel 
geïnspireerde resort, want sfeer en 
gezelligheid loeren om elke hoek. 
Laat je meeslepen door de aanste-
kelijkheid van het animatieteam dat 
constant paraat staat om je een 
onvergetelijk verblijf te bezorgen. 
Ben je meer een doe-het-zelver, 
zorg dan voor je eigen plezier met 
het grote sport- en ontspannings-
aanbod!

Superieure kamer met tuinzicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 7

7.3 • Service 7
• Ligging 8

Code 23258 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELLANG
VERBLIJFBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES
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MAHEKAL BEACH RESORT ★★★★

Playa del Carmen

 !  Toplocatie
 !  Kleinschalig  hotel
 !  Kleine  oase  van  rust  middenin  het  centrum
 !  Aan  het  strand  van  Playa  del  Carmen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (inloopdouche, haardroger), 
individuele airco, plafondventilator, 
hoofdkussenservice (gratis), wifi 
(gratis), safe (gratis) en terras met 
hangmat
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) op 75 m van het 
strand, op het gelijkvloers of op de 
1e verdieping, met balkon of terras 
en tuinzicht (type 20)

• Kamer ‘Palapa’ (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) op 50 à 75 m van 
het strand, op het gelijkvloers of 
op de 1e verdieping, met tuinzicht 
(type 21)

• Kamer met zeezicht (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) op 25 m van het 
strand, op het gelijkvloers 
(type 22)

• Kamer ‘Palapa’ (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) vlak bij het strand, 
op de 1e of 2e verdieping, met 
zeezicht (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer
op 75 m van het strand, op het 
gelijkvloers of op de 1e verdieping, 
met balkon of terras en tuinzicht, 
op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
‘Palapa’ op 50 à 75 m van het 
strand, op het gelijkvloers of op de 
1e verdieping, met tuinzicht, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in dubbele kamer
op 25 m van het strand, op het 
gelijkvloers, met zeezicht, op aan-
vraag (type 27)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) op 75 m van het strand, 
op de 1e of 2e verdieping, met 
balkon of terras en tuinzicht 
(type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maxi-
male bezetting)

• 195 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant aan het strand (ont-

bijtbuffet, middagmaal)
• Internationaal restaurant (avond-

maal in buffetvorm)
• Mexicaans restaurant/grill (ontbijt, 

middag- en avondmaal)
• Snackbar met Mexicaanse en Maya 

specialiteiten (middagmaal)
• IJssalon
• Poolbar, cocktailbar

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden, bubbel-

bad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, yoga
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en relaxruimte, duikcentrum 
(mits brevet)

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Dicht bij Playa del Carmen
• Op ± 60 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Shop
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Mahekal Beach Resort laat je hele-
maal wegdromen onder de Mexi-
caanse palmbomen. Geniet er van 
een deugddoende vakantie zonder 
de overbodige prikkels van televisie 
of radio op je kamer. Ontstressen is 
hier de boodschap. Dankzij het 
intieme, kleinschalige karakter van 
het resort, de hangmat op je terras 
en de service met een glimlach, kom 
je hier he-le-maal tot rust. Toch op 
zoek naar wat meer leven in de 
brouwerij? Het bruisende Playa del 
Carmen ligt vlakbij!

Standaardkamer

Code 23252 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFILANG
VERBLIJFBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 7.3

• Service 9.0
• Ligging 9.3

8.0
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130 Mexico | Playa de Maroma

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.4
• Kamers 9.7

• Service 9.9
• Ligging 8.8

SECRETS MAROMA BEACH RIVIERA CANCUN ★★★★★

Playa de Maroma

 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Ligging  uit  de  duizend
 !  6  à-la-carterestaurants  All  Inclusive
 !  Een  van  de  mooiste  resorts  van  Mexico
 !  Direct  aan  het  strand

uitgebreider aanbod in de minibar 
(premium dranken), gratis hoofd-
kussenservice, gepersonaliseerde 
conciërgeservice, gratis toegang tot 
de hydrotherapie in het spa-
centrum,... 

• 412 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carterestau-
rants (onbeperkt)

• ‘Dine Around’ mogelijk in de 
Secrets, Dreams, Sunscape, 
Breathless & Now Resorts (ter 
plaatse reserveren, transfer naar 
de hotels niet inbegrepen)

• Snacks
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken, fruitsap en 
bier)

• 24/24u. roomservice en conciërge-
service

• Tennisterrein (met verlichting), 
omnisportterrein, waterpolo, 
beachvolleybal, volleybal in het 
zwembad, voetbal, minigolf, ping-
pong

• Fitness, aqua-aerobic, yoga
• Windsurfen, zeilen, kajak, snorke-

len
• Greenfees op het ‘El Tinto’ golf-

terrein (op 40 km, transfer niet 
inbegrepen)

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(o.a. dans- en cocktaillessen, 
shows, livemuziek)

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bubbelbad, douche, haardro-
ger, badjas en slippers), tegelvloer, 
individuele airco, plafondventilator, 
sofa, telefoon, wifi (gratis), satelliet-
tv, minibar (gratis), koffie- en thee-
faciliteiten, Nespresso, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers.) met tuin-

zicht (type 24)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met late-

raal zeezicht (type 20)
• Juniorsuite (2 pers.) met zeezicht 

(type 21)
• Swim-up juniorsuite (2 pers.) 

met terras met directe toegang tot 
een van de 12 kleinere zwemba-
den (type 22)

• Juniorsuite ‘Preferred Club’
(2 pers.) met zeezicht en 2e bub-
belbad op het balkon of terras 
(type 23)

• Eén persoon in juniorsuite met 
tuinzicht (type 28)

• Eén persoon in juniorsuite met 
lateraal zeezicht (type 29)

• Promokamer (2-3 pers.) met tuin-
zicht (type 25)

• ‘Preferred Club’ geldig in type 23: 
gepersonaliseerde check-in/-out, 
toegang tot de privélounge (met 
elke dag gratis krant, gratis gebruik 
van de computers, continentaal 
ontbijt, hors-d’oeuvres in de 
namiddag, desserts en likeuren), 

• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Internationaal hoofdrestaurant 

(maaltijden in buffetvorm, show-
cooking)

• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 
Aziatisch, Amerikaanse grill, zee-
vruchten, Italiaans en Frans

• Grill aan het zwembad
• 6 bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd) 

met zicht op de oceaan, bubbel-
bad

• 12 kleinere zwembaden (ver-
warmd) voor de swim-up junior-
suites

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met hydro-

therapie, sauna, stoomkamer, mas-
sages en verzorgingen, duiken, 
diepzeevissen, 18 holes ‘El Tinto’ 
golfterrein (transfer niet inbegre-
pen)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

Een buitenbeentje, dat is Secrets 
Maroma Beach Riviera Cancun. Even 
een blik werpen op de gasten, de 
menukaart en de omgeving en je weet 
wel waarom. De minimumleeftijd in 
dit hotel is 18 jaar, zodat je rust gega-
randeerd zou worden. De omgeving 
en het uitzicht zijn werkelijk het 
neusje van de zalm. Een turkooizen 
zee die met zachte wasjes over een 
van de mooiste stranden van de 
Riviera Maya streelt, in de ruime 
omtrek niks dan blauw aan de horizon 
en een adembenemend mooi resort 
met kronkelende zwembaden. Maar 
liefst 6 à-la-carterestaurants staan tot 
je beschikking om een ultieme culi-
naire ervaring waar te maken.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 20 km van Playa del Carmen
• Op 53 km van Cancún
• Op ± 40 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Openluchttheater
• Shops
• Schoonheidssalon

Juniorsuite met zeezicht

Code 23238 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

CLASSIC

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
VERWARMD
ZWEMBAD

ADULTS
ONLYBOEKEN

VROEG

9.8
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131Mexico | Playa del Carmen

BLUEBAY GRAND ESMERALDA ★★★★★

Playa del Carmen

 !  Groot  vakantieresort
 !  Uitstekende  prijs-kwaliteitverhouding
 !  Ruime  keuze  aan  restaurants
 !  Imposante  zwembadzone
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche in bad, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, tele-
foon, wifi (gratis voor 1 toestel), 
satelliet-tv, minibar (gratis), koffie-
zet, safe (gratis) en balkon of terras 
met tuinzicht
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) (type 20)
• Eén persoon in luxekamer

(type 29)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 979 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants

• Snacks (12-17u.)
• Middernachtsnack (23-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Conciërgeservice
• 2 tennisterreinen, beachvolley, 

pingpong
• Fitness
• Kajak, snorkelen, duikinitiatie in 

het zwembad (10 min.)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (2-4 jaar mits begeleiding 

van de ouders, 5-8 jaar en 
9-12 jaar)

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 

Italiaans, Frans, steakhouse, zee-
vruchten en Aziatisch

• Lange broek vereist voor de heren 
in sommige restaurants

• Snackbar
• 6 bars waaronder sportsbar 

(24/24u.)

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met kindergedeelte)
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennislessen, spa-

centrum met overdekt zwembad, 
massages en verzorgingen, gemo-
toriseerde watersporten, duiken, 
windsurfen, catamaran

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 10 km van Playa del Carmen
• Op ± 45 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis voor 1 toestel) in een 

deel van het resort (highspeed wifi 
is betalend)

Neem rustig je tijd om dit droomre-
sort in al zijn glorie te ontdekken. 
Want dat doe je niet in een hand-
omdraai. Een spierwit zonneterras, 
klaterende fonteinen, ontelbare lig-
zetels naast én in het verfrissende 
water, alles met een klassevolle uit-
straling. En dan hebben we het nog 
niet eens gehad over de weelde in 
het spacentrum of het comfort in je 
kamer…

Luxekamer

Code 23270 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 7.3

• Service 8.2
• Ligging 7.6

7.6
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132 Mexico | Riviera Maya

UNICO 20° 87° HOTEL RIVIERA MAYA ★★★★★

Riviera Maya

 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Ultieme  luxe
 !  24/7  diensten  van  persoonlijke  host
 !  Ultra  All  In  en  prachtige  wellness
 !  Direct  aan  het  strand

• Pure Alcoba King kamer (2 pers.) 
met balkon met bubbelbad en 
gedeeltelijk zeezicht (aan te raden 
voor mensen met allergieën, met 
o.a. hypo-allergene hoes voor 
matras en kussen, speciaal lucht-
zuiveringssysteem en geavanceerd 
7-stappen reinigingsproces), op 
aanvraag (type 22)

• Alcoba King kamer (2 pers.) dicht 
bij de zee, met balkon met bub-
belbad en zeezicht (type 23)

• Estancia suite (2 pers.) met terras 
met bubbelbad en tuinzicht: 
1 slaapkamer, 1 salon (type 24)

• Estancia suite (2 pers.) met terras 
met bubbelbad en zeezicht: 
1 slaapkamer, 1 salon (type 26)

• Eén persoon in een Alcoba 
swim-upkamer met directe toe-
gang tot het swim-upzwembad, 
terras en zicht op het zwembad 
(type 29)

• Eén persoon in een Alcoba King 
kamer met balkon met bubbelbad 
en zeezicht (type 28)

• 448 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
de restaurants

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Minibar (wordt bijgevuld met 
dranken naar keuze)

• Roomservice (24/24u.)
• Fitness met groepslessen (o.a. 

yoga, pilates en spinning) en per-
sonal trainers

• Spacentrum met hydrotherapie, 
zwembad (verwarmd), hamam, 
stoomkamer en sauna

• Mits betaling van 25% servicekost: 
golfterrein (op 30 km), duiken, 
selectie van verzorgingen in het 
spacentrum en uitstappen in de 
omgeving

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, zonne-

terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (regendouche, douche, haar-
droger, badjas en slippers), houten 
vloer, individuele airco, hoofdkussen-
service (gratis), aromatherapie, tele-
foon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), bluetooth audio instal-
latie, USB stopcontact, minibar (gra-
tis), Nespresso koffiezet, koffie- en 
theefaciliteiten en safe (gratis)
• Alcoba swim-upkamer (2 pers.) 

met directe toegang tot het swim-
upzwembad, terras en zicht op het 
zwembad (type 20)

• Alcoba King kamer (2 pers.) met 
balkon met bubbelbad en lateraal 
zeezicht (type 21)

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 30 km van het golfterrein
• Op ± 87 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 restaurants (ontbijt en middag-

maal in buffetvorm, avondmaal à 
la carte)

• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 
Italiaans en Japans

• Koffieshop
•
2 poolbars, 2 swim-upbars, bar, 
lounge

Verwacht je hier aan het onver-
wachte! In de Ultra All Inclusive for-
mule is zo goed als alles inbegrepen. 
Alle maaltijden, dranken, 24/24u. 
roomservice, wellnessen en mits ser-
vicekost zelfs duiken, golfen en 
excursies in de omgeving. De kamers 
en suites in dit designhotel zijn een 
mix van moderne luxe en warme, 
rustieke elementen uit de geschie-
denis van de Riviera Maya. Hier voel 
je je meteen thuis. Om je vakantie 
helemaal onvergetelijk te maken kan 
je 24/24 rekenen op de hulp van een 
persoonlijke host. Gaande van het 
in- en uitchecken, het reserveren van 
je tafel in een van de restaurants tot 
het uitpakken van je koffer en strij-
ken van je kledij. Ook de restaurants 
zijn van wereldklasse. De Mexicaanse 
keuken kent voor topchef Xavier 
Pérez Stone geen geheimen, inte-
gendeel! Elke dag opnieuw tovert hij 
een culinaire innovatie op je bord. 
100% genieten! Dit hotel is boven-
dien lid van ‘The Leading Hotels of 
the World’.

Pure Alcoba King kamer

Code 23247 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLY
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133Mexico | Playa del Carmen

SANDOS CARACOL ★★★★★

Playa del Carmen

 !  Uitgebreid  aanbod  aan  eco-activiteiten
 !  Zeer  gevarieerde  buffetten
 !  ‘Select  Club’  voor  volwassenen  (+  18  jaar)
 !  Aquapark  en  miniclubs
 !  Direct  aan  het  strand

‘Select Club Adults Only’
(2-3 volw., minimumleeftijd: 18 jaar) 
met badjas, gratis wifi en gratis 
roomservice 24/24u. (type 23) 
• Luxekamer ‘Select Club Adults 
Only’ (2-3 volw., minimumleeftijd: 
18 jaar) met geïntegreerd salon, 
badjas, slippers, bubbelbad, gratis 
wifi en gratis roomservice 24/24u. 
(type 27) • Eén persoon in een 
dubbele kamer (eenvoudige 
kamer), op aanvraag (type 29) • Eén 
persoon in een superieure kamer 
‘Select Club Adults Only’ (mini-
mumleeftijd: 18 jaar) met badjas, 
gratis wifi en gratis roomservice 
24/24u., op aanvraag (type 28) 
• Select Club Adults Only (geldig in 
types 23, 27 en 28): privé check-in/-
out, fruit en fles wijn bij aankomst, 
gratis internet in de beachclub, 
exclusief zwembad en bubbelbad, 
exclusief restaurant voor ontbijt en 
middagmaal, snackbar met Premium 
dranken • Kinderbedje (0-2 jaar) 
gratis (niet mogelijk bij maximale 
bezetting) • 955 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • A-la-carteavondmaal 
• Snacks • Selectie van lokale en inter-
nationale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.) • Minibar (elke 
dag bijgevuld met frisdranken en bier) 
• Bijvullen van de water dispenser
• Tennis (met verlichting), tennisma-
teriaal, omnisportterrein, voetbal, 
beachvolley, biljart, pingpong, water-
polo, fietsen • Fitness, zumba 
• Sauna, stoomkamer en bubbelbad 
in het spacentrum (vanaf 18 jaar, 1u./
dag, inbegrepen bij het boeken van 
een verzorging) • Kajak, kano, zeilen 
(mits toeslag voor verzekering), snor-
kelmateriaal (1u./dag) en boogie-
board • Duikinitiatie in het zwembad 
( 1x/ verblijf) • Yoga, eco-tours en 
-activiteiten, zwemmen in cenote 
• Internationale animatie overdag 
• Livemuziek, shows en avondpro-
gramma • Miniclub (4-12 jaar), acti-
viteiten voor tieners (13-17 jaar)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 1,51 USD) 
per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, plafondventi-
lator, strijkijzer en -plank, telefoon, 
kabel-tv, minibar (gratis), water dis-
penser, safe (gratis) en balkon of 
terras • Standaardkamer (2-3 pers. 
/ 2 volw.+ 2 kind., eenvoudige kamer) 
(type 20) • Superieure kamer ‘Eco 
Family Superior’ (2-4 pers.) met 
stapelbed voor 2 kinderen, badjas, 
slippers, flatscreen-tv, gratis wifi en 
gratis roomservice 24/24u. (type 26) 
• ‘Eco’ familiesuite (2 volw.+ 2 kind. 
/ 2 volw.+ 3 kind. / 3 volw.+ 1 kind / 
3 volw.+ 2 kind.) met badjas, slippers, 
flatscreen-tv, gratis wifi, gratis room-
service 24/24u. en kinderplonsbad 
op het balkon: 2 slaapkamers (1 met 
kingsize bed en 1 met stapelbed 
met uitschuifbed voor 3 kind.), 
1 badkamer (2 douches) (type 24) 
• Familiekamer ‘Eco Family Pent-
house’ (2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 
3 kind. / 3 volw.+ 1 kind / 3 volw.+ 
2 kind.) met badjas, slippers, 
flatscreen-tv, gratis wifi en gratis 
roomservice 24/24u.: 2 slaapkamers 
(1 met kingsize bed en 1 met sta-
pelbed met uitschuifbed voor 
3 kind.), 2 badkamers (2x douche) 
(type 25) • Superieure kamer 

Club Adults Only’ gedeeltes) • Wifi 
(gratis) in een deel van het resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • 3 hoofdrestaurants: 
Mexicaans, Italiaans en internatio-
naal (maaltijden in buffetvorm) 
• A-la-carterestaurants: rodizio (ook 
ontbijt en middagmaal, exclusief 
voor ‘Select Club Adults Only’), 
snackrestaurant (met veganistische 
opties), restaurant met vis- en 
vleesspecialiteiten, mediterrane, 
Japanse en Italiaanse keuken • Def-
tige kledij gewenst in de restaurants 
• Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met kindergedeelte, 1 exclusief 
voor de gasten in het ‘Select Club 
Adults Only’ gedeelte en 1 ‘chill-out’ 
zwembad), aquapark met 29 glijba-
nen, zonneterras • Gratis ligzetels 
aan het zwembad en het strand 
• Gratis handdoekenservice • Gra-
tis: zie All In • Betalend: spa-
centrum met massages en verzor-
gingen (vanaf 18 jaar), spapakketten 
voor kinderen (vergezeld door een 
volwassene), duiken, snorkelexcur-
sies

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 
zwembad: 40 cm)

In dit resort proef je de authentieke 
Mexicaanse sfeer! Hier heeft men 
aandacht voor ecologie en het 
milieu. Je vindt er een groene jungle, 
heldere cenotes en exotische dieren. 
Iedereen is hier welkom! Voor kop-
pels is er de ‘Select Club Adults 
Only’ met kamers waarin enkel gas-
ten vanaf 18 jaar toegelaten zijn. Het 
is tevens een uitstekend familiere-
sort dankzij de vele faciliteiten voor 
kinderen. Uniek is ook de ALL-
NATURE EXPERIENCE, een interac-
tief programma met eco-tours en 
sportieve activiteiten in de natuur.

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand 
• Op 3 km van het centrum van 
Playa del Carmen • Op 45 km van 
Cancún • Op ± 45 km van de lucht-
haven (transfer heen en terug inbe-
grepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte • Schoonheids-
salon • Shops • Theater • Wasser-
vice • Roomservice (in de ‘Eco 
Family Superior’, ‘Eco Family Suite’, 
‘Eco Family Penthouse’ en ‘Select 

Superieure kamer ‘Eco Family Superior’

Code 23253 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 7.7

• Service 8.2
• Ligging 8.6

8.1
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134 Mexico | Tulum

BAHIA PRINCIPE GRAND COBA ★★★★★

Tulum

 !  Uitgebreid  gastronomisch  aanbod
 !  Tal  van  sporten  inbegrepen
 !  Ruime  juniorsuites  met  bubbelbad
 !  Aquapark  voor  kinderen
 !  Op  600  m  van  het  strand

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm (kindermenu, show-
cooking, thema-avonden)

• Maaltijden in de à-la-carterestau-
rants ( 3x/ week)

• Maaltijden in het restaurant aan 
het zwembad (24/24u.)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken in het 
hotel (10-23u.)

• Selectie van lokale dranken in de 
bars en de discotheek van 
Hacienda Doña Isabel (tot 2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Basketbal, volleybal, voetbal, bil-
jart, boogieboard (op aanvraag), 
pingpong, vogelpik

• 1u./dag (volgens beschikbaarheid): 
5 tennisterreinen, kajak, catama-
ran, snorkelen, fietsen

• Fitness, aerobic, bubbelbad
•  1x/ verblijf: duikinitiatie in het 

zwembad
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Toegang tot de discotheek in 

Hacienda Doña Isabel (vanaf 
18 jaar)

• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 
(12-17 jaar), minidisco

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (hydromassagebad, haardro-
ger), tegelvloer, individuele airco, 
plafondventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
koffiezet, safe (gratis) en balkon of 
terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) (type 20)
• Familie juniorsuite (3 pers. / 

2 volw.+ 1 kind / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met badjas, slip-
pers, sofabed en speciale artikelen 
voor kinderen (type 21)

• Familie mastersuite (4 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 3 kind. / 
2 volw.+ 4 kind. / 4 volw.+ 1 kind / 
4 volw.+ 2 kind. / 4 volw.+ 3 kind. / 
4 volw.+ 4 kind.) met badjas, slip-
pers en speciale artikelen voor kin-
deren (type 24)

• Eén persoon in een juniorsuite, 
op aanvraag (type 29)

• Juniorsuite aan promoprijs
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) (type 25)

• Eén persoon in een juniorsuite 
aan promoprijs, op aanvraag 
(type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
types 20, 21, 29, 25 en 28)

• 1.080 kamers

• Wifi (gratis) in het hele resort
• Commercieel centrum in het 

resort Hacienda Doña Isabel met 
o.a. discotheek en shops

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in 

buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurants: internatio-

naal, mediterraan, gourmet, Mexi-
caans, Japans en Italiaans

• Toegang tot de à-la-carterestau-
rants in Bahia Principe Grand 
Tulum

• Deftige kledij gewenst tijdens het 
avondmaal

• 2 restaurants aan het zwembad 
(waarvan 1: 24/24u.)

• Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, bubbel-

bad, kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna 

en verzorgingen, PADI duikschool, 
zeil- en surflessen, gemotoriseerde 
watersporten, boot- en catama-
ranexcursies, vissen

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 

zwembad 40 cm)

Dit hotel maakt deel uit van het 
Riviera Maya Resort, een uitgestrekt 
groen domein dat een uitstekende 
ligging geniet aan het witte zand-
strand van de Riviera Maya. Door-
heen het domein rijden verschil-
lende shuttles die je van de ene 
plaats naar de andere brengen. Voor 
gasten die in Bahia Principe Grand 
Coba verblijven, is er een aparte 
shuttle van en naar het strand. Je 
kan gebruik maken van alle facilitei-
ten in het hele resort, behalve die in 
de ‘Bahia Principe Luxury’ hotels. In 
hotel Bahia Principe Grand Tulum 
krijg je alleen toegang tot de 
à-la-carterestaurants.

LIGGING
• Op 600 m van het zandstrand
• Op 4 km van Akumal
• Op 50 km van Playa del Carmen
• Op ± 100 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Amfitheater
• Wasservice

Juniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8

8 • Service 7
• Ligging 8

Code 23272 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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HOTEL XCARET MEXICO ★★★★★

Riviera Maya

 !  Uniek  hotel,  gelegen  in  ‘Destino  Xcaret’
 !  Tours  in  en  toegang  tot  de  parken  gratis
 !  Luxueus  hotel  met  net  dat  tikkeltje  extra
 !  Resort  in  de  jungle  met  veel  rivieren
 !  Op  15  min.  van  Playa  del  Carmen

• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met bubbelbad, 
regendouche en frontaal zeezicht 
(type 24)

• Eén persoon in een Garden Suite
met bubbelbad, regendouche en 
zicht op de jungle (type 28)

• Eén persoon in een swim-upka-
mer met regendouche, directe 
toegang tot het gedeelde zwem-
bad via het terras en zicht op de 
jungle (type 27)

• Eén persoon in een suite met 
bubbelbad, regendouche en fron-
taal zeezicht (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 900 kamers

 ALL IN 

• Maaltijden en dranken in het hotel
• Maaltijden en dranken in de par-

ken en tijdens de uitstappen (vol-
gens het programma ter plaatse)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
snacks en drankjes)

• In het hotel: tennis, fitness, yoga, 
peddelsurfen, kajak, snorkelen, 
animatie overdag en ‘s avonds, 
miniclub, tienerclub

• Vervoer naar, toegang tot en acti-
viteiten in de parken en tours 
Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, 
Xoximilco, Xenses, Xavage en 
Xenotes

• Vervoer naar en toegang tot Chi-
chen Itzá, Tulum en Coba

• Meer info over de parken en tours 
op onze website

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger, badjas en slip-
pers), tegelvloer, individuele airco, 
hoofdkussenservice (gratis), conciër-
geservice, turndownservice, strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), Nespresso koffiezet, theefacili-
teiten, safe (gratis) en balkon of ter-
ras met hangmat
• Garden Suite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met bub-
belbad, regendouche en zicht op 
de jungle (type 20)

• River Suite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met bub-
belbad, regendouche en zicht op 
de rivier (type 25)

• Swim-upkamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met regendouche, directe toegang 
tot het gedeelde zwembad via het 
terras en zicht op de jungle 
(type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met bubbelbad, 
regendouche en zeezicht (type 23)

FACILITEITEN
• Theater
• Schoonheidssalon
• Shops
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 3 Mexicaanse restaurants: buffet-

restaurant, à-la-cartesteakhouse 
en buffet-/à-la-carterestaurant 
met wijnbar en showcooking

• 7 internationale restaurants: restau-
rant in het theater waar shows 
opgevoerd worden (5-gangen-
avondmaal), Aziatisch restaurant 
(sushi, teppanyaki, wok en grill), 
internationaal à-la-carterestaurant, 
mediterraan à-la-carterestaurant 
(Adults Only), Mexicaans/internatio-
naal buffetrestaurant voor families, 
‘Author’s Kitchen’ (Adults Only, mits 
toeslag) en buffet-/à-la-carte-
restaurant met vis-/vleesgerechten

• Restaurant met o.a. veganistische, 
vegetarische en glutenvrije maaltij-
den

• Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• 8 ‘infinity’ zwembaden, rivieren, 

inhammen en strand/zee
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met hydro-

therapie, verzorgingen en massa-
ges

Hotel Xcaret Mexico is uniek in zijn 
soort, want wie hier verblijft, krijgt 
toegang tot verschillende natuurpar-
ken. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn 
ook de maaltijden in al die parken 
inbegrepen in de All In formule. En 
pas op, zeg niet zomaar ‘All In’, maar 
‘All-Fun Inclusive’, wat staat voor 
onbeperkt genieten van alle parken, 
excursies en tours in de buurt. Het 
hotel ligt in ‘Destino Xcaret’ en neemt 
je mee op reis doorheen het duizend-
jarige culturele erfgoed van Mexico en 
de Maya’s. Komt daar nog bij dat het 
hotel je helemaal onderdompelt in 
alle luxe die je je maar kan inbeelden. 
Wie houdt van luxe, topgastronomie, 
cultuur, natuur en actie is hier dus 
helemaal op z’n plaats. Grijp nu die 
kans en maak de reis van je leven!

LIGGING
• Op 8 km van Playa del Carmen
• Gratis shuttleservice naar de par-

ken Xcaret, Xplor, Xplor Fuego en 
Xenses (gratis vervoer naar de 
andere parken en tours te regelen 
via de conciërge)

• Op ± 64 km van de luchthaven 
(transfer heen en terug inbegrepen)

River Suite

Code 23248 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
LANG

VERBLIJFBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 9.0

• Service 10
• Ligging 10

9.0
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TUI BLUE EL DORADO SEASIDE SUITES ★★★★★

Riviera Maya

 !  Een  romantische  vakantie  met  twee
 !  Enkel  voor  volwassenen
 !  Uitstekende  Gourmet  Inclusive
 !  Interessante  honeymoonvoordelen
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bubbelbad, douche, haardro-
ger), tegelvloer, individuele airco, 
hoofdkussenservice (gratis), plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, tele-
foon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), dvd-speler, minibar 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten en 
safe (gratis)
• Juniorsuite (2 pers.) met balkon 

en tuinzicht (type 20)
• Beachfront juniorsuite (2 pers.) 

op het gelijkvloers of de 1e verdie-
ping dicht bij het strand, met ter-
ras (type 22)

• Swim-up juniorsuite (2 pers.) 
met directe toegang tot het 
gedeeld zwembad en terras met 
zicht op het zwembad (type 23)

• Eén persoon in een Beachfront 
juniorsuite op het gelijkvloers of 
de 1e verdieping dicht bij het 
strand, met terras, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in een swim-up 
juniorsuite met directe toegang 
tot het gedeeld zwembad en ter-
ras met zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in een juniorsuite
met balkon en tuinzicht, op aan-
vraag (type 27)

• 380 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
alle restaurants (buffet en à la 
carte)

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Roomservice (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met 

snacks, water, frisdranken en bier)
• Tennis, tennismateriaal, beach-

volley, aqua-aerobic, yoga, stret-
ching, salsalessen, fitness, sauna, 
stoombad

• Kajak, snorkeluitrusting, duikles in 
het zwembad

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Restaurant met wereldkeuken 

(ontbijt en avondmaal in buffet-
vorm)

• Latijns fusionrestaurant (ontbijt, 
middag- en avondmaal)

• Mexicaans restaurant (avondmaal)
• Italiaans restaurant (avondmaal)
• Aziatisch restaurant (avondmaal)
• Internationaal restaurant met bar-

becue (middagmaal)
• Gourmet Pub (avondmaal)
• Deftige kledij gewenst tijdens het 

avondmaal
• Barbecue op het strand
• Snackbar op het strand (ontbijt en 

middagmaal)
• 10 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met verzor-

gingen en massages, onafhankelijk 
van het hotel: duiken en diepzee-
vissen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 20 km van Puerto Aventuras
• Op 30 km van Playa del Carmen
• Op ± 90 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

TUI BLUE El Dorado Seaside Suites 
& Spa is ongetwijfeld een van de 
meest romantische resorts in 
Mexico. Hier zijn enkel gasten vanaf 
18 jaar toegelaten en koppels zullen 
zich werkelijk de koning te rijk voe-
len. Wat zijn de pluspunten? De lig-
ging vlak aan het prachtige strand 
van Kantenah, de moderne en com-
fortabele kamers, het spacentrum 
met de heerlijke massages en ver-
zorgingen... Maar vooral: de Karisma 
Gourmet ® Inclusive Experience! 
Deze formule garandeert een unieke 
culinaire sensatie. Geen restaurants 
met middelmatige maaltijden. Nee, 
hier heerst de top! Laat je smaakpa-
pillen verwennen met het aanbod 
aan à-la-carterestaurants en geniet 
van de beste internationale Premi-
umdranken. Een openbaring!

Beachfront juniorsuite

Code 23275 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONTSPANNEN 
MET Z’N TWEEËN
!MODERNE KAMERS OP 

PRACHTIGE LOCATIES 
! CULINAIRE ERVARINGEN
!GENIETEN IN DE 

 WELLNESS
!BLUEF!T® RELAXATIE- 

EN FITNESSLESSEN

‘Koppels of beste  vrienden? 
In deze comfortabele,  stijlvolle 
Adults Only-hotels geniet je 
van qualitytime in een 
 ontspannen sfeer.’

Zie pagina 10-11 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLY

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.4
• Kamers 8.6

• Service 9.6
• Ligging 9.0

9.6
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PLATINUM YUCATAN PRINCESS ALL SUITES & SPA RESORT ★★★★★

Riviera Maya

 !  Adults  Only,  ongestoord  genieten
 !  Moderne  kamers  voorzien  van  alle  comfort
 !  Met  All  Inclusive  verwennerij
 !  Nog  meer  luxe  in  het  Platinum-gedeelte
 !  Direct  aan  het  strand

• Honeymoon luxesuite (2 pers.) 
dicht bij het strand, met rond bed, 
bubbelbad op het balkon (type 24)

• Honeymoon swim-up luxesuite
(2 pers.) met rond bed, bubbelbad 
op het terras en directe toegang 
tot het zwembad (type 26)

• Eén persoon in een luxejunior-
suite met balkon (type 29)

• Platinum Service (geldig in types 
22, 23, 24 en 26): turndownservice, 
gratis hoofdkussenservice (op aan-
vraag), bar met premiumdranken 
op de kamer, conciërgeservice 
(24/24u.) en  1x/ week/pers. water-
circuit in het spacentrum

• 470 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Alternatief avondmaal in de 
à-la-carterestaurants (behalve in 
restaurant ‘Skylights’)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Roomservice (24/24u.)
• 6 tennisterreinen, omnisport-

terrein (basketbal en voetbal), 
honkbal, golf driving range

• Fitness
• Niet-gemotoriseerde waterspor-

ten, duikinitiatie in het zwembad 
( 1x/ pers./verblijf)

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad en douche, haardroger, 
badjas en slippers), tegelvloer en 
marmeren vloer, individuele airco, 
hoofdkussenservice (betalend in 
types 20, 25, 21 en 29), strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv (flatscreen), iPod docking sta-
tion, minibar (gratis), koffiefacilitei-
ten en safe (gratis)
• Luxejuniorsuite (2-3 pers.) met 

balkon (type 20)
• Luxejuniorsuite (2-3 pers.) met 

bubbelbad op het balkon (type 25)
• Swim-up luxejuniorsuite

(2-3 pers.) met directe toegang tot 
het zwembad en terras (type 21)

• Platinum luxejuniorsuite
(2-3 pers.) met balkon of terras 
(type 22)

• Platinum swim-up luxejunior-
suite (2-3 pers.) met directe toe-
gang tot het zwembad en terras 
(type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Grill aan het strand
• 4 à-la-carterestaurants: Italiaans, 

grill, internationaal en oosters 
(sushi/teppanyaki)

• A-la-carterestaurant ‘Skylights’
• Snackbar
• 8 bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, 13 zoetwater-

zwembaden voor de swim-upka-
mers

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum, gemotori-

seerde watersporten

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

De hemel aan de Caribische zee. Zo 
kan je dit recente en bruisende 
Adults Only resort in het hartje van 
de Riviera Maya het beste omschrij-
ven. De schitterende locatie, de 
moderne luxe, de comfortabele 
kamers, een brede waaier aan facili-
teiten en het heerlijke gevoel van 
rust zorgen ervoor dat dit resort 
perfect is voor koppels die op zoek 
zijn naar een Adults Only vakantie. 
Als gast in dit hotel kan je ook 
gebruik maken van de faciliteiten van 
de hotels Grand Riviera Princess en 
Grand Sunset Princess (behalve van 
het Family-gedeelte, het Platinum-
gedeelte en de villa’s).

LIGGING
• Direct aan het fijne zandstrand
• Op 10 km van Playa del Carmen
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Discotheek/club
• Wasservice
• Shops
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Luxejuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9

10 • Service 9
• Ligging 9

Code 23294 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

FOR TWO

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLY
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CATALONIA RIVIERA MAYA ★★★★

Puerto Aventuras

 !  Verschillende  zwembaden
 !  Prachtige  omgeving  met  bounty  allure
 !  Uitgebreide  All  In
 !  Animatie  voor  jong  en  oud
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in Privilege superi-
eure kamer met douche en toe-
gang tot het gedeelde Privilege 
zwembad, op aanvraag (type 28)

• Privilege service (geldig in types 
21, 22, 24 en 28): vroege check-in 
en late check-out (volgens 
beschikbaarheid), 10% korting op 
hoteldiensten, in de shops en op 
een romantische avondmaal op 
het strand, turndownservice, 
strandhanddoeken op de kamer bij 
aankomst,... 

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maxi-
male bezetting in types 21, 22, 24, 
29 en 28)

• 423 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de specialiteitenres-
taurants

• Snacks (10u.30-17u. en 23-2u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (10-2u.)
• Tennis, beachvolley, waterpolo, 

minivoetbal, petanque, pingpong, 
vogelpik, biljart, gezelschapsspel-
letjes

• Fitness (vanaf 18 jaar), BBB, aero-
bic, stretching, aquagym, aqua-
zumba, danslessen

• Kajak, catamaran (20min./pers./
week), duiken (zonder zuurstof-
masker, met zwemvliezen en snor-
kel), duikinitiatie in het zwembad 
( 1x/ pers./verblijf) (sommige 
watersporten mits waarborg)

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexi-
caanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad of douche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, 1 king-
size bed of 2 bedden van 1m20 of 
1m40, telefoon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), koelkast (in types 20 en 
29), minibar (gratis, in types 21, 22, 
24 en 28), safe (gratis) en balkon of 
terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met tuinzicht (type 20)

• Privilege superieure kamer
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met douche en 
toegang tot het gedeelde Privilege 
zwembad (type 21)

• Privilege familiesuite (4 pers. / 
4 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 2 kind. / 
2 volw.+ 3 kind. / 2 volw.+ 4 kind. / 
3 volw.+ 1 kind / 3 volw.+ 2 kind.) 
met toegang tot het gedeelde Pri-
vilege zwembad: 1 slaapkamer, 
1 salon (type 22)

• Privilege Romance suite (2 pers.) 
met bad, toegang tot het gedeelde 
Privilege zwembad, 1 gratis avond-
maal voor twee, 1 gratis massage 
(30 min.) voor koppels en terras 
(type 24)

FACILITEITEN
• Discotheek (vanaf 18 jaar)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 internationale restaurants (maal-

tijden in buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: steakhouse, 

Mexicaans, Japans, tapas en Itali-
aans

• Deftige kledij gewenst tijdens het 
avondmaal

• Pannenkoekenhuisje
• Poolbar, 2 beachbars

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden, 2 kinder-

baden, 3 bubbelbaden, zonne-
terras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum (vanaf 

18 jaar) met sauna, massages, ver-
zorgingen en hydrotherapie, diep-
zeeduiken

Zin in een zorgeloze vakantie, waar 
genieten en plezier maken centraal 
staat? Dan ben je bij Catalonia 
Riviera Maya aan het juiste adres! 
Zowel foodies, rustzoekers als spor-
tievelingen kunnen hier hun hartje 
ophalen. Een heerlijke maaltijd in 
een van de 7 restaurants, een partij-
tje tennis, een verfrissende duik in 
een van de zwembaden of deelne-
men aan een animatieprogramma 
om ù tegen te zeggen... het kan hier 
allemaal! Met de miniclub en aange-
paste activiteiten op kindermaat, 
zullen ook de kids zich hier geen 
seconde vervelen.

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 20 km van Playa del Carmen
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Premium kamer

Code 23256 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.0
• Kamers 7.7

• Service 8.7
• Ligging 8.2

7.5
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VAKANTIEPLAATSEN

DRUIF BEACH
Druif Beach, in het noorden van het eiland, 
wordt gekenmerkt door een hagelwit zand-
strand, wuivende palmbomen en de azuur-
blauwe Caraïbische Zee. Typisch voor deze 
rustige en ontspannende plek zijn de laag-
bouw hotels. Luchthaven - Druif Beach: ± 20 km

EAGLE BEACH
De fofoti bomen van Eagle Beach zijn onge-
twijfeld de meest gefotografeerde bomen van 
het eiland. Met hun iconische houding wijzen 
ze in de richting van de zee. Het strand is het 
breedste van het eiland en populair dankzij 
het ongerepte, zachte, witte zand. Ook hier 
zie je veel laagbouw hotels. Eagle Beach ligt 
aan de westkust van Aruba. 
Luchthaven - Eagle Beach: ± 10 km

PALM BEACH
Aan het bruisende Palm Beach vind je vooral 
luxueuze resorts, nachtclubs en casino’s, maar 
ook een heerlijk zandstrand bezaaid met 
palmbomen en beachbars. De rustige zee 
leent zich perfect tot zwemmen en snorkelen. 
Luchthaven - Palm Beach: ± 11 km

ORANJESTAD
Het veelzijdige Oranjestad is niet alleen de 
hoofdstad van Aruba, maar ook de plaats 
waar je de kleurrijke, koloniale huizen, flamin-
go’s op het strand en luxueuze winkels te zien 
krijgt. Oranjestad ligt in het noordwesten van 
het eiland en is de thuishaven van Fort Zout-
man, het oudste gebouw van Aruba dat ooit 
bedoeld was om de stad tegen piraten te 
beschermen. Luchthaven - Oranjestad: ± 5 km

PARADERA
Paradera ligt in het noordoosten van Aruba 
en is bekend dankzij het unieke landschap en 
de fotogenieke Santa Filomena kerk. Ook vlak 
bij is Hooiberg, een 165 m hoge kegelvormige 
berg van waarop je een prachtig uitzicht krijgt 
over het hele eiland. Luchthaven - Paradera: ± 6 km

INFO
Formaliteiten: een internationaal paspoort is 
vereist, samen met een retour- of doorreis-
ticket. Voor een laatste update: zie http://
diplomatie.belgium.be.
Lokale munt: Arubaanse florin. Daarnaast 
wordt de Amerikaanse dollar ook overal aan-
vaard. € 1 = ± 2,07 Arubaanse florin of 
1,16 USD (oktober 2021).
Tijdsverschil: in de zomer is het er 6 uur 
vroeger dan in België, in de winter is het er 
5 uur vroeger.
Elektriciteit: 110 volt. Amerikaanse stopcon-
tacten met platte polen. Neem een adapter 
mee.
Taal: de officiële taal is het Nederlands, maar 
de meest gesproken taal is Papiamento.
Gezondheid: geen inentingen vereist. Raad-
pleeg tijdig je huisarts en de websites www.
itg.be (Instituut voor tropische geneeskunde) 
en www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie.

Evenementen: elke dinsdagavond wordt het 
Bon Bini Festival gevierd, met folkloristische 
zang en dans en lokale gerechten. Carnaval 
wordt op Aruba groots gevierd, meestal in 
februari, met kleurrijke parades over het hele 
eiland.

! One happy island: de zon schijnt hier zo’n 300 dagen per jaar

! Tropische palmenstranden

! Bruisende hoofdstad

! Hartelijke en gastvrije bevolking

! Nationaal Park Arikok, Fort Zoutman, Bushiribana, Hooiberg,...

ARUBA

KLIMAAT
 A B C
jan 27° 27° 8
feb 27° 26° 8
maa 28° 27° 8
apr 28° 27° 8
mei 29° 28° 8
jun 29° 28° 9
jul 29° 29° 10
aug 29° 29° 9
sep 29° 29° 9
okt 29° 28° 8
nov 28° 27° 8
dec 27° 27° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

ORANJESTAD SANTA CRUZ

SAN NICOLAS

ARUBA

Arikok
Nat ional

Park

Palm
Beach

Eagle
Beach

Dru i f
Beach

Rodger
Beach Baby

Beach

PARADERA

Caribische Zee
NOORD

5 km

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor. 24/7 ONLINE 

SERVICE
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140 Aruba | Palm Beach

RIU PALACE ARUBA ★★★★★

Palm Beach

 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Luxueuze  vakantie
 !  4  themarestaurants
 !  Roomservice  24/24u  inbegrepen
 !  Direct  aan  het  strand  van  Palm  Beach

• Communicerende kamer
(4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind. / 
6 volw.+ 1 kind / 6 volw.+ 2 kind. / 
5 volw.+ 2 kind. / 5 volw.+ 3 kind.) 
met Frans balkon, zonder toeslag 
en op aanvraag (type 26)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met Frans 
balkon, op aanvraag (type 25)

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met Frans balkon, op aanvraag 
(type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 450 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, sap en schuim-
wijn

• Middagmaal: warm en koud buf-
fet, showcooking, pizza’s, pasta’s, 
salades en desserts

• Avondmaal: buffetten en gerech-
ten die ‘à la minute’ bereid wor-
den

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: fusion, 

Japans, Italiaans (voor- en nage-
recht in buffet) en steakhouse

• Snacks (24/24u.)

• Voor het middagmaal en de 
snacks kan je ook in Riu Palace 
Antillas terecht (vanaf 18 jaar)

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Drankenservice aan het zwembad
• Het bijvullen van de minibar en de 

sterkedrankenverdeler op de 
kamer

• Roomservice (24/24u.)
• Beachvolley
• Fitness, gym, aquagym, bubbel-

bad
• Peddelsurfen (SUP), snorkelmate-

riaal, kajak
• Animatie overdag voor volwasse-

nen en kinderen (4-12 jaar, in Kin-
derclub RiuLand) ( 7x/ week)

• Shows, RIU avondprogramma of 
livemuziek ( 7x/ week)

• In Riu Palace Antillas (vanaf 
18 jaar): toegang tot het casino 
(dranken betalend), toegang tot 
en dranken in de discotheek 
( 6x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), cen-
trale airco, strijkijzer en -plank, turn-
downservice, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), koffiezet, sterkedrankenverdeler 
en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met Frans balkon (type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met geïn-
tegreerd salon met sofa en balkon 
of terras met lateraal zeezicht 
(type 21)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met geïn-
tegreerd salon met sofa en balkon 
of terras met zeezicht (type 22)

• Suite (2-3 pers.) met plafondven-
tilator, hydromassagebad, douche, 
badjas, geïntegreerd salon met 
sofa en balkon of terras met zee-
zicht (type 23)

• Suite (2-3 pers.) met plafondven-
tilator, hydromassagebad, douche, 
badjas, geïntegreerd salon met 
sofa en balkon of terras met bub-
belbad en zeezicht, op aanvraag 
(type 24)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Wasservice
• In Riu Palace Antillas: casino en 

discotheek
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Fusionrestaurant
• Japans restaurant
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house met terras
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Patisserie met gebak en ijssalon
• Lobbybar, bar met terras, sportbar, 

poolbar met swim-upbar (vanaf 
18 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met bubbelbad), plonsbadje, 
zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum (vanaf 

18 jaar) met massages

In Riu Palace Aruba ga je een fan-
tastische vakantie in een tropische 
omgeving tegemoet. De All In is er 
het klokje rond inbegrepen. Niet 
alleen de uitgebreide buffetten, 
maar ook de verschillende thema-
restaurants en zelfs de roomservice 
is 24 op 24 All In. Het luxueuze inte-
rieur, de comfortabele kamers, het 
personeel dat altijd voor je klaar-
staat, het duurzame karakter en 
natuurlijk ook het hagelwitte zand-
strand van Palm Beach dragen bij 
tot een totaalervaring die je nooit 
meer vergeet.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 11 km van het centrum van 

Oranjestad
• Shops op 300 m
• Op ± 10 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Code 25093 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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Maquette

Aruba | Palm Beach

RIU PALACE ANTILLAS ★★★★★

Palm Beach

 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Topservice
 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Luxueus  hotel
 !  Direct  aan  het  strand

• Communicerende kamer
(4-6 pers.) met douche, op aan-
vraag (type 26)

• Communicerende kamer
(4-6 pers.) met douche en zee-
zicht, op aanvraag (type 27)

• Promokamer (2-3 pers.) met dou-
che en tuinzicht (type 25)

• Turndownservice, conciërgeservice, 
ontvangst met schuimwijn

• 482 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, sap en schuim-
wijn • Middagmaal: warme en koude 
gerechten, showcooking, pizza’s, 
pasta’s, salades en desserts 
• Avondmaal: buffetten en gerech-
ten die ‘à la minute’ bereid worden 
•  3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: fusion, Italiaans (voor- 
en nagerecht in buffet), steakhouse 
en Arubaans • Snacks (24/24u.) 
• Voor het middagmaal, de snacks 
en dranken kan je ook in Riu Palace 
Aruba terecht • Selectie van lokale 
en internationale alcoholische en 
niet-alcoholische premium dranken 
(24/24u.) • Drankenservice aan het 
zwembad • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverde-
ler op de kamer • Roomservice 
(24/24u.)
• Fitness, aquagym, stoombad 
• Peddelsurfen (SUP), kajak en 
snorkelmateriaal • Animatie overdag 
( 7x/ week) • Shows, RIU avondpro-
gramma of livemuziek ( 7x/ week) 
• Toegang tot het casino (dranken 
betalend), toegang tot en dranken 
in de discotheek ( 6x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers bevinden zich in het 
hoofdgebouw en beschikken over 
badkamer (haardroger, badjas), cen-
trale airco, plafondventilator, strijk-
ijzer en -plank, salon, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), sterkedrankenver-
deler, koffiezet, safe (gratis) en bal-
kon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers.) met dou-

che en sofa(bed) (type 20)
• Juniorsuite met zeezicht

(2-3 pers.) met douche en sofa 
(type 21)

• Juniorsuite met frontaal zeezicht
(2-3 pers.) met douche, sofabed 
en 2 balkons, op aanvraag 
(type 22)

• Suite (2-3 pers.) met bad en 
2 balkons met zeezicht: 1 slaap-
kamer, 1 salon met sofabed, op 
aanvraag (type 23)

• Suite (2-3 pers., ruimer kamer-
type) met bad, douche en 2 bal-
kons met frontaal zeezicht: 
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed 
(type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm)
• Fusionrestaurant
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Restaurant bij het zwembad/ 

Arubaans restaurant
• Romantisch avondmaal op het 

strand, speciale wijnkaart
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Loungebar
• Koffiebar met gebak en ijs
• Lobbybar, salonbar, plazabar, pool-

bar met swim-upbar, chill out bar

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, waarvan 

1 met swim-upbar, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

Riu Palace Antillas is een prachtig 
hotel in Palm Beach en ligt net naast 
zusterhotel Riu Palace Aruba. In dit 
Adults Only hotel ben je welkom 
vanaf 18 jaar voor een vakantie 
boordevol luxe en verwennerij. Er 
zijn maar liefst 4 themarestaurants, 
heel wat bars, een discotheek en ook 
een casino. Dankzij de uitgebreide 
All In formule zijn snacks, dranken 
en zelfs roomservice 24/24u. inbe-
grepen. Bovendien werden alle 
kamers in het hoofdgebouw gereno-
veerd in 2021.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 11 km van het centrum van 

Oranjestad
• Shops op 300 m
• Op ± 10 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Casino
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 25094 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG
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DIVI ARUBA ALL INCLUSIVE ★★★★

Druif Beach

 !  Familievriendelijk  hotel
 !  Uitgebreid  All  In  concept
 !  Non-stop  entertainment
 !  Heel  wat  sporten  en  activiteiten
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (inloopdouche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), koelkast, 
koffiezet en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met 

kingsize bed, balkon of terras en 
tuinzicht (type 20)

• Kamer met tuinzicht (2-4 pers.) 
met 2 dubbele bedden en balkon 
of terras, op aanvraag en zonder 
toeslag (type 21)

• Casita aan de strandzijde (2 pers.) 
met kingsize bed en terras met tuin-
zicht, op aanvraag (type 22)

• Casita aan de strandzijde (2-4 pers.) 
met 2 dubbele bedden en terras 
met tuinzicht (type 23)

• Kamer met zeezicht (2 pers.) met 
kingsize bed en balkon of terras 
(type 24)

• Kamer met zeezicht (2-4 pers.) 
met 2 dubbele bedden en balkon 
of terras, op aanvraag (type 25)

• Kamer met zicht op het zwem-
bad (2 pers.) met kingsize bed en 
balkon of terras (type 26)

• Kamer met zicht op het zwembad
(2-4 pers.) met 2 dubbele bedden 
en balkon of terras (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
types 21, 23, 25 en 27)

• 261 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants (zowel in Divi Aruba All 
Inclusive als in Tamarijn Aruba All 
Inclusive)

• Snacks
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken

• Beachvolleybal, volleybal in het 
zwembad, basketbal, pingpong, 
vogelpik, biljart, klimmuur op het 
strand

• In Tamarijn Aruba All Inclusive: 
tennis (met verlichting), fietsen 
(vanaf 5 jaar)

• Fitness, aqua-aerobic, yoga, 
pilates, zumba

• Kano, zeilen, windsurfen, snorke-
len, catamaran

• Korting en casinochips in Alham-
bra Casino & shops

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(o.a. livemuziek en shows)

• Miniclub (4-12 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm, showcooking 
en thema-avonden)

• Internationaal à-la-carterestaurant
• Mexicaans à-la-carterestaurant
• Pizzeria & bar
• Snackbar
• Restaurants in Tamarijn Aruba All 

Inclusive: hoofdrestaurant met ter-
ras (maaltijden in buffetvorm, 
showcooking en thema-avonden), 
à-la-cartegrillrestaurant, Italiaans 
à-la-carterestaurant, Aziatisch 
à-la-carterestaurant, pizzeria & bar

• Beachbar (mits toeslag)
• 6 bars
• 4 bars in Tamarijn Aruba All Inclu-

sive

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinder-

bad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen, lessen 
windsurfen en snorkelen, duikex-
cursies, gemotoriseerde water-
sporten (o.a. jetski, banana en 
parasailing), 9-holes golfterrein 
‘The Links’ vlak bij het hotel

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand 

van Druif Beach
• Op 3 km van het centrum van 

Oranjestad
• Gratis shuttleservice naar Tamarijn 

Aruba All Inclusive en Alhambra 
Casino & shops

• Op ± 6 km van de luchthaven 
(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon (in Tamarijn Aruba All 

Inclusive)
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Hotel Divi Aruba All Inclusive heeft 
alle troeven in handen om het fami-
lies helemaal naar de zin te maken 
tijdens hun vakantie. De All Inclusive 
formule omvat niet alleen alle maal-
tijden en snacks, maar ook een 
ruime keuze aan sporten en activi-
teiten. Zo kan je er naar hartenlust 
tennissen, beachvolleyballen en gaan 
fi etsen, maar ook windsurfen en 
snorkelen en zelfs fi tnessen met 
zicht op zee! Als gast in dit hotel 
mag je ook gebruik maken van de 
restaurants, bars en het zwembad in 
zusterhotel Tamarijn Aruba All Inclu-
sive, dat je makkelijk via het strand 
of met de gratis shuttleservice kan 
bereiken.

Kamer met zicht op het zwembad

Code 25055 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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TAMARIJN ARUBA ALL INCLUSIVE ★★★★

Druif Beach

 !  Voor  het  ganse  gezin
 !  Uitgebreide  All  Inclusive
 !  Recent  gerenoveerde  kamers  met  zeezicht
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), Smart-
tv, koelkast, koffiezet, safe (gratis) 
en balkon of terras met frontaal zee-
zicht
• Luxekamer (2 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) met kingsize bed (type 20)
• Luxekamer (2-4 pers.) met 2 dub-

bele bedden, op aanvraag en zon-
der toeslag (type 21)

• Premium kamer (2 pers. / 
2 volw.+ 2 kind., ruimer kamertype) 
met kingsize bed (type 22)

• Premium kamer (2-4 pers., ruimer 
kamertype) met 2 dubbele bed-
den (type 23)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
types 21 en 23)

• 236 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants (zowel in Tamarijn Aruba All 
Inclusive als in Divi Aruba All 
Inclusive)

• Snacks
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken

• Tennis (met verlichting), beachvol-
leybal, volleybal in het zwembad, 
basketbal, pingpong, vogelpik, bil-
jart, fietsen (vanaf 5 jaar), klim-
muur op het strand

• Fitness, aqua-aerobic, yoga, 
pilates, zumba

• Windsurfen, kano, zeilen, snorke-
len, catamaran

• Korting en casinochips in Alham-
bra Casino & shops

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(o.a. livemuziek en shows)

• Miniclub (4-12 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm, showcooking 
en thema-avonden)

• A-la-cartegrillrestaurant
• Italiaans à-la-carterestaurant
• Aziatisch à-la-carterestaurant
• Pizzeria & bar
• Restaurants in Divi Aruba All Inclu-

sive: hoofdrestaurant met terras 
(maaltijden in buffetvorm, show-
cooking en thema-avonden), inter-
nationaal à-la-carterestaurant, 
Mexicaans à-la-carterestaurant, 
pizzeria & bar, snackbar

• 4 bars
• 6 bars in Divi Aruba All Inclusive

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• 3 zoetwaterzwembaden in Divi 

Aruba All Inclusive
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen, lessen 
windsurfen en snorkelen, duik-
excursies, gemotoriseerde water-
sporten (o.a. jetski, banana en 
parasailing), 9-holes golfterrein 
‘The Links’ vlak bij het hotel

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand 

van Druif Beach
• Op 3 km van het centrum van 

Oranjestad
• Gratis shuttleservice naar Divi 

Aruba All Inclusive en Alhambra 
Casino & shops

• Op ± 6 km van de luchthaven 
(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Tamarijn Aruba All Inclusive is een 
aanrader voor een ontspannende 
familievakantie. Je geniet er van een 
uitgebreide All Inclusive formule 
waarbij alle maaltijden en dranken 
inbegrepen zijn, alsook een waaier 
aan bal- en watersporten. Alle 
kamers werden onlangs gerenoveerd 
en bieden stuk voor stuk frontaal 
zeezicht, met het strand bovendien 
binnen handbereik. Als gast in dit 
hotel mag je ook gebruik maken van 
de restaurants, bars en zwembaden 
in zusterhotel Divi Aruba All Inclu-
sive, dat je makkelijk via het strand 
of met de gratis shuttleservice kan 
bereiken.

Code 25072 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFIGEEN TOESLAG

ZEEZICHTBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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VAKANTIEPLAATSEN

NEGRIL
Negril staat bekend om zijn prachtige zand-
stranden, o.a. het 7 Miles strand, en zijn 
adembenemende zonsondergangen. Vroeger 
was dit het centrum van de hippiewereld. 
Tegenwoordig is het een aantrekkelijke en 
onbezorgde vakantieplaats met allerlei toeris-
tische faciliteiten. Luchthaven - Negril: ± 80 km

LUCEA
Lucea is een levendig Jamaicaans vissersdorp. 
Het toerisme staat er nog in de kinderschoe-
nen en je proeft er dan ook nog de authen-
tieke sfeer. Dagelijks is er een lokale markt, 
en de huisjes en winkeltjes in alle mogelijke 
kleuren, geven dit dorpje een charmante uit-
straling. Luchthaven - Lucea: ± 40 km

MONTEGO BAY
De stad Montego Bay bestaat uit 2 delen: een 
toeristisch gedeelte nabij de luchthaven en 
het downtown-gedeelte. Het toeristische cen-
trum is gelegen in de ‘Hip Strip’ met zijn win-
kels, bars en restaurants. In Montego Bay zijn 
er meerdere fijnzandstranden. 
Luchthaven - Montego Bay: ± 1 km

OCHO RIOS
Ocho Rios was ooit een rustig vissersdorp. De 
laatste decennia is dit oord uitgegroeid tot 
een waar vakantieparadijs met vele winkeltjes, 
bars en restaurants. Bovendien is het de 
favoriete stopplaats van cruiseschepen in de 
Caraïben. Luchthaven - Ocho Rios: ± 100 km

FALMOUTH
Falmouth ligt in de ‘parish’ Trelawny, die nog 
niet ontdekt is door het massatoerisme. Deze 
stad was vroeger een van de drukste haven-
steden van Jamaica en veel historische 
gebouwen zijn goed bewaard gebleven. 
Luchthaven - Falmouth: ± 30 km

RUNAWAY BAY
Runaway Bay is een langgerekte, groene kust-
strook. Langs deze plaats probeerden slaven 
destijds het eiland te ontvluchten, vandaar de 
naam. Bezienswaardigheden zoals Dunn’s 
River Falls en Fern Gully zijn gemakkelijk te 
bereiken. Luchthaven - Runaway Bay: ± 80 km

INFO
Formaliteiten: voor Belgische onderdanen is 
een internationaal paspoort vereist dat nog 
6 maanden geldig is na de aankomstdatum. 
Het immigratie- en douaneformulier kan 
ofwel op de luchthaven van Kingston ingevuld 
worden, ofwel kan deze nu ook op voorhand 
online ingevuld worden: https://c5online.pica.
gov.jm/apply/. Voor een laatste update: zie 
http://diplomatie.belgium.be.
Lokale munt: Jamaicaanse dollar. Ameri-
kaanse dollars worden overal aanvaard en 
soms zelfs gevraagd. € 1 = ± 180,88 Jamai-
caanse dollar of 1,18 USD (oktober 2021). We 
raden af geld te wisselen op de luchthaven 
gezien de hoge verliesmarge.
Tijdsverschil: in de zomer is het er 7 uur 
vroeger dan in België, in de winter is het er 
6 uur vroeger.
Klimaat: het Caribische gebied is in de regel 
orkaangevoelig van juli tot november. De 
doortocht - waarvan het tijdstip, het traject 
en de kracht onvoorspelbaar zijn - gaat 
meestal gepaard met rukwinden en stortre-
gens en heeft soms belangrijke ravages tot 
gevolg. Het vakantieplezier kan desgevallend 
beperkt worden en vluchtvertragingen zijn 
mogelijk. Het regenseizoen loopt van april-
mei tot oktober-november.

Opmerking: hier kunnen stroming en weers-
omstandigheden een eroderende invloed 
hebben op de staat van het strand en zelfs 
leiden tot het gedeeltelijk of geheel wegspoe-
len ervan. 
Gezondheid: geen inentingen vereist. Raad-
pleeg tijdig je huisarts en de websites www.
itg.be (Instituut voor tropische geneeskunde) 
en www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie.
Verzekering: wij raden je aan een reis- en bij-
standsverzekering te nemen.
Huisdieren: zijn niet toegelaten in Jamaica.
Roken: door een nieuwe wet in Jamaica mag 
er nergens meer gerookt worden behalve in 
de speciaal voorziene rokerszones, dit geldt 
ook in de hotels. In elk hotel zijn er steeds 
1 of meerdere rokerszones voorzien.
Timesharing: tijdens je verblijf kan het zijn 
dat je door bedienden in het hotel aange-
sproken wordt om gebruiksrechten op een 
vakantiewoning te kopen. Heel vaak gebeurt 
dit onder het mom van een wedstrijd waarbij 
je altijd wint, bijeenkomsten waar je met 
cadeaus naartoe gelokt wordt… De personen 
in kwestie kunnen zich voordoen als verte-
genwoordiger van je reisorganisator, wat niet 
correct is. Wees vastberaden om elk voorstel 
te weigeren want in het beste geval verlies je 
kostbare vakantietijd, in het slechtste geval 
verlies je veel geld.

! Hartverwarmende bevolking met inspirerende ‘vibes’ en levensstijl

! Paradijselijke stranden met Frenchman’s Cove als pronkstuk

! Avontuurlijke activiteiten in een indrukwekkende natuur

! Een weelderig groen binnenland met fonkelende watervallen

! Heerlijke Jamaicaanse keuken met invloeden van over de hele 
wereld

! Bob Marley, opzwepende ritmes, sensualiteit en reggae... Jah man!

JAMAICA

KLIMAAT
 A B C
jan 27° 27° 8
feb 28° 27° 9
maa 29° 27° 8
apr 29° 27° 9
mei 30° 27° 8
jun 31° 27° 8
jul 31° 28° 9
aug 31° 28° 8
sep 31° 28° 8
okt 30° 29° 7
nov 29° 28° 7
dec 28° 28° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

KINGSTON

FalmouthMontego Bay

Lucea Rio Bueno

Negril

Black River

Treasure Beach

Port Antonio

Ocho Rios

Runaway Bay

Caribische Zee

Caribische Zee

JAMAICA Blue Mounta ins
Nat iona l  Park

Dunn’s  R iver  Fa l l s

50 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE
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RIU NEGRIL ★★★★★

Negril

 !  Gezellig  en  geanimeerd  RIU  hotel
 !  Uitgebreide  All  In,  24/24u.
 !  Sprankelende  animatie
 !  RiuLand  voor  kinderen
 !  Aan  een  adembenemend  strand

• Eenouderkamer (1 volw.+ 1 kind) 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 28)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 25)

• Eén persoon in een promokamer
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 420 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking

• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met warme en 

koude gerechten, showcooking, 
pizza’s, pasta, salades en keuze 
aan desserts, ‘Jerk Grill’ ( 6x/ week)

• Avondmaal: buffetten en gerech-
ten die ‘à la minute’ worden 
bereid

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: gourmet, 

steakhouse, Italiaans restaurant 
en Aziatisch restaurant

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Het bijvullen van de minibar en 
sterkedrankenverdeler in de kamer

• 2 tennisterreinen (met verlich-
ting), beachvolleybal, omnisport-
terrein

• Vanaf 18 jaar: fitness, sauna, bub-
belbad

• Groepslessen in de RiuFit zone 
( 7x/ week)

• Peddelsurfen (SUP), kajak, snor-
kelmateriaal, kleine catamaran

• 1 duikinitiatie in het zwembad
• Animatie overdag voor volwasse-

nen en kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week)

• Shows, RIU avondprogramma of 
livemuziek ( 7x/ week)

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), cen-
trale airco, ventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis, max. 
2 toestellen per kamer), kabel-tv, 
minibar (gratis), koffiefaciliteiten, 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 20)

• Kamer met zeezicht (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 22)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met king-
size bed, geïntegreerd salon met 
sofa en zeezicht (type 21)

• Communicerende kamers
(4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind. / 
5 volw.+ 2 kind. / 5 volw.+ 3 kind. / 
6 volw.+ 1 kind / 6 volw.+ 2 kind.) op 
het gelijkvloers, met 2 aparte bed-
den (125 op 200 cm), zonder toe-
slag (type 23)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shops
• Kapsalon
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm)
• Gourmetrestaurant ‘Kulinarium’
• Italiaans restaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Restaurant aan het zwembad/

steakhouse
• Lobbybar, salonbar met terras, 

poolbar, swim-upbar (vanaf 
18 jaar), beachbar, sportsbar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met bubbelbad), kinderbad met 
glijbanen, zonneterras, tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen

Riu Negril ligt net als Riu Palace Tro-
pical Bay aan het adembenemende 
strand van Negril, in het westen van 
Jamaica. Neem je deel aan de tal-
rijke activiteiten die dagelijks worden 
georganiseerd, beoefen je liever je 
favoriete sport of wil je genieten van 
de ontspannen sfeer? Hier staat 
‘vrijheid’ voorop! Bovendien biedt dit 
hotel een uitgebreide All Inclusive-
formule aan, zodat het je werkelijk 
nergens aan ontbreekt.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Shops op 7 km
• Op 9 km van Negril West-End
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Standaardkamer

Code 24894 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFILANG

VERBLIJFBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 8.6

• Service 8.9
• Ligging 7.2

8.1
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KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 8.4

• Service 8.1
• Ligging 8.6

RIU PALACE TROPICAL BAY ★★★★★

Negril

 !  Luxehotel,  ideaal  voor  koppels
 !  24/24u.  RIU  roomservice
 !  Elke  dag  een  culinaire  verrassing
 !  Aan  het  prachtige  strand  van  Negril

• Suite (2-3 pers.) met bad, douche, 
badjas, 1 bed (180 op 200 cm), 
geïntegreerde woonkamer met 
sofa en frontaal zeezicht (type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer
met douche en 1 bed (180 op 
200 cm), de meeste kamers met 
sofa (type 29)

• Eén persoon in juniorsuite met 
douche, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zithoek met sofa of 
sofabed (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 452 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn

• Middagmaal: buffet met warme en 
koude gerechten, showcooking, 
pizza’s, pasta, salades en desserts, 
‘Jerk Grill’

• Avondmaal: buffetten en gerech-
ten die ‘à la minute’ worden 
bereid

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: fusion (à la 

carte), Italiaans (à la carte, voor-
gerechtenbuffet), steakhouse (à la 
carte) en Japans (à la carte)

• Snacks (24/24u.)
• Voor het middagmaal en de 

snacks kan je ook in Riu Negril 
terecht

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Drankenservice aan het zwembad
• Dranken in alle bars van Riu Negril
• Het bijvullen van de minibar en de 

sterkedrankenverdeler
• Roomservice (24/24u.)
• Beachvolley
• Fitness (vanaf 18 jaar)
• Groepslessen in de RiuFit zone 

( 7x/ week)
• Peddelsurfen, kajak en snorkelma-

teriaal
• Mits brevet: kleine catamaran
• 1 duikinitiatie in het zwembad
• Animatie overdag voor volwasse-

nen en kinderen (4-7 en 8-12 jaar, 
in Kinderclub RiuLand) ( 7x/ week)

• Shows, RIU avondprogramma of 
livemuziek ( 7x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger), turndownser-
vice, centrale airco, ventilator, strijk-
ijzer en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gra-
tis), sterkedrankenverdeler, koffiezet, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met 

douche en 1 bed (180 op 200 cm), 
de meeste kamers met sofa 
(type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met douche, 2 aparte bed-
den (125 op 200 cm) of 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm) en zithoek 
met sofa of sofabed (type 22)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met douche, 2 aparte bed-
den (125 op 200 cm) of 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm), zithoek met 
sofa of sofabed en lateraal zee-
zicht (type 23)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met dou-
che, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), zithoek met sofa of sofa-
bed en frontaal zeezicht (type 25)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Fusionrestaurant
• Italiaans restaurant
• Japans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Salonbar, lobbybar, bar, poolbar 

met swim-upbar (vanaf 18 jaar), 
loungebar, patisserie met gebak en 
ijs

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinder-

bad, zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met 

massages en verzorgingen

Riu Palace Tropical Bay is een luxe-
hotel en werd tijdens het najaar van 
2018 compleet gerenoveerd. Ook 
hier kan je terecht in de moderne 
loungebar en de patisserie en de 
dagelijkse groepslessen in de RiuFit 
zone zorgen voor leuke momenten. 
Ook niet te versmaden: de persoon-
lijke service, het verzorgde All Inclu-
sive-concept en de fantastische lig-
ging aan het zandstrand van Negril, 
bekend om zijn adembenemende 
zonsondergangen.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Shops op 6 km
• Op 7,5 km van Negril West-End
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Juniorsuite

Code 24895 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

8.3
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ROYALTON NEGRIL ★★★★★

Negril

 !  Voor  liefhebbers  van  ultra  luxe
 !  Genieten  met  of  zonder  de  kinderen
 !  Gastronomisch  genieten
 !  ‘Diamond  Club™’  met  butler
 !  Op  een  toplocatie  direct  aan  het  strand

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) in het Royalton-
gedeelte, met balkon en zeezicht 
(type 23)

• Luxury juniorsuite (2-4 volw., 
minimumleeftijd: 18 jaar) in het 
Hideaway-gedeelte, met balkon en 
zeezicht (type 24)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-4 volw., minimumleeftijd: 
18 jaar) in het Hideaway-gedeelte, 
met balkon en zeezicht (type 27)

• Eén persoon in een Luxury 
juniorsuite in het Royalton-
gedeelte, met balkon (type 29)

• Eén persoon in een Luxury 
juniorsuite (minimumleeftijd: 
18 jaar) in het Hideaway-gedeelte, 
met balkon en zeezicht (type 28)

• ‘Diamond Club’ geldig in types 
23 en 27: gepersonaliseerde 
check-in/-out, vroege check-in en 
late check-out (volgens beschik-
baarheid), butlerservice, dranken 
in de kamer, reservaties in de 
à-la-carterestaurants via de butler, 
exclusieve ruimte op het strand 
met bediening, exclusieve lounge 
met hors d’oeuvres, snacks en 
desserts, uitgebreid roomservice-
menu, gratis hoofdkussenservice, 
korting in het spacentrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 547 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carterestau-
rants (onbeperkt)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Roomservice
• Beachvolley, fitness, aerobic
• Snorkelen, kajak, introductieles 

duiken
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. avondshows)
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 exclusief voor ‘Diamond Club’ en 
1 exclusief in het Hideaway-
gedeelte), kinderbad

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

stoombad, massages en verzorgin-
gen, watersporten

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bubbelbad, regendouche, 
haardroger, badjas en slippers), 
tegelvloer, individuele airco, hoofd-
kussenservice (betalend), strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), iPod docking 
station, minibar (gratis), koffiefacili-
teiten en safe (gratis)
• Luxury juniorsuite (2-4 pers.) in 

het Royalton-gedeelte, met balkon 
(type 20)

• Luxury juniorsuite (2-4 pers.) in 
het Royalton-gedeelte, met balkon 
en zeezicht (type 21)

• Luxury swim-up juniorsuite
(2-4 pers.) in het Royalton-
gedeelte, met terras en toegang 
tot het gedeelde zwembad 
(type 22)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 72 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimtes (in openlucht 

en binnen)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shop
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant: internationale 

keuken (maaltijden in buffetvorm, 
kinderbuffet)

• A-la-carterestaurants: steakhouse, 
tex-mex, teppanyaki/Aziatisch, Ita-
liaans en Indisch

• Exclusief zeevruchten-/grillrestau-
rant en bistro in het Hideaway-
gedeelte (vanaf 18 jaar)

• Chef’s Table met privéchef en 
7-gangenmenu (betalend)

• Sportsbar & Lounge met grillades
• Koffieshop
• 7 bars, waaronder 2 exclusief voor 

‘Diamond Club™’

Royalton Negril Resort & Spa pakt 
uit met een All In Luxury® concept, 
aangevuld met een excellente ser-
vice, stijlvolle kamers en een uitge-
breid culinair aanbod. Voeg daar nog 
Premium dranken, vers geshakete 
cocktails, de unieke DreamBed bed-
den, een regendouche in elke bad-
kamer en 24/24u. roomservice aan 
toe en je weet gewoon dat je hier 
goed zit voor een onvergetelijke 
vakantie. Voor de à-la-carterestau-
rants hoef je niet te reserveren, of je 
kan er ook voor kiezen om via room-
service in je eigen kamer te dineren. 
Het hotel bestaat uit 2 delen: het 
Royalton gedeelte voor families en 
het Hideaway gedeelte voor volwas-
senen. Ben je op zoek naar een 
exclusieve en intieme vakantiebele-
venis? Kies dan voor een van de 
‘Diamond Club™’ juniorsuites en 
geniet van luxueuze extraatjes die je 
verblijf naar een nóg hoger niveau 
tillen.

Zwembad in het Royalton-gedeelte

Code 24864 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL INSWIM-UP
KAMERSBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6
• Kamers 8.8

• Service 8.1
• Ligging 7.6

9.2
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148 Jamaica | Montego Bay

RIU MONTEGO BAY ★★★★★

Montego Bay

 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Gerenoveerd  in  het  najaar  van  2020
 !  Uitgestrekt  resort
 !  Hartelijke  service
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in dubbele kamer
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zitruimte met sofa 
(type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer
aan de zeezijde, met 2 aparte bed-
den (125 op 200 cm) of 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm), zitruimte 
met sofa en lateraal zeezicht 
(type 28)

• Promokamer (2-3 pers.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 25)

• Glas schuimwijn bij aankomst
• 826 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta, salades en 
desserts, ‘Jerk Grill’ • Avondmaal: 
buffetten en gerechten die ‘à la 
minute’ worden bereid •  3x/ week 
themabuffet • Alternatief avond-
maal: Aziatisch (buffet), Italiaans (à 
la carte, voor- en nagerecht in buf-
fetvorm), steakhouse (à la carte) en 
restaurant ‘Kulinarium’ (à la carte) 
• Snacks (24/24u.) • Selectie van 
lokale en internationale premium 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.) • Het bijvullen 
van de minibar en de sterkedran-
kenverdeler op de kamer
• Beachvolley • Fitness • Stand up 
paddle surf (SUP), kajak, snorkel-
materiaal, kleine catamaran (mits 
brevet) • 1 duikinitiatie in het 
zwembad • Groepslessen in de 
RiuFit zone ( 7x/ week) • Animatie 
overdag ( 7x/ week) • Shows, RIU 
avondprogramma of livemuziek 
( 7x/ week) • Themafeest ‘RIU Get 
Together Party’ ( 1x/ week) • Toegang 
tot en dranken in de discotheek 
( 7x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas), 
centrale airco, ventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis, max. 
2 toestellen per kamer), satelliet-tv, 
minibar (gratis), sterkedrankenver-
deler, safe (gratis) en balkon of ter-
ras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met 

2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en zitruimte met sofa (type 20)

• Kamer aan de zeezijde (2-3 pers.) 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), zitruimte met sofa en 
lateraal zeezicht (type 21)

• Kamer met frontaal zeezicht
(2-3 pers.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en zitruimte met 
sofa (type 23)

• Suite (2-3 pers.) met hydromassa-
gebad, douche, 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon met sofa en frontaal zeezicht 
(type 22)

• Ruime kamer (3-5 pers.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
en zitruimte met sofa (type 24)

FACILITEITEN
• Discotheek • Kapsalon • Schoon-
heidssalon • Shop • Conciërgeser-
vice • Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras (maaltijden in buffetvorm) 
• Aziatisch restaurant • Italiaans 
restaurant • Restaurant bij het 
zwembad/steakhouse • Restaurant 
‘Kulinarium’ • Romantisch diner op 
het strand, speciale wijnkaart • Def-
tige kledij vereist tijdens het avond-
maal • ‘Jerk Grill’ aan het zwembad 
• Salonbar met terras, lobbybar, 
poolbar met swim-upbar, sportsbar

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met swim-upbar), zonneterras 
• Aquapark met glijbanen (min. 
1m20) • Gratis ligzetels en parasols 
aan het zwembad, gratis ligzetels 
aan het strand • Gratis handdoe-
kenservice • Gratis: zie All In 
• Betalend: biljart, spacentrum met 
massages en verzorgingen, PADI 
duikschool

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 
het hotel: 18 jaar

Riu Montego Bay werd in het najaar 
van 2020 volledig gerenoveerd en 
heropende als een Adults Only 
hotel, toegankelijk voor gasten vanaf 
18 jaar. Alle kamers, restaurants en 
bars zitten nu in een nieuw jasje. 
Bovendien is er nu ook een gloed-
nieuw aquapark beschikbaar, zijn er 
maar liefst 5 openluchtzwembaden, 
een nieuw ‘Kulinarium’ restaurant 
alsook een vernieuwd wellnesscen-
trum. Riu Montego Bay ligt aan een 
levendig strand, in het noordwesten 
van het vrolijke reggae-eiland. De 
verschillende gebouwen zijn harmo-
nieus geïntegreerd in de groene, tro-
pische omgeving. De charmante uit-
straling, de verzorgde service en de 
goede keuken zijn nog steeds van de 
partij.

LIGGING
• Direct aan het strand • Shops op 
350 m • Op 4,5 km van Montego 
Bay • Op ± 2,7 km van de luchtha-
ven (transfer heen en terug inbegre-
pen)

Standaardkamer

Code 24892 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFIADULTS

ONLY

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 7.8

• Service 8.6
• Ligging 7.9

8.1
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RIU REGGAE ★★★★★

Montego Bay

 !  Levendig  hotel  met  veel  animatie
 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  All  Inclusive,  optimaal  genieten
 !  Keuze  uit  5  verschillende  restaurants
 !  Direct  aan  het  strand

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking

• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met warme en 

koude gerechten en showcooking, 
pizza’s, pasta, salades en desserts, 
‘Jerk Grill’

• Avondmaal: buffetten en gerech-
ten die à la minute bereid worden

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Aziatisch 

(buffet), Italiaans (hoofdgerecht 
geserveerd aan tafel, voor- en 
nagerecht in buffetvorm), steak-
house (à la carte) en restaurant 
‘Kulinarium’ (à la carte)

• Snacks (24/24u.)
• Voor het middagmaal en snacks 

kan je ook in Riu Montego Bay 
terecht

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche premium dranken (24/24u.)

• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de 
kamer

• Beachvolley
• Fitness, gym, stoombad, bubbel-

bad
• Stand up paddle surf (SUP), kajak 

en snorkelmateriaal
• Mits brevet: kleine catamaran
• 1 duikinitiatie in het zwembad
• Animatie overdag ( 7x/ week)
• Shows, RIU avondprogramma of 

livemuziek ( 7x/ week)
• Themafeest ‘RIU Get Together 

Party’ in Riu Montego Bay 
( 1x/ week)

• Toegang en dranken in de disco-
theek (in Riu Montego Bay, 
 7x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas), 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) 

(type 20)
• Kamer met zicht op de binnen-

plaats (2-3 pers.) (type 21)
• Kamer met gedeeltelijk zeezicht

(2-3 pers.) (type 22)
• Kamer met frontaal zeezicht

(2-3 pers.), sommige kamers met 
sofabed (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op de binnenplaats 
(type 28)

• Eén persoon in dubbele kamer
met gedeeltelijk zeezicht (type 27)

• Glas schuimwijn bij aankomst
• 454 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Italiaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Restaurant aan het zwembad/

steakhouse met terras
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Romantisch diner op het strand, 

speciale wijnkaart
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Lobbybar, salonbar/plazabar, 

2 poolbars met swim-upbar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 met swim-upbar), zonneterras
• In Riu Montego Bay: aquapark met 

glijbanen (min. 1m20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met mas-

sages en verzorgingen, PADI duik-
school

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

In Riu Reggae zijn het vertrouwde 
comfort en de gekende service van 
RIU volop aanwezig en overgoten 
door een fl  inke laag Jamaicaanse 
gastvrijheid. Of je nu kiest voor een 
luilekkerdag aan het zwembad of 
absolute fun met het animatieteam, 
je zorgen zijn nog sneller weg dan 
een golf die het strand gestreeld 
heeft! Riu Reggae is enkel toeganke-
lijk voor volwassenen vanaf 18 jaar.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 4,5 km van Montego Bay
• Shops op 350 m
• Op ± 2,7 km van de luchthaven 

van Montego Bay (transfer heen 
en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shops
• Discotheek (in Riu Montego Bay)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Conciërgeservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Kamer met frontaal zeezicht

Code 24889 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFIADULTS

ONLY

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.0
• Kamers 8.4

• Service 8.0
• Ligging 7.3

7.0
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RIU PALACE JAMAICA ★★★★★

Montego Bay

 !  RIU  luxe  voor  volwassenen  vanaf  18  jaar
 !  Logeren  in  designsuites
 !  Wegdromen  in  het  bubbelbad
 !  4  à-la-carterestaurants  All  Inclusive
 !  Direct  aan  het  strand

• Suite (2-3 pers.) met 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon met sofa, bubbelbad op het 
balkon of terras (type 21)

• Eén persoon in juniorsuite met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en zithoek met sofa (type 29)

• Eén persoon in juniorsuite met 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek met sofa, aan het binnen-
hof gelegen (type 28)

• Eén persoon in juniorsuite met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek met sofa en lateraal zee-
zicht (type 27)

• Glas schuimwijn bij aankomst
• 288 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, sap en schuim-
wijn

• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met warme en 

koude gerechten, showcooking, 
pizza’s, pasta, salades en desserts

• Avondmaal: buffetten en show-
cooking

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Japans, 

fusion, Italiaans en steakhouse

• Snacks (24/24u.)
• Voor middagmaal, snacks en dran-

ken kan je ook in Riu Reggae en 
Riu Montego Bay terecht

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche premium dranken (24/24u.)

• Drankenservice aan het zwembad
• Het bijvullen van de minibar en de 

sterkedrankenverdeler op de 
kamer

• Roomservice (24/24u.)
• Beachvolley, fitness
• Stand up paddle surf (SUP), 

kajak, waterfiets en snorkelmateri-
aal

• Mits brevet: kleine catamaran
• 1 duikinitiatie in het zwembad
• Groepslessen in de RiuFit zone 

(meerdere malen per week)
• Animatie overdag ( 7x/ week)
• Livemuziek (meerdere malen per 

week)
• In Riu Montego Bay en Riu Reg-

gae: livemuziek, shows en RIU 
avondprogramma ( 7x/ week)

• In Riu Montego Bay: themafeest 
‘RIU Get Together Party’ 
( 1x/ week), toegang tot en dranken 
in de discotheek ( 7x/ week)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (hydromassagebad, douche, 
haardroger, badjas), turndownser-
vice, centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, koffiezet, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers.) met 

2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en zithoek met sofa (type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek met sofa, aan het binnen-
hof gelegen (type 22)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek met sofa en lateraal zee-
zicht (type 23)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek met sofa, met frontaal 
zeezicht (type 24)

FACILITEITEN
• Roomservice (24/24u.)
• Conciërgeservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Italiaans restaurant
• Japans restaurant
• Fusionrestaurant
• Restaurant/steakhouse aan het 

zwembad
• Romantisch diner op het strand, 

speciale wijnkaart
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Lobbybar, poolbar met swim-

upbar, swim-upbar, beachbar met 
chill-outbar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 ‘infinity’ zoetwaterzwembaden 

waarvan 2 met swim-upbar, 
zonneterras

• In Riu Montego Bay: aquapark met 
glijbanen (min. 1m20)

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In

In dit oord van rust en relaxatie wor-
den dromen waargemaakt en is de 
vertrouwde succesformule van RIU 
weer volop van de partij. Uitste-
kende maaltijden, de gegarandeerde 
RIU service, een uitgebreid anima-
tieprogramma... Ook hier is het 
plaatje af! Bovendien krijg je toegang 
tot alle faciliteiten in Riu Reggae en 
Riu Montego Bay.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 4,5 km naar Montego Bay
• Shops op 350 m
• Op ± 2,7 km van de luchthaven 

van Montego Bay (transfer heen 
en terug inbegrepen)

Juniorsuite met zeezicht

Code 24891 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFIADULTS

ONLYBOEKEN
VROEG

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3
• Kamers 9.1

• Service 9.4
• Ligging 8.2

9.2
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RIU OCHO RIOS ★★★★★

Ocho Rios

 !  Volledig  gerenoveerd  in  2019
 !  Ultiem  familieresort
 !  Tof  sport-  en  animatieprogramma
 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Direct  aan  het  strand

• Communicerende kamers
(4 pers.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), zonder toeslag 
(type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 29)

• Promokamer (2 pers.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 901 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, continentaal ontbijt/
snack

• Middagmaal: buffet met warme en 
koude gerechten, showcooking, 
pizza’s, pasta, salades en desserts, 
‘Jerk Grill’

• Avondmaal: buffetten en gerech-
ten die ‘à la minute’ worden 
bereid

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Aziatisch 

(buffet), Italiaans (buffet), steak-
house (à la carte, voor- en nage-
recht in buffetvorm) en restaurant 
‘Kulinarium’ (à la carte)

• Snacks (24/24u.)

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de 
kamer

• Beachvolleybal
• Windsurfen, kleine catamaran, 

kajak en snorkelmateriaal
• 1 duikinitiatie in het zwembad
• Vanaf 18 jaar: fitness, sauna en 

2 ‘relax’ zwembaden
• Groepslessen in de RiuFit zone 

( 7x/ week)
• Animatie overdag voor volwasse-

nen en kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week)

• Entertainment ‘Riu4U’ voor kinde-
ren (13-17 jaar, meerdere keren 
per week)

• Shows, RIU avondprogramma of 
livemuziek ( 7x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (inloopdouche, haardroger), 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), sterkedrankenver-
deler, safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met 

2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
geïntegreerd salon met sofabed en 
lateraal zeezicht (type 23)

• Suite (2 pers.) met inloopdouche, 
bad, 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), geïntegreerd salon met 
sofa en zeezicht (type 24)

• Familiekamer (4-6 pers. / 4 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind / 3 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 3 kind.) met 
2 slaapkamers (2 aparte bedden 
(150 op 200 cm) en 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm)), zonder toeslag 
(type 27)

• Familiekamer (3-4 pers. / 3 volw.+ 
1 kind / 2 volw.+ 1 kind / 2 volw.+ 
2 kind.) met 1 bed (125 op 
200 cm) en 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) of 2 aparte bedden 
(150 op 200 cm): 1 grote ruimte 
met afscheiding (type 22)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin (binnen)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm)
• Aziatisch restaurant
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Jerk Grill
• Bar, lobbybar met terras, sports-

bar, beachbar, 2 poolbars met 
swim-upbar

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 zwembaden met swim-upbar 
toegankelijk vanaf 18 jaar en 
2 ‘relax’ zwembaden toegankelijk 
vanaf 18 jaar), aquapark met glij-
banen (vanaf 1m20), kinderbad 
met glijbanen, zonneterras, tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, spacentrum met 

massages en verzorgingen, duiken, 
duikschool

Een gezellige, familiale sfeer, een uit-
stekende All Inclusive formule en 
bruisende animatie... Hier geniet je 
volop van de levendigheid van een 
clubhotel! De kamers zijn er mooi en 
verzorgd, de buffetten uitgebreid en 
de service van topkwaliteit. Elke dag 
staat in het teken van zorgeloos ple-
zier en heerlijk relaxen aan het 
strand, waarbij de aanstekelijke 
Jamaicaanse sfeer voortdurend nabij 
is. Tijdens de lente en zomer van 
2019 werd het hotel volledig gereno-
veerd. Nieuw zijn het à-la-carte-
restaurant ‘Kulinarium’, 3 extra 
zwembaden, een aquapark en een 
gloednieuw ‘Riu4U’ animatiepro-
gramma voor jongeren tot 17 jaar.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 4 km van St. Ann’s Bay
• Op 10 km van Ocho Rios
• Bushalte op 600 m
• Op ± 90 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

Familiekamer

Code 24893 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 8.6

• Service 8.6
• Ligging 8

8.8
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152 Jamaica | Falmouth

ROYALTON WHITE SANDS MONTEGO BAY, AN AUTOGRAPH 

COLLECTION ALL-INCLUSIVE RESORT ★★★★★

Falmouth
 !  Stijlvol  en  modern  hotel
 !  Waterpret  met  glijbanen
  !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (regendouche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, hoofd-
kussenservice (betalend), strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv (flatscreen), bluetooth 
geluidsinstallatie, minibar (gratis), 
koffie- en theefaciliteiten, safe (gra-
tis) en balkon of terras
• Luxury kamer (2 pers. / 2 volw.+ 

1 kind) (type 20)
• Luxury kamer met zeezicht

(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
USB stopcontact (type 21)

• Luxury kamer ‘Diamond Club’
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
USB stopcontact en zeezicht 
(type 22)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
met USB stopcontact en zeezicht 
(type 23)

• Eén persoon in Luxury kamer
(type 29)

• Eén persoon in Luxury kamer
met USB stopcontact en zeezicht 
(type 28)

• ‘Diamond Club’ geldig in types 
22 en 23: gepersonaliseerde 
check-in/-out, butlerservice, drank-
jes op de kamer, reservering 

à-la-carterestaurants via de butler, 
exclusieve ruimte op het strand 
met bediening, exclusieve lounge 
met hors d’oeuvres, snacks en 
desserts, uitgebreid roomservice-
menu, gratis hoofdkussenservice, 
korting in het spacentrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 352 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Avondmaal in de 
à-la-carterestaurants (onbeperkt) 
• Snacks • Selectie van lokale en 
internationale alcoholische en niet-
alcoholische dranken (24/24u.) 
• Minibar (elke dag bijgevuld) 
• Roomservice
• Beachvolley, basketbal, pingpong, 
biljart • Bubbelbad, fitness, aerobic 
• Snorkelen, kajak, duikinitiatie 
• Animatie overdag en ‘s avonds 
(o.a. kook- en dansles, spelletjes en 
avondshows) • Miniclub (4-12 jaar), 
tienerclub (13-17 jaar) • Toegang 
tot het aquapark, toegang tot de 
lazy river (in Royalton Blue Waters)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad
• Aquapark met 4 glijbanen (vanaf 

120 cm) en kinderbad met glijba-
nen

• Toegang tot de ‘lazy river’ in hotel 
Royalton Blue Waters

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna 

en stoombad, gemotoriseerde 
watersporten

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 58 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en bui-

ten)
• Schoonheidssalon
• Amfitheater
• Shops
• Privécabana’s
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, kinderbuffet)
• A-la-carterestaurants: Aziatisch, 

steakhouse, Italiaans, teppanyaki, 
Indisch en tex-mex

• Sportsbar & lounge: snacks en 
grillades

• Restaurant met 7-gangenmenu en 
privéchef (betalend)

• ‘Jerk Hut’: Jamaicaanse snacks
• Koffieshop
• Verschillende bars waarvan 

2 exclusief voor ‘Diamond Club™’

Royalton White Sands heeft haar 
naam niet gestolen, want het is gele-
gen aan een prachtig wit zandstrand. 
Dit resort heeft moderne kamers 
met een hedendaags design, een 
uitstekend aanbod aan restaurants 
en bars en talloze activiteiten. Kop-
pels zullen hier zeker kunnen genie-
ten, maar het hotel is ook ideaal 
voor gezinnen met kinderen. Want 
naast de ‘splashpool’ met de uitda-
gende glijbaan valt er heel wat leuks 
te beleven voor jong en oud! Als gast 
in dit hotel kan je ook gebruikmaken 
van de restaurants en lazy river van 
het vlak ernaast gelegen zusterhotel 
Royalton Blue Waters.

Luxury kamer

Code 24890 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 7.5

• Service 9.1
• Ligging 8.3

8.7
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153Jamaica | Falmouth

ROYALTON BLUE WATERS MONTEGO BAY, AN AUTOGRAPH 

COLLECTION ALL-INCLUSIVE RESORT ★★★★★

Falmouth
 !  Voor  liefhebbers  van  luxe
 !  Onbeperkt  à-la-cartedineren
 !  Met  butler  in  de  ‘Diamond  Club™’

• Eén persoon in luxury junior-
suite ‘Diamond Club’ met bub-
belbad in de kamer en balkon met 
zeezicht (type 27)

• ‘Diamond Club’ geldig in types 23, 
24 en 27: gepersonaliseerde 
check-in/-out, vroege check-in en 
late check-out (volgens beschik-
baarheid), butlerservice, drankjes 
op de kamer, reservering 
à-la-carterestaurants via de butler, 
exclusieve ruimte op het strand 
met bediening, exclusieve lounge 
met hors d’oeuvres, snacks en 
desserts, uitgebreid roomservice-
menu, gratis hoofdkussenservice, 
korting in het spacentrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 228 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carterestau-
rants (onbeperkt, ook in Royalton 
White Sands)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Roomservice
• Beachvolley, pingpong
• Fitness, aerobic
• Snorkelen, kajak, introductieles 

duiken in het zwembad
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. shows en livemuziek)
• Kook- en danslessen
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

• Toegang tot de lazy river, toegang 
tot het aquapark (in Royalton 
White Sands)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bubbelbad, regendouche, 
haardroger, badjas, slippers), tegel-
vloer, individuele airco, hoofdkussen-
service (betalend), strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv (flatscreen), bluetooth 
geluidsinstallatie, minibar (gratis), 
koffiefaciliteiten en safe (gratis)
• Luxury juniorsuite (2-4 pers.) 

met balkon (type 20)
• Luxury juniorsuite met zeezicht

(2-4 pers.) met balkon (type 21)
• Luxury swim-upjuniorsuite

(2-4 pers.) met terras en toegang 
tot het gedeelde zwembad 
(type 22)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) met bubbelbad 
in de kamer en balkon met zee-
zicht (type 23)

• Luxury swim-upjuniorsuite ‘Dia-
mond Club’ (2-4 pers.) met terras 
en toegang tot het gedeelde 
zwembad (type 24)

• Eén persoon in luxury junior-
suite met balkon (type 29)

• Eén persoon in luxury junior-
suite met balkon en zeezicht 
(type 28)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, lokale en internatio-
nale keuken, kinderbuffet)

• A-la-carterestaurants: Aziatisch, 
Indisch, Italiaans, teppanyaki/sushi, 
tex-mex, steakhouse en West 
Indies

• Restaurant met 7-gangenmenu en 
privéchef (betalend)

• ‘Jerk Hut’: Jamaicaanse snacks
• Sports Bar & Lounge
• Koffieshop
• 8 bars, waarvan 2 bars exclusief 

voor ‘Diamond Club™’

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, lazy river, 

kinderbad
• Toegang tot het aquapark met 

4 glijbanen (vanaf 120 cm) en kin-
derbad met glijbanen in Royalton 
White Sands

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

stoombad, massages en verzorgin-
gen, gemotoriseerde watersporten

Laat de dagdagelijkse beslommeringen 
even voor wat ze zijn en ontdek het 
echte vakantiegevoel in dit recente 
vijfsterrenresort in Falmouth. Een stijl-
volle architectuur, moderne kamers, 
een prachtig strand en een welkome 
zeebries. Maar ook een uitgebreide All 
In, activiteiten op maat van families en 
onbeperkt à la carte dineren. Dat is 
Royalton Blue Waters in een noten-
dop. Bovendien krijg je toegang tot 
alle faciliteiten in het vlak ernaast gele-
gen zusterhotel Royalton White Sands.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 36 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en bui-

ten)
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Privécabana’s met Balinees bed, tv, 

minibar en butler
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Luxury juniorsuite

Code 24888 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BEACH

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 9.0

• Service 9.0
• Ligging 8.7

9.5
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154 Jamaica | Lucea

GRAND PALLADIUM LADY HAMILTON RESORT & SPA ★★★★★

Lucea

 !  Zeer  ruim  opgezet  resort
 !  Moderne,  ruime  kamers
 !  7  à-la-carterestaurants  inbegrepen
 !  Uitgebreide  All  In
 !  Verschillende,  kleine  stranden

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (hydromassagebad, douche, 
haardroger, badjas), tegelvloer, indi-
viduele airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), iPod 
docking station, minibar (gratis), kof-
fie- en theefaciliteiten, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) in het 
hoofdgebouw, met 2 dubbele bed-
den of 1 kingsize bed, sofabed en 
tuinzicht (type 20)

• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) in het hoofdge-
bouw, met apart salon, kingsize 
bed en tuinzicht (type 22)

• Romance Villa suite (2 pers., 
enkel voor volw.) in de bungalows, 
met buitendouche, kingsize bed, 
dressing en zeezicht (type 23)

• Juniorsuite Beachfront (2-3 pers. 
/ 2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
dicht bij het strand, met 2 dubbele 
bedden of 1 kingsize bed, sofabed 
en zeezicht (type 24)

• Eén persoon in juniorsuite in het 
hoofdgebouw, met 2 dubbele bed-
den of 1 kingsize bed en sofabed 
(type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 512 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal 
met showcooking

• Avondmaal in de à-la-carterestau-
rants (volgens beschikbaarheid)

• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken in de restaurants, de 
bars en de discotheek (tot 2u., 
niet-alcoholische dranken 
24/24u.), selectie van Premium 
dranken (tot 24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• 3 tennisterreinen, pingpong, 
waterpolo, beachvolley, volleybal, 
basketbal, voetbal, petanque, 
vogelpik, minigolf

• Fitness, aerobic, yoga, zumba, 
aquagym

• Windsurfen, catamaran, kajak, 
snorkelen, waterfiets

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Babyclub (1-3 jaar), miniclub 

(4-12 jaar), juniorclub (13-18 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (showcooking)
• Restaurant in openlucht (show-

cooking)
• Restaurant in het zusterhotel
• 7 à-la-carterestaurants: rijst-/vis-

gerechten, Mexicaans, Italiaans en 
steakhouse; in het zusterhotel: 
Japans, Indisch en Jamaicaans

• Lange broek vereist voor de heren 
tijdens het avondmaal

• 17 bars, waaronder 4 poolbars, 
2 beachbars en 1 loungebar

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan 

3 zwembaden voor families, 1 in 
het spacentrum en 1 kinderbad 
met 4 glijbanen in het zusterhotel), 
bubbelbaden

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met bub-

belbaden, sauna, stoomkamer, 
massages en verzorgingen, diep-
zeevissen, duiken

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 

zwembad: 40 cm)

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 5 km van Lucea
• Op 30 km van Montego Bay
• Op 40 km van Negril
• Op ± 32 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Dit hotel van de befaamde Palla-
dium Hotel Group is een pareltje 
aan de Caribische kust, in de buurt 
van het charmante plaatsje Lucea. 
Het parelwitte strand, de azuur-
blauwe zee en de weelderig groene 
omgeving zorgen voor een droom-
decor. Maar dit hotel heeft veel meer 
te bieden! Luxueuze kamers met alle 
moderne comfort, een warme uit-
straling en een All In formule om U 
tegen te zeggen. Laat je omarmen 
door het onweerstaanbare Jamai-
caanse ‘feel good’ gevoel en geniet 
op en top van een vakantie onder de 
tropische zon! Grand Palladium Lady 
Hamilton Resort & Spa maakt 
samen met een ander hotel deel uit 
van een uitgestrekt resort. Klanten 
kunnen van de faciliteiten van beide 
hotels gebruik maken.

Juniorsuite

Code 24885 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

SUN SWIM

ALL INGRATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.0
• Kamers 8.6

• Service 9.3
• Ligging 9.3

9.0
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155Jamaica | Trelawny

OCEAN CORAL SPRING ★★★★★

Trelawny

 !  Moderne  kamers
 !  Aquapark,  lazy  river  en  minisplash
 !  Uitgebreide  keuze  aan  restaurants
 !  Direct  aan  het  strand

• Privilege service (geldig in type 
23): gepersonaliseerde check-in/-
out, late check-out (volgens 
beschikbaarheid), welkomstge-
schenk, fles wijn, butlerservice, pri-
véstrand met ligzetels en Balinese 
bedden, merkdranken in de res-
taurants en bars, voorrang bij 
reserveren à-la-carterestaurants 
en à-la-carteontbijt op bed, toe-
gang tot de Privilege Lounge (met 
snacks, premium dranken, compu-
ters, tv, internet, à-la-carteontbijt, 
-middagmaal en -avondmaal), 
‘Very Important Kid’ pakket en 
selectie aan dvd’s, boeken en 
maaltijden voor kinderen en 10% 
korting in het spacentrum

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 513 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• IJsjes
• Snacks
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• 2 tennisterreinen, omnisport-
terrein, beachvolleybal, pingpong, 
bowling

• Gym (24/24u.) en relaxruimte in 
het spacentrum, aerobic

• Niet-gemotoriseerde watersporten
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. livemuziek en shows)
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar), minidisco

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), tegel-
vloer, individuele airco, hoofdkussen-
service (betalend), telefoon, wifi 
(gratis), flatscreen-tv, minibar (gra-
tis), koffiefaciliteiten en safe (gratis)
• Juniorsuite (2-4 pers. / 2 volw.+ 

3 kind. / 3 volw.+ 2 kind. / 4 volw.+ 
1 kind) met balkon of terras en 
tuinzicht (type 20)

• Juniorsuite (2-4 pers. / 2 volw.+ 
3 kind. / 3 volw.+ 2 kind. / 4 volw.+ 
1 kind) met balkon of terras en 
zeezicht (type 21)

• Swim-upjuniorsuite (2-4 pers., 
minimumleeftijd: 13 jaar) met ter-
ras en toegang tot het zwembad 
(type 22)

• Privilege juniorsuite (2-4 pers. / 
2 volw.+ 3 kind. / 3 volw.+ 2 kind. / 
4 volw.+ 1 kind) met balkon 
(type 23)

• Eén persoon in een juniorsuite
met balkon of terras en tuinzicht, 
op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in een juniorsuite
met balkon of terras en zeezicht, 
op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in een swim-upju-
niorsuite (minimumleeftijd: 
13 jaar) met terras en toegang tot 
het zwembad, op aanvraag 
(type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

Aziatisch, Jamaïcaans/Caraïbisch, 
Indisch en Amerikaans/barbecue

• A-la-carterestaurant exclusief voor 
de Privilege kamers

• Restaurant op het strand
• Koffiebar met gebak
• IJssalon
• 2 snackbars
• Lobbybar, sportsbar, poolbar

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 2 bubbel-

baden, lazy river, aquapark
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met over-

dekt zwembad, bubbelbad, sauna, 
stoombad, massages (ook mogelijk 
in openlucht) en verzorgingen, 
gemotoriseerde watersporten, 
duikcentrum

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

Hotel Ocean Coral Spring is prachtig 
gelegen aan een dromerig wit zand-
strand. Je vindt er alles wat je hartje 
begeert: moderne en smaakvol inge-
richte kamers, uitgestrekte zwemba-
den met een aquapark, minisplash 
en lazy river, een goed uitgerust 
spacentrum en een uitdagend enter-
tainmentprogramma voor jong en 
oud. Stuur zeker je smaakpapillen op 
wereldreis langs de à-la-carterestau-
rants, want je kan er onder meer 
Jamaïcaans, Italiaans, Aziatisch en 
Indisch tafelen!

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 11 km van Falmouth
• Op ± 38 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Theater
• Roomservice (11-23u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Privilege juniorsuite

Code 24859 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERSBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES
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VAKANTIEPLAATSEN

MIAMI / MIAMI BEACH
Miami is de place to be voor al wat hip en 
trendy is. Opmerkelijk is dat Miami uit ver-
schillende wijken bestaat, elk bijna een stad 
op zich. En dan is er Miami Beach! Hét vakan-
tieoord bij uitstek dat jaarlijks miljoenen toe-
risten ontvangt op zoek naar de zon. 
Luchthaven - Miami Beach: ± 22 km

FORT LAUDERDALE
Fort Lauderdale, met zijn prachtige stranden, 
zijn ‘Riverwalk’ en kanalen die de stad door-
kruisen, staat bekend als het ‘Venetië van 
Amerika’. Families genieten hier van een aan-
gename vakantie. Je vindt er restaurants en 
bars direct aan het strand. Wie wil shoppen 
kan terecht in Las Olas Boulevard of in de 
Sawgrass Mills Mall. Van Fort Lauderdale naar 
Miami South Beach is het ongeveer 45 minu-
ten rijden. Luchthaven - Fort Lauderdale: ± 50 km

LAUDERDALE-BY-THE-SEA
Een schitterend strand, leuke bars en plein-
tjes waar regelmatig een bandje staat te spe-
len: Lauderdale-By-The-Sea is een bruisende, 
gezellige vakantiebestemming. Het ligt net 
ten noorden van grote broer Fort Lauderdale. 
Luchthaven - Lauderdale-By-The-Sea: ± 60 km

INFO
Formaliteiten: Alle Belgische reizigers, ook 
kinderen onder de 12 jaar, die naar de USA 
reizen, dienen in het bezit te zijn van een 
internationaal paspoort dat geldig is tot 1 dag 
na de terugreisdatum.
Alle Belgische reizigers zijn verplicht een elek-
tronische reistoestemming (ESTA= Electronic 
System for Travel Authorization) te verkrijgen 
voor ze vertrekken naar de USA. Om de aan-
vraag te doen dien je naar de website van 
ESTA te gaan, https://esta.cbp.dhs.gov/esta, 
waar een aantal vragen worden gesteld. De 
aanvraag moet tenminste 72 uur voor vertrek 
ingediend worden. Je kan geen aanvraag 
meer indienen op het moment van vertrek, in 
dat geval zal je geweigerd worden. De kost 
voor de ESTA bedraagt 14 USD. Dit bedrag 
kan enkel betaald worden per kredietkaart 
waardoor het voor ons onmogelijk is om dit in 
onze prijs te verrekenen. Iedere reiziger dient 
dit individueel in orde te brengen. Aanvaarde 
kredietkaarten: Visa, MasterCard, American 
Express en Discover. Indien de aanvraag 
wordt goedgekeurd, krijg je toestemming om 
naar de USA te reizen. Indien dit niet het 

geval is, moet er een visum aangevraagd wor-
den via de ambassade. De ESTA is 2 jaar gel-
dig of tot de vervaldatum van je paspoort 
indien dat eerder vervalt. Voor meer informa-
tie hieromtrent: www.CBP.gov/travel
Reizigers met een Belgisch paspoort die sinds 
2011 in Syrië, Iran, Irak of Soedan zijn 
geweest, zijn verplicht vooraf een visum aan 
te vragen via de Amerikaanse Ambassade in 
Brussel. Dit geldt ook voor Belgische reizigers 
die een dubbele nationaliteit bezitten, waarbij 
de 2e nationaliteit 1 van bovenvermelde lan-
den is. Meer informatie vind je terug op 
http://travel.state.gov/content/visas/en/visit/
visa-waiver-program.html
Lokale munt: We raden aan om US dollars 
en een kredietkaart mee te nemen. 1 USD = 
€ 0,84 (okt. 2021).
Gezondheid: Voorzie een basisapotheek met 
o.a. muggenmelk. Raadpleeg tijdig je huisarts 
en de websites www.itg.be (Instituut voor tro-
pische geneeskunde) en www.who.int (World 
Health Organization) voor meer gedetail-
leerde informatie.

Tijdsverschil: Bijna heel het jaar door 6 uur 
vroeger dan in België. In de Verenigde Staten 
duurt de zomertijd langer dan bij ons.
Huurwagen: Om een wagen te huren dien je 
in het bezit te zijn van een geldig internatio-
naal paspoort, je Belgisch rijbewijs en een 
kredietkaart op naam van de bestuurder. 
Elektriciteit: 110 V. Denk aan regelbare elek-
trische apparaten. Ook de stopcontacten zijn 
anders. 
Fooien: De taksen en fooien zijn nooit inbe-
grepen in de geafficheerde prijzen. Reken op 
een gemiddeld bedieningsgeld van 18% wan-
neer je afrekent in een restaurant, hotel, 
taxi,... Je geeft een hotelportier 1 USD per 
koffer. Ook kamermeisjes rekenen op een fooi 
van 1 à 2 USD per dag.

! Paradijs voor shopping queens, beach boys en party animals
! Zonovergoten stranden met heel wat watersportmogelijkheden
! Miami, bruisende stad waar elke wijk zijn eigen stijl heeft
! Fort Lauderdale, het ‘Venetië van Amerika’ met haar vele kanalen 

en gezellige Riverwalk
! The Keys, droomeilandjes op het ritme van de Caraïben
! De Everglades, bijzondere natuurpracht en thuishaven van de alli-

gator

FLORIDA

KLIMAAT
 A B C
apr 23° 25° 10
mei 25° 27° 10
jun 27° 28° 10
jul 28° 29° 9
aug 28° 30° 9
sep 27° 29° 8
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Fort Lauderdale

Sunny Isles Beach

Cape Canaveral

Naples

Fort Myers

West Palm Beach

Fort Lauderdale

Hollywood

Lauderdale-By-The-Sea

Flor ida Keys
Everg lades

Golf van Mexico

Key West

MIAMI

Tampa

Kennedy Space Center

Daytona Beach

Naples

FLORIDA
Atlantische OceaanDisney Wor ld

Orlando Sanford

200 km

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE

156_V1_TuiExotisch_NL   156 23/11/21   08:53



157Florida | Miami | Miami Beach

RIU PLAZA MIAMI BEACH ★★★★

Miami Beach

 !  Gekende  Riu-service
 !  Modern  hotel
 !  Ontbijt  inbegrepen
 !  Aan  een  prachtig  zandstrand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), indivi-
duele airco, ventilator, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), kof-
fiezet, kleine koelkast, strijkijzer en 
-plank, safe (betalend)
• Standaardkamer (2 pers.) met 

kingsize bed en zicht op de stad, 
zonder balkon (type 22)

• Kamer met 2 dubbele bedden
(2-4 pers.) en zicht op de stad, 
zonder balkon (type 20)

• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.), met kingsize bed en bal-
kon (type 23)

• Kamer met lateraal zeezicht
(2-4 pers.), met 2 dubbele bedden 
en balkon (type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer
met kingsize bed en zicht op de 
stad, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer
met kingsize bed, balkon en late-
raal zeezicht, op aanvraag 
(type 28)

• Promokamer (2-4 pers.) (type 25)
• Eén persoon in dubbele promo-

kamer, op aanvraag (type 27)
• 1 persoon moet minstens 21 jaar 

oud zijn om te kunnen inchecken. 
Bij het inchecken wordt een waar-
borg (naar keuze met creditcard of 
contant) verlangd.

• Resort fee inbegrepen
• Water op de kamer bij aankomst
• Kinderbedje (0-2 jaar) betalend 

(5 USD/dag, niet mogelijk bij maxi-
male bezetting)

• 284 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Gevarieerd ontbijtbuffet met 

showcooking
• Hoofdrestaurant met terras 

(avondmaal in buffetvorm, met 
showcooking)

• Snackbar aan het zwembad (lichte 
maaltijden)

• Keuze aan sandwiches, salades, 
pizza’s en snacks

• Lobbybar/Deli corner Take Away
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal (lange broek voor de 
heren)

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad (betalend aan het 
strand)

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness (24/24u., vanaf 

18 jaar), livemuziek (meerdere 
malen per week)

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op ± 30 min. wandelen van de Art 

Deco wijk
• Op ± 2 km van het centrum van 

South Beach (gratis trolleybus)
• Op ± 2,5 km van het winkelcen-

trum Lincoln Road Mall
• Op ± 12 km van Downtown Miami 

en de haven van Miami
• Op ± 19 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Valetparking (betalend en gelimi-

teerd)
• Wifi (gratis tot 4 toestellen per 

kamer) in het hele resort

Palmbomen, mooie zandstranden, 
mode, boetiekjes, restaurants, bars, 
art deco... Dit alles heeft een naam: 
Miami Beach, Florida, de meest 
populaire regio van Miami én de 
plaats van hotel Riu Plaza Miami 
Beach. Dit hotel ligt direct aan het 
mooie strand en op een klein half-
uur wandelen van de Art Deco wijk, 
of je kan gebruik maken van de gra-
tis trolleybus om naar South Beach 
te gaan, want er is een halte vlak 
vóór het hotel. Een bijzonder hotel 
met het vertrouwde Riu-label in een 
aparte Miami-sfeer. Een aanrader!

Standaardkamer

Code 28237 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONFAIR TRAVELGRATIS

WIFIGRATIS
DAGENBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Kamers 8.5

• Service 8.6
• Ligging 8.8

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

7.5
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INFO
Formaliteiten: voor Belgische onderdanen is 
een internationaal paspoort vereist dat nog 
6 maanden geldig is na het betreden van het 
grondgebied. Voor verblijven tot 30 dagen 
dient men, ook voor kinderen jonger dan 
12 jaar, vóór aankomst in Sri Lanka een Elec-
tronic Travel Authorisation (ETA)/visum aan te 
vragen via de website www.eta.gov.lk. Kost van 
de ETA: 35 USD p.p. voor een toeristenvisum 
voor verblijf tot 30 dagen (kinderen jonger dan 
12 jaar: geen visumkosten), 40 USD p.p. voor 
een businessvisum voor verblijf tot 30 dagen. 
Transitvisum: geen visumkosten voor een tran-
sitvisum geldig voor een periode van 48 uur. 
De kost van het visum kan enkel online 
betaald worden met een kredietkaart op het 
moment van de aanvraag. Je dient zelf deze 
procedure uit te voeren. Indien de aanvraag 
negatief terugkomt, dien je een visum aan te 
vragen via de ambassade. Voor een laatste 
update: zie http://diplomatie.belgium.be
Lokale munt: de Sri Lankaanse roepie (LKR). 
€ 1 = ± 236 LKR (oktober 2021). In Sri Lanka 
kan je bij banken, hotels en wisselkantoren 
euro’s, Amerikaanse dollars en traveller’s 
cheques inwisselen tegen de lokale munt. De 
wisselkoersen in hotels zijn doorgaans nadeli-
ger dan die van banken en erkende wisselkan-
toren. De meeste hotels, grote winkels en res-
taurants accepteren de belangrijkste 
kredietkaarten. Neem nieuwe bankbiljetten 
mee want oude worden vaak geweigerd. Geld-
automaten die Visa en Mastercard aanvaarden 
zijn in de steden voldoende aanwezig.
Tijdsverschil: in de zomer is het er 3,5 uur 
later dan in België.
Elektriciteit: 220-240 volt. Een adapter is 
noodzakelijk.
Gezondheid: geen inentingen vereist. Een vac-
cinatie tegen tetanus en hepatitis A is evenwel 
aan te raden. Raadpleeg tijdig de websites 
www.vacciweb.be, www.itg.be (Instituut voor 
tropische geneeskunde) en www.who.int 
(World Health Organization) voor meer gede-
tailleerde informatie. Voorzie een basisapo-
theek met o.a. muggenmelk.

VAKANTIEPLAATSEN

NEGOMBO
Je vindt mooie zandstranden in Negombo. 
Achter de stranden staan, tussen tropische 
begroeiing, vele huisjes en hutten van vissers. 
Uitgaansmogelijkheden en restaurants vind je 
zowel in de hotels als erbuiten. 
Luchthaven - Negombo: 7 km

WASKADUWA - WADDUWA
Waskaduwa grenst aan Wadduwa, een popu-
lair dorpje omwille van zijn prachtige zand-
strand. Wadduwa is ook gekend voor zijn vele 
palmbomen en de prachtige manden, matten 
en tassen die men van de bladeren maakt. 
Luchthaven - Waskaduwa / Wadduwa: 74 / 62 km

KALUTARA
Een van de bekendste badplaatsen van Sri 
Lanka. Het ligt aan een prachtig wit zand-
strand omringd door talloze palmbomen. Het 
stadsbeeld wordt gedomineerd door het tem-
pelcomplex van ‘Gangatilaka Vihara’, de enige 
holle stoepa ter wereld. 
Luchthaven - Kalutara: 75 km

AHUNGALLA
Dorp midden in de dichte tropische begroei-
ing aan de zuidwestkust van Sri Lanka en met 
een 3 km lang zandstrand. De uitgaansmoge-
lijkheden, restaurants en winkeltjes vind je 
voornamelijk in de hotels. 
Luchthaven - Ahungalla: 109 km

BENTOTA
Bentota bestaat uit een kuststrook en een 
smalle, groene landtong die omringd wordt 
door de Indische Oceaan en de Bentota-rivier 
(met laguna). De perfecte locatie m.a.w. voor 
het beoefenen van tal van watersporten. Ben-
tota is ook bekend om zijn fijnzandstrand. Er 
is geen centrum, het dichtstbijzijnde centrum 
is het niet-toeristische centrum van 
Aluthgama. Luchthaven - Bentota: 95 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

BERUWELA
Uitgestrekte, vlakke, groene plaats met een 
druk en levendig centrum dat zich vooral richt 
op de lokale bevolking. Aan de zuidrand ligt 
een toeristische wijk met hotels en souvenir-
winkeltjes. Luchthaven - Beruwela: 88 km

HIKKADUWA
Kleurrijk stadje met een levendige sfeer. Het 
is gekend voor zijn strand en de ondiepe 
kustrif is ideaal om te snorkelen, duiken, sur-
fen en een tochtje met de glasbodemboot. 
Ook het levendige nachtleven hier heeft een 
goede reputatie. Luchthaven - Hikkaduwa: 140 km

INDURAWA
Pittoresk vissersdorpje langs een smalle 
kreek. Je vindt er een markt en kleine winkel-
tjes. Het mooie en rustige zandstrand nodigt 
uit tot lange wandelingen, zonnebaden en 
zwemmen. Luchthaven - Induruwa: 105 km

GALLE
Galle was vroeger de belangrijkste havenstad 
van Sri Lanka. Indrukwekkend om te zien is 
het Galle Fort, een goedbewaard Nederlands 
fort dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO 
staat. Binnenin het fort kan je koloniale 
gebouwen, kerken en tempels terugvinden. 
Naast cultuur opsnuiven kan je er ook lekker 
eten in een van de vele restaurantjes en een 
souvenir op de kop tikken in de winkeltjes. Er 
is hier nog geen massatoerisme, ideaal dus 
om authentiek Sri Lanka te verkennen. 
Luchthaven - Galle: 146km

MIRISSA
Mirissa Is een kleine kuststad staat vooral 
gekend om het mooie strand waar de golven 
ideaal zijn om te surfen. Leuk om te doen is 
dineren in een van de vele restaurants op het 
strand zelf. Luchthaven - Mirissa: 175km

! Parel van de Indische Oceaan

! Ontelbare historische sites en steden, indrukwekkende boeddha’s...

! Schitterende landschappen, ongeschonden regenwouden

! Prachtige theeplantages en rijstvelden

! Langgerekte stranden met wuivende palmbomen

! De charme van een uiterst gastvrije bevolking

SRI LANKA

In
di

sc
he
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ce

aa
n

Indische Oceaan

Nuwara E l iya

SRI LANKA

COLOMBO

Dambulla

Kandy
Pinnawela

Sigiriya

Giritale

Galle
Koggala

Negombo

Polonnaruwa

Beruwela
Indurawa

KalutaraWaskaduwa / Wadduwa

Ahungalla

Ratnapura

Bentota

Hikkaduwa

Bandarawela

Yala
Kataragama

Hambantota
Tissamaharama

100 km

Klimaat: een warm, tropisch klimaat met 
weinig schommelingen in de temperatuur. 
Sri Lanka kent 2 moessonperiodes. De zuid-
westelijke moesson (april-juli) zorgt voor 
regen in het zuidwestelijke deel van het land. 
Het noordoostelijke deel van het land heeft 
tussen oktober en midden februari te kam-
pen met de noordoostelijke moesson. In de 
berggebieden kan het frisser zijn, een trui is 
dan ook aangeraden.
Stranden: alle stranden in Sri Lanka zijn 
publieke stranden waardoor het van de over-
heid niet toegelaten is om ligzetels te plaat-
sen. De zee is bovendien erg onstuimig van 
april t.e.m. oktober waardoor zwemmen in 
zee niet altijd mogelijk is.
Verkeer: er wordt links gereden! We raden af 
om zelf op pad te gaan met de auto. Het is 
gemakkelijk en betaalbaar om een auto met 
chauffeur te huren. Roken op de openbare 
weg is verboden!
Poya-dagen en feestdagen: op de religieuze 
Poya-dagen (volle maan) en officiële feest-
dagen is het bij wet verboden om alcoholi-
sche dranken te schenken in de hotels (= in 
2022: 17/1, 16/2, 17/3, 16/4, 15/5, 16/5, 
14/6, 13/7, 11/8, 9/9, 9/10, 8/11, 7/12)
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Sri Lanka.

KLIMAAT
 A B C
jan 31° 27° 8
feb 31° 27° 9
maa 32° 28° 9
apr 32° 28° 9
mei 28° 28° 6 
jun 28° 28° 6
jul 28° 28° 7
aug 28° 28° 7
sep 27° 27° 6
okt 27° 27° 6
nov 30° 27° 7
dec 30° 27° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE
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159Sri Lanka | Ahungalla

RIU SRI LANKA ★★★★★

Ahungalla

 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Gerenommeerde  spa
 !  3  grote  zwembaden
 !  Vriendelijk  en  behulpzaam  personeel
 !  Direct  aan  het  strand

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet en show-
cooking

• Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met warme en 

koude voorgerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta’s, salades 
en keuze aan desserts

• ‘s Avonds: buffetten en gerechten 
die à la minute worden bereid

•  3x/ week themabuffet
• Alternatief avondmaal in het Azia-

tisch restaurant, Italiaans restau-
rant en barbecue

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internatio-

nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.)

• Minibar (bijgevuld met water en 
frisdranken)

• Volgens de wet mag er op de 
maandelijkse ‘Poya Dag’ geen 
alcohol geschonken worden, zo 
ook niet in Riu Sri Lanka 

• Fitness (vanaf 18 jaar, sportschoe-
nen verplicht), bubbelbad, stoom-
bad (vanaf 18 jaar)

• RiuFit: groepslessen (dagelijks)
• Toegang en dranken in de disco-

theek ( 6x/ week, vanaf 18 jaar)
• Animatie overdag voor volwasse-

nen ( 7x/ week)
• Animatie overdag voor kinderen in 

Kinderclub RiuLand (4-7 en 
8-12 jaar,  7x/ week)

• Riu-avondprogramma, livemuziek 
of shows ( 7x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), cen-
trale airco, plafondventilator, tele-
foon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), safe 
(gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) (type 21)
• Juniorsuite met lateraal zeezicht

(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
(type 22)

• Juniorsuite met zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
(type 23)

• Superieure juniorsuite met zee-
zicht (2-4 pers.) met bad en dou-
che (type 24)

• Familiesuite (4-5 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind. / 2 volw.+ 
3 kind. / 3 volw.+ 2 kind. / 4 volw.+ 
1 kind) met bad en douche, king-
size bed: 2 slaapkamers (type 26)

• Suite (2 pers.) met bad en dou-
che, kingsize bed en zeezicht 
(type 27)

• Eén persoon in een juniorsuite
(type 28)

• Eén persoon in een juniorsuite
met lateraal zeezicht (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maxi-
male bezetting)

• 501 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in 

buffetvorm)
• Italiaans restaurant, Aziatisch res-

taurant, barbecuerestaurant
• Deftige kledij gewenst tijdens het 

avondmaal (t-shirt met mouwen 
voor de heren)

• Lobbybar, salonbar met terras, bar, 
poolbar/swim-upbar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad 

met glijbanen, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met 

behandelingen en massages, acti-
viteiten in het RiuArt atelier 
( 6x/ week)

Riu Sri Lanka is het allereerste RIU-
hotel op Sri Lanka. Het hotel pakt 
uit met een uitgebreide All In-for-
mule, waar dranken en snacks 
24/24u. inbegrepen zijn. Je kan kie-
zen uit juniorsuites, suites en fami-
liesuites, die stuk voor stuk met alle 
nodige comfort uitgerust zijn. Een 
aanrader!

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 500 m van het centrum
• Op ± 130 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek (vanaf 18 jaar)/karaoke
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 39254 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGRATIS
WIFI

BOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 8.7

• Service 9.0
• Ligging 7.4

8.4
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Ato l l  de  Faafu 

Ato l l  de  Meemu 
Ato l l  de  Dhaalu  

Ato l l  d ’Ar i  

Ato l l  de  Rashdoo 

Ato l l  de  Baa

Ato l l  de  Raa 

Ato l l  de  Lhav iyani

Ato l l  Malé  du Nord 

Ato l l  Malé  du Sud 

O
cé

an
Ind

ien
Malé

MALDIVES

100 km

160

Voor je transfer per binnenlandse vlucht 
wordt er max. 22 kg bagage en 5 kg handba-
gage toegelaten.
Taal: het Divehi. Engels wordt algemeen 
gesproken.
Gezondheid: geen inentingen vereist (Hepa-
titis A en DTP worden aangeraden). Raad-
pleeg tijdig de website www.itg.be (Instituut 
voor tropische geneeskunde) en World Health 
Organization (www.who.int) voor meer gede-
tailleerde informatie. Voorzie een basisapo-
theek met o.a. muggenmelk.
Klimaat: aangenaam tropisch met een gemid-
delde temperatuur van 28 graden Celsius. De 
Malediven kennen twee seizoenen: een droog 
seizoen van half december t.e.m. april en een 
nat seizoen van mei t.e.m. september waarbij 
oktober en november overgangsmaanden zijn 
met relatief sterke passaatwinden.
Ambassade: Schumanplein 11, 1040 Brussel. 
Tel: +02 256 75 68, fax: 02 256 75 69
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar de Malediven.

1.200 EILANDEN
De Malediven zijn een eilandengroep in de 
Indische oceaan, ten zuidwesten van India. De 
groep bestaat uit zo’n 1.200 koraaleilanden, 
verdeeld over 26 atollen. De eilanden liggen 
verspreid over een totaaloppervlakte van 
90.000 km2, de landoppervlakte bedraagt 
amper 300 km2. Van die eilandjes worden er 
200 bewoond en werden er 105 omgetoverd 
tot toeristenoorden. De luchthaven bevindt 
zich in Malé, de hoofdstad van de Malediven. 
De transfer naar de hotels gebeurt per 
speedboot, per watervliegtuig of via een bin-
nenlandse vlucht, meestal samen met andere 
hotelgasten. Het is niet mogelijk om zelfstan-
dig een transfer naar het hotel te boeken.

INFO
Formaliteiten: voor Belgische onderdanen is 
een internationaal paspoort vereist dat mini-
mum nog 6 maanden geldig dient te zijn 
vanaf je aankomst op de Malediven. Aan de 
grens kan je een visum van maximum 
30 dagen bekomen. Voor een laatste update: 
zie http://diplomatie.belgium.be
Green tax: reizigers die in de Malediven ver-
blijven, betalen een ‘green tax’. Deze toeris-
tenbelasting werd al in onze prijzen verrekend 
(nog niet voor baby’s) en hoeft dus niet meer 
ter plaatse worden betaald (bij ROBINSON 
Club Noonu, ROBINSON Club Maldives moet 
dit ter plekke betaald te worden). 
Munt: de rufiyaa (MVR) € 1 = 18 MVR (nov. 
2021). Kredietkaarten (Visa/MasterCard), 
euro’s, Amerikaanse dollars en reischeques 
worden bijna overal aanvaard.
Tijdsverschil: in de winter is het er 4 uur later 
dan in België, in de zomer is het er 3 uur later
Elektriciteit: 220 volt, driepolige adapter 
noodzakelijk
Bagage: er wordt max. 20 kg bagage en 5 kg 
handbagage toegelaten voor je transfer per 
watervliegtuig. Per kilo overgewicht betaal je 
ter plaatse ongeveer 4,00 USD (h/t). In geval 
van een transfer per watervliegtuig, raden wij 
een zachte tas als handbagage (max. 5 kg) 
aan, omdat de handbagage moet worden 
opgeborgen onder de stoel in het watervlieg-
tuig. Neem je een trolley als handbagage mee, 
dan moet die worden afgegeven bij de check-
in op het watervliegtuig als ‘check in luggage’ 
en riskeer je overgewicht te moeten betalen. 

! Tropische luilekkereilanden met een gouden tip: dolce far niente 

! Een wereld apart: dromerige eilanden en goddelijke temperaturen

! Luxueuze paalwoningen en romantiek op z’n puurst

! Explosie van kleuren in de adembenemende onderwatertuinen

! Watersporten bij de vleet: verfrissend en grensverleggend

MALEDIVEN

KLIMAAT
 A B C
jan 29° 27° 8
feb 29° 28° 9
maa 30° 28° 8
apr 31° 29° 7
mei 29° 29° 6
jun 28° 28° 6
jul 28° 28° 6
aug 28° 27° 6
sep 28° 27° 7
okt 30° 28° 5
nov 29° 28° 6
dec 29° 27° 8
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dagA: 

India

Opmerkingen: het invoeren van religieuze 
voorwerpen, dus ook van Boedha-beelden en 
christelijke kruisjes is verboden (opgelet als je 
een combinatiereis met Sri Lanka maakt en 
daar eventueel zo’n Boedha-beeld zou 
kopen). Deze voorwerpen kunnen op de 
luchthaven wel tijdelijk opgeborgen worden in 
een betalend kluisje. De invoer van alcoholi-
sche dranken en pornografisch materiaal 
(film, tijdschriften) is ten strengste verboden. 
Ook het invoeren van varkensvlees en andere 
producten waar varken in verwerkt is (vb: pot-
jes kindervoeding) is verboden. Medicijnen 
mogen enkel worden ingevoerd mits dokters-
attest. Homoseksualiteit wordt door de lokale 
wetgeving verboden. Monokini en naaktzon-
nen zijn strikt verboden.

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE
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161Malediven | Dhaalu Atol

RIU ATOLL ★★★★

Dhaalu Atol

 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Kamers  met  directe  toegang  tot  de  zee
 !  Op  het  privé-eiland  Maafushi
 !  Paradijselijk  genieten

• ‘Overwater’ superieure junior-
suite (2-3 pers., Adults Only vanaf 
18 jaar) met bad, douche, badjas, 
sterkedrankenverdeler, zithoek met 
bank, Balinees bed op het terras 
met directe toegang tot de zee 
(type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer
met douche, zithoek met bank en 
balkon (type 29)

• Eén persoon in een ‘Beach’ 
kamer met douche, zithoek met 
bank en terras met directe toe-
gang tot het strand (type 28)

• Eén persoon in een ‘Overwater’ 
juniorsuite Adults Only vanaf 
18 jaar, met douche, badjas, slip-
pers, sterkedrankenverdeler, zit-
hoek met bank, Balinees bed en 
ligzetels op het terras met directe 
toegang tot de zee, op aanvraag 
(type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 264 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Middagmaal: buffet 
met showcooking en keuze aan des-
serts, pasta, salades en desserts 
• Avondmaal: buffetten en gerech-
ten die à la minute bereid worden, 
vegetarische schotel, dessertbuffet 
•  2x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal (à-la-carte): steakhouse 
en Italiaans (voor- en nagerecht in 
buffetvorm) • Snacks (24/24u.) 
• Selectie van lokale en internatio-
nale alcoholische en niet-alcoholi-
sche dranken (24/24u.) • Het bijvul-
len van de minibar op de kamer 
• Het bijvullen van de sterkedran-
kenverdeler in kamertypes 22, 23 en 
27 
• Fitness (vanaf 18 jaar), groepsles-
sen in de RiuFit zone ( 6x/ week), 
stoombad (vanaf 18 jaar) • Kajak, 
waterfiets, peddelsurfen, snorkel-
materiaal, 1 duikinitiatie in het 
zwembad • Animatie overdag voor 
volwassenen ( 7x/ week) • Animatie 
overdag voor kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 6x/ week) • Livemuziek of evene-
ment ( 7x/ week)

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met swim-

upbar, kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spa- & wellnesscentrum 

met massages en verzorgingen, 
onafhankelijk van het hotel: dui-
ken, duikschool

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger), centrale airco, 
plafondventilator, telefoon, wifi (gra-
tis), satelliet-tv, minibar (gratis), safe 
(gratis) en zeezicht
• Standaardkamer (2 pers.) met 

douche, zithoek met bank en bal-
kon (type 20)

• ‘Beach’ kamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) met douche, zit-
hoek met bank en terras met 
directe toegang tot het strand 
(type 21)

• ‘Overwater’ juniorsuite
(2-3 pers., Adults Only vanaf 
18 jaar) met douche, badjas, slip-
pers, sterkedrankenverdeler, zit-
hoek met bank, Balinees bed op 
het terras met directe toegang tot 
de zee (type 22)

LIGGING
• Op het privé-eiland Maafushi, 

onderdeel van het Dhaalu Atol
• Verbonden door een loopbrug met 

het naastgelegen Kedhigandu eiland, 
waar hotel Riu Palace Maldivas ligt

• Op 5 km van het centrum van 
Kudahuvadhoo

• Op ± 5 km van de lokale luchtha-
ven Dhaalu op Kudahuvadhoo 
eiland (transfer van internationale 
luchthaven Malé per binnenlandse 
vlucht naar lokale luchthaven 
Dhaalu (45 min.) en vervolgens 
speedboot (15 min.) inbegrepen)

• Transfer per watervliegtuig (vanaf 
de luchthaven van Malé) mogelijk 
mits toeslag

• Op ± 180 km van de internationale 
luchthaven Malé

• Deze reis/resort is onvoldoende/
niet geschikt voor personen met 
beperkte mobiliteit

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Steakhouse
• Italiaans restaurant
• Salonbar met terras, sportsbar, pool-

bar met swim-upbar, chill-out zone

Riu Atoll is een pareltje op de Male-
diven en weet als geen ander hoe 
paradijselijke stranden en een 
onvergetelijke vakantie hand in hand 
gaan. Eind mei 2019 opende het 
hotel z’n deuren op privé-eiland 
Maafushi en kan je er meteen reke-
nen op een interessante All Inclusive 
formule, waarbij maaltijden en dran-
ken 24/24u. inbegrepen zijn, alsook 
verschillende watersporten, een 
boeiend animatieprogramma en niet 
te vergeten de uitmuntende RIU 
service. Bovendien kan je van de 
zonsondergang genieten met een DJ 
en livemuziek op het strand. Over de 
kamers zal iedereen het eens zijn: 
het zijn stuk voor stuk meesterwerk-
jes, want de zee ligt in de ‘Overwa-
ter’ juniorsuites binnen handbereik, 
letterlijk! Tel alles samen op en je 
weet dat je hier een fantastische 
vakantie tegemoet gaat. Half mei 
2019 opende Riu Palace Maldivas op 
het naastgelegen Kedhigandu eiland, 
dat met een brug verbonden is met 
Maafushi eiland.

Standaardkamer

Code 39486 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!ZORGELOOS GENIETEN
!CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFIGEEN TOESLAG

ZEEZICHTBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9
• Kamers 9.4

• Service 9.2
• Ligging 9.0

9.1
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162 Malediven | Dhaalu Atol

RIU PALACE MALDIVAS ★★★★★

Dhaalu Atol

 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Infinity  zwembad  met  swim-upbar
 !  Premium  dranken  in  het  hele  hotel
 !  Op  het  privé-eiland  Kedhigandu

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking en cava • Middagmaal: 
buffet met showcooking en keuze 
aan desserts, pasta, salades en des-
serts • Avondmaal: buffetten en 
gerechten die à la minute bereid 
worden, vegetarische schotel, des-
sertbuffet •  2x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal (à-la-carte): 
Japans en fusion restaurant • Alter-
natief avondmaal in Riu Atoll: steak-
house en Italiaans (voor- en nage-
recht in buffetvorm) • Snacks 
(24/24u.) • Voor snacks en dranken 
kan je ook 24/24u. in Riu Atoll en 
Riu Palace Maldivas terecht • Selec-
tie van lokale en internationale alco-
holische en niet-alcoholische Pre-
mium dranken (24/24u.) • Het 
bijvullen van de minibar en de ster-
kedrankenverdeler op de kamer 
• Roomservice (7-23u.)

• In hotel Riu Atoll: fitness (vanaf 
18 jaar, sportschoenen verplicht), 
groepslessen in de RiuFit zone 
( 6x/ week), stoombad (vanaf 18 jaar) 
• Kajak, waterfiets, peddelsurfen, 
snorkelmateriaal, 1 duikinitiatie in 
het zwembad • In hotel Riu Atoll: 
animatie overdag voor volwassenen 
( 7x/ week), animatie overdag voor 
kinderen (4-7 jaar en 8-12 jaar, in 
Kinderclub RiuLand) ( 6x/ week), live-
muziek, shows, DJ ( 7x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas), cen-
trale airco, plafondventilator, telefoon, 
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), mini-
bar (gratis), sterkedrankenverdeler, safe 
(gratis), zithoek met sofa en zeezicht
• Juniorsuite (2 pers.) met balkon 

(type 20)
• ‘Beach’ juniorsuite (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met terras en 
directe toegang tot het strand 
(type 21)

• ‘Overwater’ suite (2-3 pers.) met 
Balinees bed en ligzetels op het 
terras met directe toegang tot de 
zee (type 22)

• ‘Overwater’ swim-upsuite
(2-3 pers.) met bad en douche, 
Balinees bed, klein privé-zwembad 
en ligzetels op het terras met 
directe toegang tot de zee 
(type 23)

• Eén persoon in juniorsuite met 
balkon (type 29)

• Eén persoon in ‘Beach’ junior-
suite met terras en directe toe-
gang tot het strand (type 28)

• Eén persoon in ‘Overwater’ suite
met zithoek met bank, Balinees 
bed en ligzetels op het terras met 
directe toegang tot de zee, op 
aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 176 kamers

• Transfer per watervliegtuig (vanaf 
de luchthaven van Malé) mogelijk 
mits toeslag

• Op ± 180 km van de internationale 
luchthaven Malé

• Deze reis/resort is onvoldoende/
niet geschikt voor personen met 
beperkte mobiliteit

FACILITEITEN
• Roomservice (7-23u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In hotel Riu Atoll: kinderspeel-

ruimte, kapsalon, shop

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Fusionrestaurant
• Japans restaurant
• Poolbar met swim-upbar
• In hotel Riu Atoll: steakhouse, Itali-

aans restaurant, salonbar met ter-
ras, sportsbar

SPORT & ONTSPANNING
• Infinity zwembad met swim-upbar, 

zonneterras
• In hotel Riu Atoll: kinderbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: in hotel Riu Atoll: spa- 

& wellnesscentrum met massages 
en verzorgingen, onafhankelijk van 
het hotel: duiken, duikschool

Het recente (2019) Riu Palace Maldi-
vas ligt op het prachtige privé-eiland 
Kedhigandu, dat onderdeel uitmaakt 
van het Dhaalu Atol. De natuurlijke 
omgeving is er eentje om bij weg te 
dromen. De kamers werden er 
ondergebracht in villa’s met telkens 
1 of 2 verdiepingen, waarbij sommige 
kamers zich boven het water bevin-
den. Het eiland Kedhigandu is met 
een brug verbonden met buurteiland 
Maafushi, waar je toegang hebt tot 
de verschillende restaurants, facilitei-
ten en sport- & ontspanningsmoge-
lijkheden van hotel Riu Atoll.

LIGGING
• Op het privé-eiland Kedhigandu, 

onderdeel van het Dhaalu Atol
• Verbonden door een loopbrug met 

het naastgelegen Maafushi eiland, 
waar hotel Riu Atoll ligt

• Op 5 km van het centrum van 
Kudahuvadhoo

• Op ± 5 km van de lokale luchthaven 
Dhaalu op Kudahuvadhoo eiland (trans-
fer van internationale luchthaven Malé 
per binnenlandse vlucht naar lokale 
luchthaven Dhaalu (45 min.) en vervol-
gens speedboot (15 min.) inbegrepen)

Juniorsuite

Code 39488 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!EERSTEKLAS SERVICE
!BUITENGEWOON 

 COMFORT
!VERFIJNDE KEUKEN 
!TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
PRIVÉ

ZWEMBAD
GEEN TOESLAG

ZEEZICHTBOEKEN
VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.7
• Kamers 9.8

• Service 9.7
• Ligging 9.9

9.7
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163Malediven | Zuid Malé Atol

TUI BLUE OLHUVELI ROMANCE ★★★★

Zuid Malé Atol

 !  Eerste  TUI  BLUE  in  de  Malediven
 !  Privézwembad
 !  Eigen  huisrif
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad, douche, haardroger), 
individuele airco, telefoon, flatscreen, 
wifi (gratis), safe (gratis), koffie- en 
theefaciliteiten, terras, privézwem-
bad
• Romantische Beach Villa

(2 pers.) (type 20)
• Romantische Water Villa (2 pers.) 

met zeezicht (type 21)
• Eén persoon in romantische 

Beach Villa op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in romantische 

Water Villa, op aanvraag (type 28)
• 98 villa’s

 ALL IN mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Koffie- en theepauze (15-18u.)
• Korting in bepaalde restaurants 

voor het avondmaal
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(10-24u.)

• Lessen: snorkelen en windsurfen 
(beiden 30 min./verblijf)

• 1u./dag: kajak, paddle surfen, 
windsurfen

• Korting in het Spacentrum

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• ‘Sunset’ restaurant
• ‘Lagoon’ restaurant/bar
• 2 grillrestaurants
• Restaurant ‘The Four Spices’
• Italiaans restaurant op het water
• Japans restaurant
• Wijnkelder
• Poolbar, bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: gym, yoga, fitness, tennis, 

vogelpik, pingpong
• Betalend: wellnesscentrum, 

watersporten

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 16 jaar

HONEYMOON
• Driegangenmenu in het à-la-carte-

restaurant, fles wijn, fruit

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 300 m van het huisrif
• Op 45 min. met de speedboot van 

de luchthaven van Malé (transfer 
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shops
• Wasservice
• Kapsalon
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Hotel TUI BLUE Olhuveli Romance 
ligt aan een langzaam a fl  opend wit-
zandstrand en is omringd door kris-
talhelder water. Het hotel ligt net 
naast Sun Siyam Olhuveli en je kan 
gebruik maken van de faciliteiten van 
dat hotel. Je verblijft in sfeervolle vil-
la’s die elk voorzien zijn van een pri-
vézwembad. Dit romantische eiland 
is verbonden met naburige eilanden 
door middel van bruggen. Water-
sportliefhebbers kunnen hier hun 
hartje ophalen, het huisrif ligt op 
slechts 300m en is gemakkelijk te 
bereiken via een steiger.

Code 39498 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONTSPANNEN 
MET Z’N TWEEËN
!MODERNE KAMERS OP 

PRACHTIGE LOCATIES 
! CULINAIRE ERVARINGEN
!GENIETEN IN DE 

 WELLNESS
!BLUEF!T® RELAXATIE- 

EN FITNESSLESSEN

‘Koppels of beste  vrienden? 
In deze comfortabele,  stijlvolle 
Adults Only-hotels geniet je 
van qualitytime in een 
 ontspannen sfeer.’

Zie pagina 10-11 voor alle hotels

ONZE MENING:

VOL
PENSIONALL INPRIVÉ

ZWEMBAD
ADULTS
ONLYBOEKEN

VROEG
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ROBINSON NOONU ★★★★★

Noonu Atol

 !  Smullen  in  het  Teppanyaki  restaurant
 !  Boordevol  sport  en  entertainment
 !  Alles  wat  bij  ROBINSON  hoort
 !  Fascinerende  onderwaterwereld

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad, douche, haardroger), 
houten vloer, individuele airco, bad-
kamer gedeeltelijk in openlucht, tele-
foon, satelliet-tv (flatscreen), wifi (gra-
tis), koelkast en safe (gratis), zeezicht
• Standaardkamer (2-3 pers.) met 

terras (type 20)
• Kamer met balkon (2-3 pers., 

eerste verdieping), zonder toeslag 
(type 21)

• Familiekamer (3-4 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 2 volw.+ 3 kind. / 2 volw.+ 
4 kind. / 3 volw.+ 3 kind. / 4 volw.+ 
1 kind / 4 volw.+ 2 kind.) met ter-
ras: 2 slaapkamers, 2 badkamers 
(type 22)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met terras en privézwem-
bad in de tuin (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer
met terras (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer, 
gelegen op het eerste verdiep
met balkon (type 28)

• Eén persoon in bungalow met 
terras, privézwembad in de tuin 
(type 27)

• Promokamer (2-3 pers.) met ter-
ras (type 24) 

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting, 
behalve in types 20, 21, 22, 23 en 
24)

• 150 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Laat ontbijt
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken
• Pingpong, badminton, beach-

volley, crossgolf, Crossboccia, bil-
jart, GroupFitness (vanaf 14 jaar), 
Body&Mind (vanaf 14 jaar), water-
polo

• Animatieprogramma
• ROBY CLUB (3-6 jaar), R.O.B.Y. 

(7-12 jaar, tijdens schoolvakanties)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm,  1x/ week gala-avond 
“ROBcarpet”)

• Specialiteitenrestaurant
• Teppanyaki
• 2 bars

SPORT & ONTSPANNING
• Infinity zwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis ligzetels aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: WellFit massages, dui-

ken, snorkelen, windsurfen, kite-
surfen, jetski, waterski, wakeboar-
den, vissen

LIGGING
• Op 200 km ten noorden van lucht-

haven Male
• Op het eiland Orivaru, Noonu Atol
• Op 1uur en 20 minuten van de 

luchthaven van Malé (35 min. met 
binnenlandse vlucht naar luchtha-
ven Ifuru en vervolgens 45 min. 
met speedboot) (transfer heen en 
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Welkom in dit prachtige ROBINSON-
resort! Of je nu blootvoets ligt te 
genieten aan de bar, of piekfi jn uit-
gedost zit te dineren in het teppan-
yaki restaurant, of een duik neemt in 
de prachtige onderwaterwereld... het 
leven voelt hier heerlijk! Aan ieder-
een is hier gedacht. De ‘Green Tax’ 
van  6 USD/pers./nacht moet ter 
plaatse betaald worden.

Standaardkamer

Code 39484 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

SHARE THE 
 MOMENT
! ONTSPANNEN OP 

PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN 

 LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN 

SPORT EN ACTIVITEITEN 
! DAGELIJKS TOP-

ENTERTAINMENT

'Een vakantie bij ROBINSON 
betekent samen  onvergetelijke 
momenten beleven in een 
 ontspannen sfeer. ROBINSON 
biedt een breed scala aan sport, 
gevarieerde activiteiten, uitstekend 
eten met innoverende gerechten 
en altijd op de mooiste locaties.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INPRIVÉ
ZWEMBAD

LANG
VERBLIJF

GEEN TOESLAG
ZEEZICHTBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6
• Kamers 8.6

• Service 9.0
• Ligging 9.0

9.6
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165Malediven | Gaafu-Alif Atol

ROBINSON MALDIVES ★★★★★

Gaafu-Alif Atol

 !  Adults  Only,  vanaf  18  jaar
 !  Eigen  paradijselijk  eiland
 !  Kleurrijk  koraalrif
 !  Vele  sportactiviteiten,  gratis  proeflessen
 !  Gezellig  clubgevoel,  geen  verplichtingen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad of douche, haardroger), 
individuele airco, telefoon, satelliet-
tv (flatscreen), koelkast, safe (gratis) 
en terras
• Bungalow (2-3 pers.) met tegel-

vloer (badkamer gedeeltelijk in 
openlucht) (type 20)

• Bungalow aan de zeezijde
(2-3 pers.) met tegelvloer (bad-
kamer gedeeltelijk in openlucht) 
(type 21)

• Bungalow met zeezicht
(2-3 pers.) met tegelvloer (bad-
kamer gedeeltelijk in openlucht) 
(type 22)

• Bungalow met directe toegang 
tot de zee (2-3 pers.), in paalwo-
ning, binnenbadkamer, vloer in 
doorkijkglas en houten vloer, zee-
zicht, op aanvraag (type 23)

• Eén persoon in bungalow met 
tegelvloer (badkamer gedeeltelijk 
in openlucht), op aanvraag 
(type 29) 

• 121 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Laat ontbijt
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (vanaf 
11u.)

• Pingpong, badminton, beach-
volley, tafelvoetbal, biljart, golf 
(‘crossgolf’), Finse sauna, Group-
Fitness (aquagym,...), Body&Mind 
(pilates, yoga), freeGolf, crossboc-
cia, speedminton, snorkelmateriaal

• Animatieprogramma

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, vegetarische en dieet-
maaltijden mogelijk,  1x/ week gala-
diner “ROBcarpet”)

• Gastronomisch à-la-carterestau-
rant

• Tastejam (om de 2 weken ‘street-
food’)

• 2 bars, poolbar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: schoonheidsbehande-

lingen en massages in het spa-
centrum ‘WellFit-spa’, fitness met 
coach, surfen, zeilen, stand-up 
paddling, duiken, waterski, parasai-
ling

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Op het eiland Funamadua, Gaafu-

Alif Atol
• In het zuiden van de Malediven
• Op 1 uur en 40 minuten van de 

luchthaven van Malé (70 min. met 
binnenlandse vlucht naar luchtha-
ven Kadhedhoo en vervolgens 
30 min. met speedboot) (transfer 
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Een vakantie bij ROBINSON is altijd 
een belevenis. Ga surfen of duiken, 
geniet van een ontspannende 
behandeling in het spacentrum, laat 
heerlijk voor je koken en strijk neer 
met een goed boek onder een para-
sol op het prachtige strand. Alles 
mag en niets moet. Alsof je reist 
naar het paradijs... De boottocht 
vanaf de lokale luchthaven is al fan-
tastisch, met de haren in de wind, 
langs de witte zandstranden van de 
kleine eilandjes. Wist je trouwens 
dat ROBINSON MALDIVES een 
eigen eiland heeft, helemaal exclu-
sief voor de ROBINSON gasten? Dat 
dit een droomvakantie wordt, dat 
weet je nu al! Het hotel verwelkomt 
gasten vanaf 18 jaar. De ‘Green Tax’ 
van USD 6/pers./nacht moet ter 
plaatse betaald worden.

Bungalow met zeezicht

Code 39448 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

SHARE THE 
 MOMENT
! ONTSPANNEN OP 

PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN 

 LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN 

SPORT EN ACTIVITEITEN 
! DAGELIJKS TOP-

ENTERTAINMENT

'Een vakantie bij ROBINSON 
betekent samen  onvergetelijke 
momenten beleven in een 
 ontspannen sfeer. ROBINSON 
biedt een breed scala aan sport, 
gevarieerde activiteiten, uitstekend 
eten met innoverende gerechten 
en altijd op de mooiste locaties.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELADULTS
ONLY

LANG
VERBLIJFBOEKEN

VROEG

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7
• Kamers 8.0

• Service 9.0
• Ligging 8.1

8.5
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INFO
Formaliteiten: internationaal paspoort vereist 
(nog 6 maanden geldig na aankomst) voor 
zowel volwassenen als kinderen. Voor een 
verblijf van maximum 30 dagen heb je geen 
visum nodig indien je het land binnenreist per 
vliegtuig of met een passagiersschip. Voor een 
verblijf van meer dan 30 dagen dien je een 
visum aan te vragen bij de Thaise Ambassade. 
Betreed je Thailand over land, dan kan je er 
maximum 15 dagen verblijven zonder visum. 
Voor een laatste update: zie http://diplomatie.
belgium.be
Lokale munt: de nationale munteenheid is de 
Thaise baht (THB): € 1 = +/- 38 baht (okto-
ber 2021). Buitenlandse valuta mogen onbe-
perkt in- en uitgevoerd worden. Travellers 
cheques (in USD en in euro in kleine coupu-
res) worden geaccepteerd. De bekende kre-
dietkaarten worden in vrijwel alle hotels, res-
taurants en warenhuizen geaccepteerd. In de 
grote hotels, bekende steden en toeristische 
gebieden is het mogelijk euro’s te wisselen. 
Wisselkantoren zijn voordeliger dan de hotels, 
die hoge marges kunnen rekenen. Je kan ook 
geld afhalen aan de geldautomaten, hou er 
dan wel rekening mee dat de bank een per-
centage zal inhouden op je eindafrekening. 
Sommige winkels bieden ‘VAT refund’ aan, 
deze terugvordering gebeurt op de internati-
onale luchthaven bij vertrek.
Tijdsverschil: in de zomer is het er 5 uur 
later.
Gezondheid: vaccinatie tegen hepatitis A is 
aangeraden voor iedereen die naar Azië reist, 
ongeacht de duur en de omstandigheden. 
Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites 
www.itg.be (Instituut voor tropische genees-
kunde) en www.who.int (World Health Orga-
nization) voor meer gedetailleerde informatie. 
Het drinken van kraantjeswater wordt best 
vermeden. Voorzie een basisapotheek met 
o.a. muggenmelk.

Klimaat: in Thailand heerst het regenseizoen 
van mei tot en met oktober (afhankelijk van 
de regio). Dit kan regenbuien veroorzaken 
waardoor het vakantieplezier mogelijk beperkt 
kan worden. De natuur laat zich echter niet 
regelen, dus ook buiten deze maanden kan 
het regenen.
Kledij: bij boeddhistische tempels en konink-
lijke paleizen gelden strikte kledingvoorschrif-
ten. Shorts, blote armen en soms ook sanda-
len worden niet aanvaard. In de regel gaat 
men een tempel of woning blootsvoets bin-
nen.
Huisdieren: het is niet mogelijk huisdieren 
mee te nemen naar Thailand.

VAKANTIEPLAATSEN

KHAO LAK
Khao Lak, een stukje verloren paradijs, ligt 
aan de Andaman Zee, op een uurtje rijden 
van Phuket. Zijn eindeloze ongerepte stran-
den van fijn wit zand zijn omzoomd door 
kokosbomen. Khao Lak biedt een grote ver-
scheidenheid aan natuurschoon, waaronder 
regenwouden en watervallen. Het is dan ook 
een populaire badplaats bij natuurliefhebbers 
en rustzoekers. In de buurt van Khao Lak ligt 
bovendien het grootste en indrukwekkendste 
natuurpark van Zuid-Thailand: Khao Sok 
National Park. Luchthaven Phuket - Khao Lak: ± 60 km

KAMALA BEACH
Ten noorden van het bruisende Patong ligt 
het rustige, gezinsvriendelijke Kamala Beach. 
Deze baai is omgeven door heuvelachtige 
bossen en een vissersdorpje. Het is een van 
de mooiste plekjes van Phuket. Het plaatsje 
ademt kalmte en rust uit. Langs het strand 
vind je heel wat restaurants die het authen-
tieke Thailand uitstralen. 
Luchthaven Phuket - Kamala Beach: ± 30 km

KARON BEACH
Karon Beach is het derde langste strand van 
Phuket. Het is een van de populairste 
bestemmingen onder de toeristen. Je kan er 
zalig snorkelen en duiken, en ook eventjes 
languit relaxen op het strand zonder dat je 
het gevoel hebt dat het echt druk is. Er zijn 
tal van mogelijkheden om te ontspannen, van 
lange strandwandelingen, winkelen, uit eten 
gaan en een bruisend nachtleven. Op cultu-
reel vlak kan je een boeddhistischte tempel 
bezoeken waar er om de twee weken ook een 
marktje is. Luchthaven Phuket – Karon Beach: ± 60 km

PATONG
Patong is het bekendste strand van Phuket. 
Het staat gekend om zijn bruisend nachtleven 
met talloze restaurants, bars en nachtclubs 
en kan er dus ook erg druk zijn. Overdag kan 
je terecht in een van de vele winkels en mark-
tjes om koopjes te doen. 
Luchthaven Phuket – Patong: ± 40 km

TRI TRANG BEACH
Als je als zonneklopper houdt van een rustige 
plek, dan ben je in Tri Trang Beach aan het 
goeie adres. Je kan er jetskiën, snorkelen of je 
gewoon laten masseren op het strand. Het 
water is niet diep maar zwemmen bij laag 
water is er wat moeilijk vanwege de vele ste-
nen. Luchthaven Phuket – Tri Trang Beach: ± 40 km

SURIN BEACH
Surin Beach is een van de mooiste stranden 
van het eiland. Het helderblauwe water en 
het poederwitte zand maken van deze plek 
een adembenemende locatie. Het is een klein 
paradijs omzoomd door palmbomen. 
Luchthaven Phuket – Surin Beach: ± 22 km

KOH MAPHRAO ISLAND
Koh Maphrao Island staat ook wel bekend als 
‘Coconut Island’. Het is een ongerept tropisch 
eiland voor de kust van de Andamanse Zee. 
Je kan er voornamelijk fietsen, vissen, wande-
lingen maken en genieten aan het strand. 
Luchthaven Phuket – Koh Maphrao Island: ± 25 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

! Paradijselijke stranden zoals Kamala, Patong en Khao Lak

! Nationale Parken, maar ook tijgers, olifanten en krokodillen

! Gouden cultuur: tempels en boeddhabeelden, maar ook thaiboksen

! Het land van de glimlach, gastvrijheid en vrije geest

! Goedkoop street food

PHUKET

KLIMAAT
 A B C
jan 32° 27° 9
feb 33° 28° 9
maa 33° 28° 9
apr 34° 29° 8
mei 33° 29° 7
jun 32° 28° 6
jul 32° 28° 5
aug 32° 28° 4
sep 31° 28° 5
okt 31° 28° 6
nov 31° 27° 7
dec 31° 27° 8
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

VIETNAM

Zu
id

-C
hi

ne
se

Ze
e

PHUKET
TOWN

Kata Beach

Rawai Beach

Karon Beach

Patong

Kamala Beach

Tri Trang Beach

Chalong
Bay

Bang Tao
Bay

Po Bay

Mak
ha

m

Bay

PHUKET

KOH
LON

KOH
MAPHRAO

5 km

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

24/7 ONLINE 
SERVICE
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MAI KHAO LAK BEACH RESORT & SPA ★★★★ SUP

Khao Lak

 !  Kinderen  hebben  er  de  tijd  van  hun  leven
 !  Kamers  met  directe  toegang  tot  zwembad
 !  Boekbaar  in  All  In
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in een luxesuite
met houten vloer, douche in bad 
en balkon met tuin-/zwembadzicht 
(type 29)

• Eén persoon in een luxesuite 
Premium, met tegelvloer, douche, 
microgolf en balkon met lateraal 
zeezicht, op aanvraag (type 26)

• Eén persoon in een swim-up 
luxesuite (minimumleeftijd: 
12 jaar) met tegelvloer, douche, 
microgolf en terras met directe 
toegang tot en zicht op het zwem-
bad, op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
types 21, 28, 22 en 23)

• 306 kamers

 ALL IN mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm (afhankelijk van de 
bezetting)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(11-23u.)

• Tennis, beachvolley, fitness, aero-
bic, petanque

• Kayak

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger, badjas), individu-
ele airco, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv (flatscreen), cd-/dvdspeler, 
koelkast, koffie- en theefaciliteiten 
en safe (gratis)
• Luxesuite (2-4 pers.), met houten 

vloer, douche in bad, balkon met 
tuin-/zwembadzicht (type 20)

• Luxesuite Premium (2-4 pers.), 
met  tegelvloer, douche, microgolf 
en balkon met lateraal zeezicht 
(type 24)

• Swim-up luxe suite (2-4 pers., 
minimumleeftijd: 12 jaar), met 
tegelvloer microgolf, douche en 
terras met directe toegang tot en 
zicht op het zwembad (type 21)

• Garden Villa (2-4 pers.) met 
tegelvloer, microgolf, 2e badkamer 
met douche, kingsize bed en terras 
met tuinzicht, op aanvraag 
(type 22)

• Pool villa (2-4 pers., minimum-
leeftijd: 12 jaar) met tegelvloer, 
microgolf, privézwembad, 2e bad-
kamer met douche, kingsize bed 
en terras met zicht op het privé-
zwembad, op aanvraag (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Amerikaans ontbijtbuffet, middag-

buffet en avondbuffet
• Buffetrestaurant
• Thais restaurant
• Grillrestaurant
• Foodcourt met Italiaanse, Japanse, 

Europese en Thaise specialiteiten
• 3 poolbars, muziek/wijnbar, koffie-

shop
• Deftige kledij gewenst tijdens het 

avondmaal

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden, 2 kinder-

baden, babybad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennis, fitness, kano, 

beachvolley, petanque, miniclubs 
(3-5 jaar, 6-11 jaar, 11+)

• Betalend: spacentrum met mas-
sage en verzorgingen, Thaise 
kookles (12-15u., op aanvraag), 
decoratief snijden van fruit en 
groente, mountainbikes

HONEYMOON
• Kamer met dubbel bed gegarandeerd, 

speciale beddecoratie, bloemen

EXTRA
• Koude handdoek en gratis drankje 

bij aankomst, 10% korting op spa-
verzorgingen

Van de luxekamers en swim-upka-
mers tot de villa’s: alle kamers zijn er 
stijlvol ingericht en voorzien van alle 
comfort. Ben je een bezige bij, dan 
kan je gaan mountainbiken, kanoën 
of je uitleven op het tennisveld. Ver-
diep je ook eens in de Thaise keuken 
tijdens de kookles, of leer de kneep-
jes van het vak in het decoratief snij-
den van fruit en groente.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 89 km van de luchthaven van 

Phuket (transfer heen en terug 
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shop
• Roomservice (11-18u. en 21-24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Luxesuite

Code 42982 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

SUN SWIM

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONALL INGRATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS

PRIVÉ
ZWEMBADBOEKEN

VROEGGRATIS
DAGEN

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 8.1

• Service 9.4
• Ligging 7.8

9.4
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ROBINSON KHAO LAK ★★★★★

Khao Lak

 !  Prachtige  tropische  tuinen
 !  Voor  elk  wat  wils
 !  Uitgebreide  activiteiten
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad, douche, haardroger, 
badjas, slippers), houten vloer of 
tegelvloer, individuele airco, telefoon, 
satelliet-tv (flatscreen), wifi (gratis), 
koelkast, koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis), balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) in 

het hoofdgebouw, met zicht op de 
tuin of het zwembad (type 20)

• Bungalow (2-3 pers.) met kingsize 
bed, terras en zicht op de tuin of 
de lagune (type 21)

• Bungalow met privézwembad
(2-3 pers.) kingsize bed en terras 
met zicht op de tuin (type 22)

• Familiekamer (3-4 pers. / 3 volw.+ 
3 kind. / 4 volw.+ 1 kind. / 2 volw.+ 
1, 2, 3, 4 kind.) in het hoofdge-
bouw: 2 slaapkamers en zicht op 
de tuin of het zwembad (type 23)

• Eén pers. in bungalow met king-
size bed en terras, zonder koffie- 
en theefaciliteiten (type 28)

• Eén persoon in kamer in het 
hoofdgebouw  met zicht op de 
tuin of het zwembad (type 29)

• Eén persoon in bungalow met 
kingsize bed, terras, zonder koffie- 
en theefaciliteiten (type 27)

• Promokamer (2-3 pers.) in het 
hoofdgebouw met zicht op de tuin 
of het zwembad (type 25) 

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
type 23)

• 320 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zwembaden (waaronder 1 fami-

liezwembad, 1 relaxzwembad vanaf 
16 jaar), 1 kinderbad, zonneterras, 
tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan de 
zwembaden en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: 5 tennisterreinen (materi-

aal gratis), badminton, speedmin-
ton, slacklining, crossboccia, ping-
pong, beachvolley, basketbal, 
voetbaltennis, voetbal, waterball, 
minigolf, biljart, gym, GroupFit-
ness, Body&Mind, Finse sauna 
(min. 16 jaar), animatie overdag en 
‘s avonds, ROBY CLUB (3-6 jaar), 
R.O.B.Y. (7-12 jaar), ROBS 
(13-17 jaar)

• Betalend: golf, duiken, kajak, ped-
delsurfen, tennisles, personal trai-
ning, WellFit spatoepassingen en 
-pakketen

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 8 km van Khao Lak
• Op ± 86 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Wasservice
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant met terras
• Restaurant aan het strand
• Specialiteitenrestaurant
• Gourmetrestaurant
• ‘ROBcarpet’ gala-avond ( 1x/ week, 

correcte kleding vereist)
• WellFood, tasteJam, vegetarische 

en dieetmaaltijden
• Hoofdbar, lobbybar, poolbar, 

beachbar, ‘rooftop bar’

Wakker worden te midden van exoti-
sche natuur. Het zand tussen je 
tenen voelen en van het uitzicht 
genieten. Heerlijk. ROBINSON staat 
bovendien garant voor fun. Er zijn tal 
van mogelijkheden om je de hele 
dag bezig te houden. Denk maar aan 
een lekker verfrissende duik in een 
van de vele zwembaden, een partij-
tje tennis of lekker ontspannen in de 
WellFit-Spa. Proef zeker ook van de 
Thaise keuken. Ga je voor mild? Of 
mag het eerder ‘spicy’ zijn? Aan jou 
de keuze. Als afsluiter van de dag is 
er nog dit: een adembenemende 
zonsondergang op het strand terwijl 
de laatste zonnestraaltjes langzaam 
doven. Dat is vakantie op zijn best.

Standaardkamer

Code 42948 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

SHARE THE 
 MOMENT
! ONTSPANNEN OP 

PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN 

 LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN 

SPORT EN ACTIVITEITEN 
! DAGELIJKS TOP-

ENTERTAINMENT

'Een vakantie bij ROBINSON 
betekent samen  onvergetelijke 
momenten beleven in een 
 ontspannen sfeer. ROBINSON 
biedt een breed scala aan sport, 
gevarieerde activiteiten, uitstekend 
eten met innoverende gerechten 
en altijd op de mooiste locaties.'

Zie pagina 12-13 voor alle hotels

ONZE MENING:

VOL
PENSIONGRATIS

WIFIPRIVÉ
ZWEMBAD

LANG
VERBLIJFBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 7.6

• Service 8.6
• Ligging 8.2

8.6
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MAI HOLIDAY BY MAI KHAO LAK ADULTS ONLY ★★★★ SUP

Khao Lak

 !  Adults  Only
 !  Suites  met  directe  toegang  tot  zwembad
 !  Boekbaar  in  All  In
 !  Talrijke  sportfaciliteiten
 !  Op  500  m  van  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger, badjas), houten 
vloer, individuele airco, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), dvd-
speler, koelkast, koffie- en theefacili-
teiten en safe (gratis)
• Luxesuite (2-3 pers.) met douche 

in bad en balkon met zicht op het 
zwembad (type 20)

• Luxesuite ‘Premium’ (2-3 pers.) 
met douche in bad, balkon en late-
raal zeezicht (type 21)

• Swim-upluxesuite (2-3 pers.) met 
toegang tot het zwembad, bad, 
douche, bubbelbad op het terras 
en zicht op het zwembad (type 22)

• Eén persoon in luxesuite met 
douche in bad en balkon met zicht 
op het zwembad, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in luxesuite ‘Pre-
mium’ met douche in bad en bal-
kon met lateraal zeezicht, op aan-
vraag (type 28)

• Eén persoon in swim-upluxes-
uite met toegang tot het zwem-
bad, bad, douche, bubbelbad op 
het terras en zicht op het zwem-
bad, op aanvraag (type 27)

• 58 kamers

 ALL IN mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
het Adults Only restaurant

• Thema-avonden
• IJsjes (11-17u.)
• Avondmaal in het Thais restaurant 

( 1x/ week)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(11-24u.)

• Tennis, beachvolley, fitness, aero-
bic, pingpong, petanque, yoga

• Kajak

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

HONEYMOON
• Bloemen bij aankomst, speciale 

beddecoratie

EXTRA
• Koude handdoek en gratis drankje 

bij aankomst

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Ontbijt en avondmaal à-la-carte, 

middagmaal in de poolbar
• Poolbar
• In het Mai Khao Lak-gedeelte: 

buffetrestaurant, Thais restaurant, 
grillrestaurant, visrestaurant, food-
court met Italiaanse, Japanse, 
Europese en Thaise specialiteiten, 
3 poolbars, muziek/wijnbar, koffie-
shop

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (Adults Only), 

zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennis, fitness, kano, 

beachvolley, petanque
• Betalend: spacentrum met mas-

sage en verzorgingen, Thaise 
kookles (12-15u., op aanvraag), 
decoratief snijden van fruit en 
groente, mountainbikes

Stijlvol ingerichte luxesuites, voor-
zien van alle comfort, dat is genie-
ten. Je kan hier gaan mountainbiken, 
kanoën of je uitleven op het tennis-
veld. Interesse in de Thaise keuken? 
Verdiep je erin tijdens de kookles, of 
leer de kneepjes van het vak in het 
decoratief snijden van fruit en 
groente. Hier verblijf je in het Adults 
Only-gedeelte van Mai Khao Lak 
Beach Resort & Spa. Je kan gebruik 
maken van alle faciliteiten van hotel 
Mai Khao Lak (niet Adults Only).

LIGGING
• Op 500 m van het strand
• Op ± 89 km van de luchthaven van 

Phuket (transfer heen en terug 
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Roomservice (11-18u. en 21-24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Luxesuite

Code 42994 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

FOR TWO

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONALL INSWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLYBOEKEN

VROEGGRATIS
DAGEN

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.7
• Kamers 9.2

• Service 9.0
• Ligging 8.7

9.5
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TUI BLUE KHAO LAK BEACHFRONT RESORT ★★★★

Khao Lak

 !  Net  dat  beetje  extra  vakantie
 !  Adults  Only  vanaf  16  jaar
 !  All  In  ook  mogelijk
 !  Swim-upkamers
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in luxekamer
(44 m2) met balkon met tuinzicht 
of zicht op het zwembad, op aan-
vraag (type 29)

• Eén persoon in swim-upkamer
(44 m2) met directe toegang tot 
het zwembad,  terras met 2 ligze-
tels met zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in luxebungalow
(52 m2) met terras met tuinzicht of 
zicht op het zwembad, op aan-
vraag (type 27)

• Luxekamer ‘Grand’ (2 pers.) met 
balkon, op aanvraag (type 24)

• 214 kamers

 ALL IN mits toeslag

• Ontbijtbuffet
• Middagmaal (driegangenmenu) en 

avondmaal (driegangenmenu of 
buffet)

• Theepauze (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische 

(12-22.30u.) en niet-alcoholische 
dranken (10-22.30u.)

• Windsurfen en kajak, fitness

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad, douche, haardroger, 
badjas, slippers), tegelvloer, individu-
ele airco, telefoon, wifi (gratis), satel-
liet-tv (flatscreen), koelkast, koffiefa-
ciliteiten en safe (gratis)
• Luxekamer (2-3 pers.) (44 m2) 

met balkon met tuinzicht of zicht 
op het zwembad (type 20)

• Swim-upkamer (2 pers.) (44 m2) 
met directe toegang tot het zwem-
bad, terras met 2 ligzetels en zicht 
op het zwembad (type 21)

• Luxebungalow (2 pers.) (52 m2) 
met terras met tuinzicht of zicht 
op het zwembad, op aanvraag 
(type 22)

• Beachfront bungalow (2 pers.) 
(35 m2) dicht bij het strand, met 
douche in bad, tegelvloer of hou-
ten vloer, terras en zeezicht, op 
aanvraag (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant aan het strand: 

ontbijt, avondmaal in buffetvorm 
of à la carte, middagmaal à la carte 
(Europese en Thaise keuken)

• A-la-carterestaurant bij het zwem-
bad: avondmaal

• Deftige kledij gewenst tijdens het 
avondmaal, lange broek vereist 
voor de heren

• Lobbybar, swim-upbar, beachbar

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden, zonne-

terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, bubbelbad
• Betalend: biljart, massages, wind-

surfen, kano

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 16 jaar

HONEYMOON
• Fles schuimwijn, fruit en bloemen 

bij aankomst

Dit is de place to be voor koppels 
die op zoek zijn naar een romanti-
sche relaxvakantie in het paradijs. 
TUI BLUE Khao Lak Beachfront 
Resort ligt aan een prachtig strand 
en kan rekenen op die typische 
charme en elegantie zoals dat alleen 
in Thailand mogelijk is. Dit resort 
verwelkomt gasten vanaf 16 jaar, 
zodat het intieme karakter bewaard 
blijft en je in alle rust kunt genieten 
van je vakantie.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 500 m van Khao Lak
• Op 15 min. wandelen van het 

Khao Lak-Lamru Nationaal Park
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Luxekamer

Code 42913 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONTSPANNEN 
MET Z’N TWEEËN
!MODERNE KAMERS OP 

PRACHTIGE LOCATIES 
! CULINAIRE ERVARINGEN
!GENIETEN IN DE 

 WELLNESS
!BLUEF!T® RELAXATIE- 

EN FITNESSLESSEN

‘Koppels of beste  vrienden? 
In deze comfortabele,  stijlvolle 
Adults Only-hotels geniet je 
van qualitytime in een 
 ontspannen sfeer.’

Zie pagina 10-11 voor alle hotels

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS

ADULTS
ONLY

GRATIS
DAGENBOEKEN

VROEG

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6
• Kamers 9.4

• Service 9.5
• Ligging 9.0

9.3
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BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT ★★★

Karon Beach

 !  Genieten  voor  een  fijn  prijsje
 !  Mooi  uitzicht  over  de  baai  van  Karon
 !  Uitstekende  service
 !  Dicht  bij  strand,  centrum  en  shops

HONEYMOON
• Speciale beddecoratie, fles 

schuimwijn, fruit en bloemen bij 
aankomst

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger), houten vloer, 
individuele airco, telefoon, wifi (gra-
tis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, 
koffie- en theefaciliteiten, safe (gra-
tis) en balkon of terras
• Superieure kamer (2 pers.) 

(23 m2) met douche en tuinzicht 
(type 20)

• Luxekamer (2-3 pers.) (26 m2) 
met bad of douche en zeezicht 
(type 21)

• Eén persoon in superieure 
kamer (23 m2) met douche en 
tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in luxekamer
(26 m2) met bad of douche en 
zeezicht (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting 
behalve in type 20)

• 240 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: zeevruchten, Thaise en 

westerse keuken
• Poolbar
• Gratis koffie in de lobby (24/24u.)

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinder-

bad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness

LIGGING
• Op 200 m van het fijnzandstrand 

van Karon Beach
• Op 8 km van het centrum van 

Patong
• Op 25 km van Phuket
• Op ± 60 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Roomservice (12-22u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Best Western Phuket Ocean Resort 
ligt op een heuvel. Je kan er dan ook 
genieten van een mooi uitzicht op 
de omgeving terwijl je languit aan 
een van de zwembaden ligt te 
relaxen. Door de centrale ligging van 
het resort liggen het strand, het 
dorp en een shoppingcentrum op 
wandelafstand. Of waarom neem je 
niet eens de bus naar Phuket Town 
of Patong? Dit hotel is gebouwd 
tegen een heuvel en beschikt over 
veel trappen. Daarom is dit hotel 
niet geschikt voor wie moeilijk ter 
been is.

Superieure kamer

Code 42933 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONGRATIS

WIFIGRATIS
DAGENBOEKEN

VROEG

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 9.0

• Service 9.3
• Ligging 8.5

9.0
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PATONG MERLIN HOTEL ★★★★

Patong Beach

 !  Goede  prijs-/kwaliteitverhouding
 !  Uitstekende  service
 !  Kamers  met  toegang  tot  het  zwembad
 !  Rust  in  de  tropische  tuin
 !  Dicht  bij  het  strand  en  centrum  van  Patong

HONEYMOON
• Fruit en bloemen bij aankomst

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad of douche, haardroger, 
slippers), tegelvloer, centrale airco, 
hoofdkussenservice (gratis), tele-
foon, satelliet-tv (flatscreen), wifi 
(gratis), minibar (betalend), koffie- 
en theefaciliteiten en safe (gratis)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 

balkon of terras, zicht op het 
zwembad of op de tuin (type 20)

• Luxekamer (2 pers.) met balkon 
met zicht op het zwembad 
(type 21)

• Luxe swim-upkamer (2 pers., 
min. 18 jaar), met directe toegang 
tot het zwembad, terras met zicht 
op het zwembad (type 22)

• Eén persoon in superieure 
kamer met balkon of terras en 
zicht op het zwembad of op de 
tuin, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in luxekamer met 
balkon met zicht op het zwembad, 
op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in luxe swim-upka-
mer met directe toegang tot het 
zwembad, terras met zicht op het 
zwembad, op aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting, 
behalve in type 20)

• 448 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Internationaal restaurant
• Bar, lobbybar, poolbar, 2 swim-

upbars

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden, 2 kinder-

baden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan de 

zwembaden
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, fitness, miniclub 

(4-8 jaar)
• Betalend: biljart

LIGGING
• In het centrum van Patong
• Direct aan het strand (door een 

weg gescheiden)
• Op 13 km van Phuket-stad
• Shuttle naar Phuket-stad ( 2x/ dag)
• Op ± 43 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en bui-

ten)
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (11-23.30u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Plons! Na een relaxte vlucht wachten 
vier zwembaden je op bij hotel 
Patong Merlin. Hier zit je in het hart 
van Patong Beach, met het strand 
en volop gezelligheid voor de deur. 
Binnen het resort is het een oase 
van rust. Hoe kan het ook anders 
met wuivende palmbomen, exoti-
sche bloemen en vriendelijk glimla-
chend personeel om je heen? Juist 
daarom komen veel van Patong Mer-
lins gasten ieder jaar terug naar dit 
4-sterrenresort. Voor wie in vorm wil 
blijven op strandvakantie, is er een 
fi tnesscentrum. En wie Thailand wil 
leren kennen, vindt hier de perfecte 
uitvalsbasis. Overdag alle tempels 
van Phuket verkennen of naar het 
levendige Patong en ’s avonds terug-
komen in moderne kamers met 
Thaise tintjes. Welkom thuis.

Superieure kamer

Code 42945 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFISWIM-UP
KAMERSBOEKEN

VROEGGRATIS
DAGEN

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.0
• Kamers 7.8

• Service 8.6
• Ligging 9.6

8.5
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SUNWING KAMALA BEACH RESORT ★★★★

Kamala Beach

 !  Onvergetelijke  familievakantie
 !  Prachtige  ‘Happy  Baby’  studio’s
 !  Speelplezier  op  de  glijbaan
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas, 
slippers), tegelvloer, centrale airco, 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), microgolfoven, koelkast, 
koffie- en theefaciliteiten en safe 
(gratis)
• Studio (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 

op het 1e of 2e verdiep, met bal-
kon met bergzicht of zicht op het 
zwembad (type 20)

• ‘Happy Baby’ studio (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) op het gelijkvloers, 
met gratis babykit en terras met 
tuinzicht of zicht op het zwembad 
(type 21)

• Swim-up ‘Royal’ studio (2-3 pers. 
/ 2 volw.+ 2 kind.) op het gelijk-
vloers, met directe toegang tot het 
zwembad, strijkijzer en -plank, 
broodrooster, kinderbadjassen, 
terras en zicht op het zwembad 
(type 22)

• Eén persoon in een studio met 
balkon met bergzicht of zicht op 
het zwembad (type 29)

• Eén persoon in ‘Happy Baby’ 
studio op het gelijkvloers, met 
gratis babykit en terras met tuin-
zicht of zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in swim-up ‘Royal’ 
studio op het gelijkvloers met 
directe toegang tot het zwembad, 
strijkijzer en -plank, broodrooster, 
kinderbadjassen, terras en zicht op 
het zwembad, op aanvraag 
(type 27)

• Babykit: kinderbedje, kinderstoel, 
wandelwagen, verversingskussen, 
baby relaxstoeltje, kinderbestek, 
babybadje met antislipmat, potje, 
kinderstoel in de badkamer en 
speciale veiligheidsvoorzieningen 
(inbegrepen in kamertypes 21 en 
28)

• Extra in type 22 en 27: fruit, fris-
dranken, water, bier, flesje rode 
wijn (350 ml) en chips bij aan-
komst

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maxi-
male bezetting behalve in type 21)

• 307 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: ontbijtbuffet, middag- 

en avondmaal
• ‘Fine Dining’ Thais/internationaal 

restaurant: middag- en avondmaal
• Swim-upbar, showbar

SPORT & ONTSPANNING
• 8 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 zwembaden met kinderge-
deelte), 3 glijbanen, kinderbad, 
zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, fitness, miniclub 

(3-11 jaar, sommige activiteiten 
zijn betalend)

• Betalend: biljart, massage

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand 

van Kamala Beach
• Op 500 m van het centrum van 

Kamala
• Op 12 km van Patong
• Op ± 30 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimtes (binnen en 

buiten)
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

De beestig leuke miniclub heeft alles 
in huis om kinderen de vakantie van 
hun dromen te bezorgen. Uniek zijn 
de ‘Happy Baby’ familiestudio’s, die 
zich allemaal op het gelijkvloers 
bevinden en over een afgesloten ter-
ras en heel wat speciale babyfacili-
teiten beschikken. Vanuit de swim-
upkamers heb je directe toegang tot 
het zwembad. Wat een luxe!

Swim-up ‘Royal’ studio

Code 42906 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

SUN SWIM

ONTBIJTHALF
PENSIONFAIR TRAVELGRATIS

WIFISWIM-UP
KAMERSBOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.0
• Kamers 9.1

• Service 9.5
• Ligging 9.0

9.0
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VAKANTIEPLAATSEN

BENOA
Het rustige schiereiland Benoa is de perfecte 
spot voor watersporters. Je vindt er veel toe-
ristische faciliteiten, maar ook het traditionele 
leven op Bali heeft hier nog zijn plaats. 
Luchthaven - Benoa: 13 km

LEGIAN
Legian biedt je een plaats om heerlijk te 
relaxen op het warme zand. Je kan er terecht 
voor duik- en surflessen en er zijn heel wat 
restaurants, winkeltjes en kraampjes. Het 
bruisende Kuta ligt op wandelafstand. 
Luchthaven - Legian: 9 km

SANUR
Sanur is een populaire badplaats, maar wel 
eentje met een traditioneel karakter. Hoewel 
er veel hotels zijn, vind je hier geen hoog-
bouw. Luchthaven - Sanur: 16 km

KUTA
Dé toeristische plaats van Bali is Kuta, waar je 
toeristische faciliteiten in overvloed vindt: res-
taurants, uitgaansmogelijkheden, winkels, 
surfscholen, een waterpark en een lang zand-
strand. Luchthaven - Kuta: 5 km

UBUD
Ubud is een levendig plaatsje dat beschouwd 
wordt als het culturele hart van het eiland. Je 
vindt er dan ook heel wat musea, galerijen, 
kunstmarkten, boetieks en restaurants. Maar 
ook het ‘Monkey Forest’ en het koninklijk 
paleis behoren tot de trekpleisters. Rondom 
Ubud is het landschap bezaaid met rijstter-
rassen. Luchthaven - Ubud: 37 km

ULUWATU
Prachtige stranden aan het helderblauwe 
water, imposante, metershoge kliffen, gezel-
lige bars, goede restaurants… Dankzij de hoge 
golven trekt deze plek vele surfers aan en de 
tempel van Uluwatu, waar elke avond een 
dansvoorstelling wordt gehouden, is een van 
dé bezienswaardigheden van Bali. 
Luchthaven - Uluwatu: 20 km

CANGGU
In Canggu staat relaxen op één. Dit ontspan-
nen kustplaatsje is de hemel op aarde voor 
surfers én yogaliefhebbers. Hippe beachbars, 
leuke winkeltjes en kleurrijke zitzakken op een 
lang strand, dat is wat je hier mag verwach-
ten. Rondom Canggu kan je op verkenning 
gaan door de groene rijstvelden. 
Luchthaven - Canggu: 20 km

NUSA DUA
Nusa Dua is een luxueuze badplaats met 
hemelse zandstranden, mooie golfterreinen 
en adembenemende zonsondergangen. Bij-
zonder is Puja Mandala: een plek waar vijf 
geloofsovertuigingen in volledige harmonie 
samenkomen. Luchthaven - Nusa Dua: 16 km

INFO
Formaliteiten: voor verblijven van maximaal 
30 dagen heb je een internationaal paspoort 
nodig dat nog minstens 6 maanden geldig is 
op de dag van aankomst en een bewijs dat je 
Indonesië binnen de 30 dagen weer verlaat 
( je ticket voor je terugreis of verdere reis). 
Verblijf je langer dan 30 dagen, dan moet je 
een visum aanvragen bij de Indonesische 
Ambassade of het Consulaat. Voor een laatste 
update: zie http://diplomatie.belgium.be/nl/
Plaatselijke munt: de Indonesische Roepia. 
1 € = ong. 17.100 IDR (okt. 2021)
Gezondheid: Voorzie een basisapotheek met 
o.a. muggenmelk. Een vaccinatie tegen hepa-
titis A is aangeraden voor iedereen die naar 
Azië reist, ongeacht de duur en de omstan-
digheden. Raadpleeg tijdig je huisarts en de 
websites www.itg.be (Instituut voor tropische 
geneeskunde) en www.who.int (World Health 
Organization) voor meer gedetailleerde infor-
matie.
Tijdsverschil: in de winter is het in Bali 7 uur 
later, in de zomer is het er 6 uur later

Taal: de officiële taal in Bali is het Bahasa 
Indonesia, maar het eiland heeft ook een 
eigen taal, het Balinees. De meeste mensen 
spreken er goed Engels.
Keuken: in Bali wordt meerdere malen per 
dag gegeten, zonder specifieke vaste etens-
tijden. De meeste restaurants en eetkraam-
pjes (‘warung’) zijn dan ook open van vroeg in 
de ochtend tot laat in de avond. Er worden 
veel rijstgerechten gegeten, typisch is ook 
Soto Ayam, een soort soep met kip en noe-
dels.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Bali
Toeristische info: ambassade van Indonesië: 
Woluwelaan 38, 1200 Brussel Tel. 
02 775 01 20, e-mail: kbri.brussel@skynet.be

! Tropische natuur met rijstvelden, vulkanen en prachtige, brede 

zandstranden

! Exotische cultuur met veel tempels en traditionele dorpjes

! Typische Balinese gastvrijheid en service op topniveau

! Helemaal zen met Balinese massages, wellness en yoga

! Paradijs voor surfers

BALI

DENPASAR

Ubud Candidasa

Batur

Singaraja

Lovina

Pupuan

Belimbing

Sanur
BenoaKuta

Legian

Canggu
Seminyak

Nusa Dua

BALI

Java

Nusa 
Penida

Balizee

Indische
O

ceaan

Uluwatu30 km

KLIMAAT
 A B C
jan 27° 29° 7
feb 27° 29° 7
maa 27° 29° 8
apr 27° 29° 9
mei 26° 28° 9
jun 26° 28° 9
jul 25° 27° 10
aug 26° 27° 10
sep 26° 27° 10
okt 27° 28° 10
nov 27° 29° 9
dec 27° 29° 9
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

ONS HOTELAANBOD IS 
UITGEBREIDER DAN WAT ER IN 
DE BROCHURE STAAT. 

Contacteer je reisagent voor het 
volledige aanbod.

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor. 24/7 ONLINE 

SERVICE
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COMBINATIEREIS: UBUD & SANUR
! Combinatie van 3 dagen binnenland en 8 dagen strand

! Verken het eiland op je eigen tempo

! Ubud, het culturele hart van Bali

! Badplaats Sanur met zonovergoten stranden

! Ontdek de vele bezienswaardigheden van beide regio’s: Monkey Forest, de rijstvelden, Uluwatu, 
Nusa Penida... 

INFO
- 3 nachten Ubud Village Hotel, 

Ubud (4*SUP / onze mening: 4*, 
kamer en ontbijt), 8 nachten Taksu 
Sanur, Sanur (3*LUXE, kamer en 
ontbijt)

- code: 41363
- combinatiereizen met hotels naar 

keuze: prijsberekening volgens 
multicenterformule

Inbegrepen: vluchten Brussel-Den-
pasar en Denpasar-Brussel / 
11 overnachtingen in de vermelde 
hotels / alle transfers

PROGRAMMA
Met deze combinatiereis verblijf je eerst drie nachten in Ubud in het binnen-
land van Bali en daarna acht nachten in Sanur aan het strand.

Ubud, het culturele hart van het eiland, is uitgegroeid tot een meer dan 
bruisende hub voor o.a. backpackers. Je verblijft er in het centraal gelegen 
4*SUP-hotel Ubud Village, een oase van rust van waaruit je toch gemakkelijk 
de bezienswaardigheden in de omgeving kan bezoeken. Zo is er Monkey 
Forest, een jungle met drie tempels waar je tussen de apen loopt. In het 
stadje zelf vind je heel wat musea, galerijen, kunstmarkten, boetieks en res-
taurants. In het koninklijk paleis kan je dan weer getuige zijn van een tradi-
tioneel dansoptreden of een tentoonstelling bijwonen. Of maak een uitstap 
in het indrukwekkend groene landschap van rijstvelden. Ook yoga is hier 
alomtegenwoordig. In Ubud kom je helemaal tot rust!

Daarna volgt de transfer naar Sanur, een populaire badplaats met heerlijke 
zandstranden. Je verblijft er in het 3*LUXE-hotel Taksu Sanur, dat uitstekend 
gelegen is om daguitstappen te doen in de omgeving, bijvoorbeeld naar de 
hoge kliffen van Uluwatu, het paradijselijke eilandje Nusa Lembongan, Nusa 
Penida met zijn indrukwekkende viewpoints of de vele duik- en snorkelspots 
van de Gili-eilanden. Feestvierders gaan van hieruit dan weer door naar het 
bruisende Kuta of het hippe Seminyak. In Sanur leeft men op een gezapig 
tempo. Perfect dus om uit te rusten na een dag op verkenning in de regio.

Deze combinatiereis geeft je de vrijheid om je dagen zelf in te vullen hoe jij 
dat wil. Zowel het hotel in Ubud als dat in Sanur is een goede uitvalsbasis 
om de streek te ontdekken.

14-DAAGSE COMBINATIEREIS
• Wekelijkse afreizen op woensdag vanaf 6/4 en op zondag vanaf 10/4 (onder voorbehoud)
• 3 nachten in Ubud Village Hotel + 8 nachten in Taksu Sanur in kamer en ontbijt

Ubud Village Hotel

Taksu Sanur

Nusa Penida
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TAKSU ★★★ LUXE

Sanur

 !  Uitstekende  prijs-kwaliteitverhouding
 !  Gezellig,  sfeervol  hotel
 !  Ruime,  comfortabele  kamers
 !  In  het  levendige  Sanur
 !  Op  550  m  van  het  strand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Beach Club (USD 4/pers./dag, ter 

plaatse cash te betalen in het 
hotel): handdoek, ligzetel, shuttle 
heen en terug

• Gratis: af en toe avondanimatie
• Betalend: spacentrum met mas-

sages

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas 
en slippers), tegelvloer, individuele 
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-
tv (flatscreen), minibar (betalend), 
koffie- en theefaciliteiten, safe (gra-
tis) en balkon
• Juniorsuite (2-4 pers.) met zicht 

op het hinterland (type 20)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met zicht 

op het zwembad, zonder toeslag 
(type 21)

• Familiekamer (4 pers.) met zicht 
op het hinterland (type 22)

• Suite (4-6 pers.) met 2e bad-
kamer, kitchenette en zicht op het 
hinterland: 2 slaapkamers, salon 
(type 24)

• Eén persoon in dubbele junior-
suite met zicht op het hinterland, 
op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele junior-
suite met zicht op het zwembad, 
op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting, 
behalve in type 20)

• 74 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (ontbijt in buffetvorm, 

avondmaal met vast menu of in 
buffetvorm, afhankelijk van de 
bezetting)

• Bar

LIGGING
• Op 550 m van het strand
• In het centrum van Sanur
• Op 25 km van Ubud
• Op ± 13 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Roomservice (9-23u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Het sfeervolle Taksu ligt midden in 
de gezellige drukte van Sanur, waar 
je heel wat leuke restaurants en bars 
vindt. Maar ook in het hotel zelf 
word je culinair verwend. Tijd om te 
relaxen? Vlij je neer tussen het groen 
aan het zwembad, neem de shuttle 
naar de Beach Club of boek een 
ontspannende massage in de well-
ness.

Juniorsuite met zicht op het zwembad

Code 41351 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFI
BOEKEN

VROEG

VOOR FAMILIES

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6
• Kamers 9

• Service 9.5
• Ligging 8.8

9
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SWISS-BELRESORT WATU JIMBAR SANUR ★★★★

Sanur

 !  Kamers  met  bubbelbad  of  klein  zwembad
 !  In  het  levendige  centrum  van  Sanur
 !  Op  250  m  van  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (haardroger, slippers), tegel-
vloer/parket, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), koelkast, 
koffie- en theefaciliteiten, safe (gra-
tis) en balkon
• Luxekamer (2 pers.) met centrale 

airco, douche en bubbelbad op het 
balkon (type 20)

• Ruime luxekamer (2-3 pers.) met 
individuele airco, douche en bub-
belbad op het balkon (type 21)

• Luxekamer (2 pers.) met indivi-
duele airco, bad en douche, klein 
zwembad en zicht op het zwem-
bad (type 22)

• Luxekamer (2 pers.) met centrale 
airco, 2 queensize bedden, bad en 
douche en zicht op het zwembad, 
zonder bubbelbad, zonder toeslag 
(type 23)

• Ruime luxekamer (2-3 pers.) met 
individuele airco, 2 queensize bed-
den, bad en douche en zicht op 
het zwembad, zonder bubbelbad 
(type 24)

• Eén persoon in dubbele luxe-
kamer met centrale airco, douche 
en bubbelbad op het balkon, op 
aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele ruime 
luxekamer met individuele airco, 
douche en bubbelbad op het bal-
kon, op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in dubbele luxe-
kamer met centrale airco, bad en 
douche, klein zwembad en zicht op 
het zwembad, op aanvraag 
(type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting, 
behalve in type 21)

• 306 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (ontbijt in buffetvorm, 

middag- en avondmaal à la carte)
• Poolbar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kinder-

gedeelte, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis toegang tot de beachclub 

(5 min. wandelen) met gratis lig-
zetels en parasols aan het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness
• Betalend: fietsenverhuur, spa-

centrum met o.a. massage

LIGGING
• Op 250 m van het strand
• In het centrum van Sanur
• Op 19 km van Kuta
• Op ± 15 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

In het hartje van het levendige 
Sanur, vlak bij winkeltjes en restau-
rants, maar toch op wandelafstand 
van het strand, vind je Swiss-Bel-
resort Watu Jimbar Sanur. Hier word 
je van ’s morgens tot ’s avonds in de 
watten gelegd. Op het houten terras 
rond het zwembad is het heerlijk 
verpozen en in je eigen bubbelbad 
op je balkon of in je zwembadje kom 
je honderd procent tot rust.

Luxekamer met klein zwembad

Code 41322 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTGRATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 7.8

• Service 9
• Ligging 8.7

8
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FOUR POINTS BY SHERATON ★★★★

Kuta

 !  In  het  bruisende  Kuta
 !  Loungen  in  de  rooftop  bar
 !  Kamers  met  directe  toegang  tot  het  zwembad
 !  Op  300  m  van  het  strand

SPORT & ONTSPANNING
• Lagunezwembad met verwarmd 

bubbelbad, zoetwaterzwembad op 
het dakterras, kinderbad (60 cm 
diep), terras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, miniclub (2-11 jaar)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas 
en slippers), tegelvloer, individuele 
airco, telefoon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), dvd-speler (op aan-
vraag), koelkast, koffie- en theefaci-
liteiten en safe (gratis)
• Luxekamer (2-3 pers.) met balkon 

en zicht op het zwembad (type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) met balkon 

en zicht op het lagunezwembad 
(type 21)

• Swim-upkamer (2 pers., min. 
18 jaar) met terras, zicht op het 
zwembad en toegang tot het lagune-
zwembad (1m20 diep) (type 22)

• Eén persoon in dubbele luxe-
kamer met balkon en zicht op het 
zwembad, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele luxe-
kamer met balkon en zicht op het 
lagunezwembad, op aanvraag 
(type 28)

• Eén persoon in dubbele swim-
upkamer (min. 18 jaar) met terras, 
zicht op het zwembad en directe 
toegang tot het lagunezwembad 
(1m20 diep), op aanvraag 
(type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 185 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant
• Bar met snacks en grillgerechten
• Lobbybar (snacks), poolbar op het 

dakterras (tapas)

LIGGING
• Op 300 m van het strand
• Op 3 km van het centrum van 

Kuta
• Op 300 m van een shoppingcenter
• Op ± 7 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegre-
pen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Strakke lijnen, warme tonen en 
gezellig comfort: in de kamers van 
Four Points by Sheraton voel je je 
meteen thuis. Een zonnige cocktail 
drink je op het dakterras, met uit-
zicht over de stad, en relaxen kan 
aan een van de zwembaden. Fees-
ten, winkelen of zonnen? Zowel in 
het levendige centrum van Kuta, in 
het shoppingcenter ‘Beachwalk’ als 
op het strand sta je zo.

Swim-upkamer

Code 41354 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8
• Kamers 8.2

• Service 9.5
• Ligging 9.2

8.8
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ROBINSON in een oogopslag
• Schilderachtige unieke locaties
• Professionele sportfaciliteiten van hoge kwaliteit
• Welzijn en spa's
• Gezonde en evenwichtige maaltijden
• Veel gezinsvriendelijke activiteiten 
• Verschillende duurzaamheidsinitiatieven
• Select Your Room beschikbaar in de meeste clubs

Vakantie bij ROBINSON betekent samen onvergetelijke momenten beleven. Je vindt er alle 
ruimte om te ontspannen of actief bezig te zijn, met clubs op schilderachtige plekken zoals aan een 
strand, in een natuurreservaat of bij een golfbaan. Je kan kiezen uit maar liefst 64 sporten, van golf en 
tennis tot bodyboarden en diepzeeduiken. Alle lessen worden begeleid door getrainde professionals 
en je kan rekenen op sportmateriaal van topkwaliteit en van gekende merken. In elk resort vind je ook 
goed uitgeruste fi tnesszalen en ontspannende spa's. Als je eenmaal trek hebt gekregen, kan je 
opnieuw energie krijgen dankzij het heerlijk en uitgebalanceerd WellFood concept of genieten van 
een gastronomisch diner in een specialiteitenrestaurant. En als de zon ondergaat, wacht er uitstekend 
kwaliteitsentertainment op jou.  Ontdek een breed scala aan evenementen waaronder theater, avond-
shows, themafeestjes, live muziek, chill-out sessies en gala-avonden. ROBINSON is ook zeer geschikt 
voor gezinnen. Afhankelijk van de club is er kinderopvang voor zes verschillende leeftijdsgroepen met 
programma's gericht op sport, plezier en creativiteit.

Met een gevarieerd en boeiend programma van dag tot nacht, is er echt voor elk wat wils.
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