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Wij zijn er voor jou

e staan voor je klaar, zo el 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 jou  ensen.

et kostenplaatje is niet onbelangrijk. e berekenen vrijblijvend de 
juiste prijs van jou  droomreis.

e zijn de extra ualit  check : heel at bestemmingen en 
hotels hebben ij zelf al bezocht.

il je info over uitstappen op je bestemming  
ok daarmee helpen e je graag

este 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. ij begrijpen hoe waardevol dat 
voor je is en we weten ook dat iedereen op zijn eigen manier 
vakantie viert. aarom 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, cit trip, cruise, 
weekendje weg of een verre rondreis... om 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
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ALTIJD TOEGANG TOT JE 
VAKANTIE, MET DE
HULPLIJNEN VAN TUI

VOORDELIG TRANSPORT, 
BELEVING & ANDERE EXTRA’S 
BIJBOEKEN 

WELK TYPE REIS JE OOK 
ZOEKT, TUI HEEFT HET!

Waarom kiezen voor TUI

NOG REDENEN OM TE REIZEN MET TUI

TUI GARANTIES

INFO EN VOORWAARDEN BIJ JE REISAGENT

VROEGBOEKKORTINGEN, 
GRATIS NACHTEN & 
KINDEREN GRATIS

TUI VERZEKERINGEN:
ZONDER ZORGEN JE 
 VAKANTIE BOEKEN

ALS JE JE VAKANTIE ERGENS 
ANDERS GOEDKOPER VINDT, 
BETAALT TUI JE HET VERSCHIL 
TERUG. STERKER NOG, JE KRIJGT 
ER EEN EXTRA KORTING BOVENOP!

BOEK MET EEN GERUST HART JE 
VAKANTIE. KOM JE OP JE EERSTE 
KEUZE TERUG, DAN KAN JE BIJ 
TUI JE VAKANTIE KOSTELOOS 
WIJZIGEN.

BIJ VRAGEN OF PROBLEMEN OP JE 
BESTEMMING KAN JE ALTIJD 
TERECHT BIJ ONZE 24/7 SERVICE.

e TUI Garanties en de voorwaarden ervan kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. 
e TUI Garanties en voorwaarden die golden op de dag van de boeking, 

zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw reisovereenkomst.

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-
carterestaurants, bars, sport- en wellness faciliteiten,…) bijvoorbeeld 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 uw vakantie. Op de 
bestemming zelf zal er niemand van TUI aanwezig zijn, maar het TUI-team staat 
24/7 voor je klaar. Zo kan je 24/7 contact opnemen met onze Nederlandstalige 
TUI-medewerkers via het noodnummer. We helpen je graag verder! Het 
noodnummer staat vermeld in de reisdocumenten.  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.

Teneinde de reizigers de grootst mogelijke zekerheid te 
bieden, is TUI aangesloten bij verzekeringsmaatschappij 
Liberty Mutual (IPP), die zal tussenkomen indien de uitvoering 
of verderzetting van de reis in het gedrang zou komen door 

het financieel onvermogen van de reisorganisator. Info over deze verzekering kan 
je terugvinden via deze link https://www.ippmalta.com/claims.asp

Onze organisatie is lid van ABTO, 'Association of Belgian 
Tour Operators'. Deze vereniging heeft zich tot doel gesteld 
de kwaliteit van de dienstverlening binnen de toeristische 
sector te verbeteren.
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ONTDEK OOK DEZE STEDEN

TUI and the City: hipster of fashionista, avonturier of foodie, cultuurliefhebber of 
 all-in-one? Welke citytripper je ook bent, met de steden in deze brochure kun je lekker 
uitpakken bij vrienden en familie… of samen inpakken en vertrekken! Vind je in deze 
 brochure toch niet jouw ideale stad? Ontdek dan hieronder welke andere steden TUI 
ook nog voor jou in petto heeft. Voor meer info over deze steden, maar ook over welke 
leuke extra’s, excursies, musicals,… of transport je allemaal kunt bijboeken, kun je bij je 
reisagent terecht.
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Berlijn | Boedapest | Praag | Wenen

zomer 2022

Citytrips
Centraal-Europa

Kopenhagen | Stockholm | Athene | Istanboel | Nice

zomer 2022

Citytrips
Noord- en Zuid-Europa
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FAIR TRAVEL

LAAT JE LEIDEN DOOR ONZE LABELS: 

KIES HET VERBLIJF DAT BIJ JOU PAST

Exclusief genieten van topklasse en topk aliteit. 
Deze luxeaccommodaties ver ennen je met een 
uitmuntende service overgoten met dat tikkeltje 
extra.

TUI LUXE

leinschalig en elegant, cos  en intiem. Deze 
accommodaties met een persoonlijk onthaal zijn 
echte pareltjes.

BOUTIQUE

ou je van accommodaties met een gedurfd en 
trend  interieur  De innoverende stijl en setting 
van deze accommodaties zijn een belevenis op 
zich.

DESIGN

In deze authentieke accommodaties staat 
gastvrijheid centraal. e verblijft er in een 
romantische en arme sfeer overgoten met een 
heerlijke sausje charme.

CHARME

Bij een fair travel vakantie van T I orden be uste 
keuzes gemaakt. Ben je op zoek naar een 
accommodatie die duurzaam omgaat met ater, 

energie en afval  aar je in de restaurants regionale producten proeft  ijk dan uit 
naar dit label..
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In bepaalde periodes krijg je 1 of meerdere 
nachten gratis (in hetzelfde maaltijdregime als de 
andere nachten).

GRATIS 
NACHTEN

Als 2 personen op de kamer de volle prijs betalen 
en een verblijf van min. 2 nachten reserveren 
binnen de vermelde data, krijgt de 2de persoon 
50% korting.

2de PERSOON
-50%

In heel wat hotels kan je genieten van een mooie 
vroegboekkorting.

EARLY 
BOOKING

In deze hotels verblijven kinderen gratis op de 
kamer van 2 volbetalende personen, in hetzelfde 
maaltijdregime als de volbetalenden, en dit het 
hele seizoen!

KIDS 
FREE

In bepaalde periodes krijg je in deze hotels 
korting op een bepaalde nacht of op een aantal 
nachten.

% 
KORTING

In deze hotels krijgen kinderen mooie kortingen.KIDS 
PROMO

7
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DE PRIJSINDICATIE VAN JOUW 
HOTELVERBLIJF

Bij elke Citytrip accommodatie van TUI staat een prijsindicatie vermeld. Deze indicatie 

bestaat uit één of meerdere eurotekens en er zijn in totaal vier prijscategorieën. Aan de 

hand van deze prijscategorieën heb je gemakkelijk inzicht in de prijs van jouw verblijf. De 

prijsindicatie is op basis van euro en geeft de prijs aan per persoon per nacht, op basis 

van het minimale maaltijdregime, in het goedkoopste kamertype van de desbetreffende 

accommodatie. Accommodatieprijzen kunnen variëren tussen laag-, midden- en 

hoog-seizoen. Extra uitgaven voor transport naar de bestemming, vervoer ter plaatse of 

excursies en entreetickets zijn geen onderdeel van de prijsindicatie. Promoties en kortingen

zijn niet ingerekend. De exacte prijs van je reis vind je bij jouw reisagent.

et aanbod in de brochure vervalt 91 dagen voor afreis. oor onze meest actuele prijzen raadpleeg je reisagent.
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ONTDEK JOUW VOORDELEN

EARLY BOOKING
Geldig tussen 15/6-15/7: 
-10% bij boeking vóór 1/3.

Indien je vóór 1 maart in bovenvermelde periode 
een verblijf boekt, krijg je 10% korting.

Pas op
• Cumuleerbaarheid: niet cumuleerbaar met 

andere promo’s (tenzij anders vermeld). Het is 
wel altijd cumuleerbaar met de Kinderkortingen 
en het Alleenreisvoordeel.

• Limietdatum: elke wijziging na de opgegeven 
limietdatum heeft tot gevolg dat de promo 
vervalt.

• Prijsberekening: de Early Booking-promo wordt 
pas op het laatst berekend. Vb: 
accommodatie met 2 + 1 en Early Booking 
promo’s: eerst wordt de 2 + 1 berekend, daarna 
de Early Booking-promo.

GRATIS NACHTEN 
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 15/6-15/7.

• Je moet min. 3 opeenvolgende nachten verblijven 
binnen 15/6-15/7. Als je aankomt op 14/6 voor 
3 nachten, dan vervalt de promo. Als je op 13/7 
aankomt voor een verblijf van 3 nachten, dan 
vervalt de promo.

• Verblijf je (in dit geval) 6 dagen binnen de 
vermelde periode, dan geniet je 2 keer van de 
promo 2 + 1 enz. Indien de verdubbeling (4 + 2) 
niet vermeld wordt in het ‘PROMO’-kader is 
slechts 1 nacht per verblijf gratis.

• Deze promo is ook van toepassing op de toeslagen
(vb. halfpension,...), tenzij anders vermeld.

Pas op
• 3 nachten: om van deze promo te kunnen 

genieten moet je effectief 3 opeenvolgende 
nachten (of langer: dus 4 nachten boeken betekent
3 nachten betalen en 1 nacht, namelijk de 
goedkoopste, gratis) reserveren. Het is dus niet 
zo dat je bij een verblijf van 2 nachten 1 nacht
extra gratis wordt aangeboden! Op reis alsnog 
verlengen (= ter plaatse een 3de nacht bijboeken)
geeft je al evenmin recht op de gratis 3de nacht.
3 nachten reserveren is dus de boodschap!

• Basisprijs: de promo geldt altijd op de 
basisprijs en op de toeslagen die op het 
moment van de reservering te betalen zijn, 
tenzij anders vermeld.

• Goedkoopste: de gratis nacht is steeds de 
goedkoopste nacht, tenzij anders vermeld. Ter 
plaatse te betalen kosten moeten voldaan worden 
voor de volledige duur van het verblijf.

KORTING 50%*
Op elke 3de nacht bij een verblijf 
binnen 15/6-15/7. (1)
KORTING 50%*
Op de zondagnacht bij een verblijf 
van min. 2 nachten binnen 15/6-15/7. (2)

(1) Om van deze promo te genieten, moet je 
minimum 3 opeenvolgende nachten 
reserveren binnen de vermelde data. Je krijgt 
50% korting op elke 3de nacht die 
binnen deze data valt. Indien je aankomt op 
15/6 voor 3 nachten, krijg je 50% korting op 
de nacht van 17/6 
(= 3de nacht van het verblijf).

Pas op
• Deze korting kan meermaals toegepast 

worden op voorwaarde dat het verblijf een 
veelvoud van 3 opeenvolgende nachten omvat. 
Indien je aankomt op 15/6 voor 6 nachten, krijg 
je 50% korting op de nacht van 17/6
(= 3de nacht) en op de nacht van 20/6 
(= 6de nacht).

• Wanneer geldt het voordeel niet? Als je 
aankomt op 14/6 voor 3 nachten of op 13/7 
voor 3 nachten: je verblijf bevat geen 3 nachten 
binnen bovenstaande data.

(2) Voor de zondagnacht wordt 50% korting 
aangeboden, op voorwaarde dat je minimum 
2 nachten in het hotel verblijft (zaterdag- en 
zondagnacht of zondag- en maandagnacht).
* de korting kan variëren (Korting 10%, 
25%, 35%...)

• Kinderen gratis: kinderen van 8 jaar of ouder 
verblijven gratis op de kamer van 2 volbetalende 
personen, in het vermelde maaltijdregime. 
Geldig voor alle kinderen het hele seizoen, 
tenzij anders vermeld.

• Leeftijd: enkel de leeftijd van het kind tijdens 
het verblijf zelf is van belang en niet die op het 
moment van de reservering. Hou er rekening 
mee dat als je kind op het ogenblik van je verblijf
de vastgestelde leeftijd heeft overschreden of 
overschrijdt, de hotelier de korting kan weigeren 
en het prijsverschil ter plaatse kan opeisen. De 
hotelier heeft het recht om het identiteitsbewijs 
te vragen.

• Bedindeling: kinderen worden van oud naar jong 
gerangschikt. Bv: 2 volwassenen, een kind van 
8 en een kind van 5 jaar. Het oudste kind krijgt 
het voordeel in het 3e bed, het jongste het 
voordeel in het 4e bed.

• Regime: wanneer een kind gratis logeert of geniet
van een voordeel, heeft de hotelier het recht 
kindermenu’s te serveren (ook al staat dat niet 
expliciet in de tekst vermeld). Kinderen dienen 
altijd in hetzelfde regime als de ouders te verblijven.

• Kinderen in aparte kamer: deze korting wordt 
enkel toegekend als de ouders een kamer in 
hetzelfde hotel voor dezelfde periode boeken. 
Meestal geldt de korting voor max. 2 kinderen. 
Bestaat de mogelijkheid om nog een 3de of 4de 
kind op de kamer te boeken, dan gelden 
dezelfde kinderkortingen als bij 2 volbetalende 
personen.

• Eenoudervoordeel: korting voor een 
alleenreizende volwassene met één of 
meerdere kinderen. Het is niet toegestaan de 
familie te splitsen. Elke reservering in strijd 
met deze regel kan door de hotelier 
geweigerd worden en ter plaatse zal een 
toeslag gevraagd worden.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)*
In kamer met ontbijt

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer: 
t.e.m. 14 jaar: -50%

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene 
(type 10): t.e.m. 10 jaar: gratis in kamer 
met ontbijt

WIST JE DAT?
• Onze promo’s altijd cumuleerbaar zijn met kinderkortingen en/of het Alleenreisvoordeel, tenzij anders 

vermeld. Andere promo’s zijn nooit cumuleerbaar tenzij anders vermeld. Indien meerdere promo’s tijdens 
dezelfde verblijfsperiode geldig zijn, krijg je de grootste promo.

• De promo’s niet geldig zijn op ter plaatse te betalen diensten (bv. kinderbedje, garage, huisdieren, sauna ...) 
en op de niet inbegrepen toeristenbelasting.

• Je de volledige duur in hetzelfde kamertype en met hetzelfde aantal personen dient te verblijven, anders 
vervalt het voordeel.

Het aanbod vervat in de brochure vervalt 91 dagen voor afreis. 
Voor onze meest actuele prijzen raadpleeg je reisagent. 

* tot en met 8 jaar of ouder want de leeftijd 
kan variëren 
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Bagage inbegrepen
In al onze tarieven is ingecheckte bagage inbegrepen, o.a. 

- Brussels Airlines 23 kg ingecheckte bagage en 8 kg handbagage.

READY FOR TAKE OFF: 
AL DEZE VLUCHTEN KUN JE 
BIJ TUI BOEKEN!

De vanaf prijzen van de vluchten gelden voor heen en terug.

FIRENZE

BRUSSELS AIRLINES  VANAF € 150
ITA VANAF € 165

MILAAN

ITA  VANAF € 122
BRUSSELS AIRLINES VANAF € 139

ROME

ITA VANAF € 132
BRUSSELS AIRLINES VANAF € 137

VENETIË

BRUSSELS AIRLINES VANAF € 138

10
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VAN DER VALK BRUSSELS AIRPORT HOTEL DIEGEM 87705 BRUSSELS AIRPORT

CROWNE PLAZA DIEGEM 87718 BRUSSELS AIRPORT

THON HOTEL BRUSSELS AIRPORT DIEGEM 87706  BRUSSELS AIRPORT

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.
Als je graag met de trein naar de luchthaven reist, dan kan 
je aan een voordelig tarief je treinticket boeken vanuit alle 
Belgische stations naar de luchthaven. Prijs heen en terug:  
vanaf € 29

ONDERWEG 
NAAR EN OP 
DE LUCHTHAVEN

LUCHTHAVENPARKING

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

vlak bij de luchthaven.

MEER INFO BIJ JE REISAGENT. OOK VOOR EEN OPTIONELE ANNULERINGSVERZEKERING EN REIS- EN BIJSTANDSVERZEKERING. 

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.

11
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DE ERVARINGEN VAN ONZE KLANTEN 
MAKEN HET JE GEMAKKELIJK

Een gezellige buurt 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!

12
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ONTDEK 
DE WERELD MET 

Keuze uit ons groot aanbod van tochten & tours, 
activiteiten en transferts.

• Onmiddellijke bevestiging

• Grote fl  exibiliteit: je kunt 91% van de activiteiten tot 24 uur 
voor aanvang kosteloos annuleren

• Uitgebreide normen voor hygiëne en social distancing

Meer info bij je reisagent

WELLNESS OPTREDENSETEN &
WIJN

ACTIEF & 
AVONTUUR

MUSEA &
KUNST

TOCHTEN & 
ATTRACTIES

SPORT

13
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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.

BLIJVEND GENIETEN 

VAN DE MOOISTE BESTEMMINGEN

Alleen accommodaties die aan onze 

strenge voorwaarden voldoen, krijgen 

van ons het fair travel logo als 

symbool.
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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 uit ruim 800 accommodaties met een
erkend duurzaamheidslabel. Deze hotels reduceren water, energie
en afval en verbeteren het leven van de medewerkers, hun families
en de lokale gemeenschap. En veel klanten maakten deze keuze al.
Het aantal klanten in deze duurzamere accommodaties steeg ing
vijf jaar met 91% tot 763.000. Je herkent deze
accommodaties aan het fair travel pictogram.

VLIEGTUIGEN
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 ons afval, reduceren we plastic gebruik en breiden we
het cateringaanbod uit met biologische en fair trade producten.

KANTOREN
TUI’s hoofdkantoren zijn energiezuinig en verduurzamen we op
allerlei manieren, groot en klein. Hier drinken onze medewerkers
fair trade koffie en thee en faciliteren we hen met videoconference
mogelijkheden zodat we zelf minder hoeven te reizen. Ons
papiergebruik wordt steeds digitaler. Zo is de brochureproductie in
vijf jaar gehalveerd.

SAMENWERKINGEN
TUI is een specialist in reizen en vakanties. Voor specifieke kennis,
zoals mensenrechten, het tegengaan van uitbuiting van kinderen
en dierenwelzijn werken we samen met non-profit organisaties.
Financiële ondersteuning bieden wij via TUI Care Foundation.

TUI CARE FOUNDATION
TUI steunt samen met de onafhankelijke TUI Care Foundation
wereldwijd projecten die zich richten op educatie, natuur, milieu en
het stimuleren van de lokale economie. Op deze manier dragen we
nog eens extra bij aan duurzame ontwikkeling van
vakantiebestemmingen. Een donatie doen? Dat kan online of
tijdens je TUI fly vlucht. We garanderen dat 100% van de donaties
naar de programma’s van TUI Care Foundation gaat.

MEER WETEN?
Scan de QR code voor een video en volg

TUI Care Foundation op Instagram.

“WIE BETERE VAKANTIES

MAAKT, ZIET ÓÓK KANSEN

OM BIJ TE DRAGEN AAN

EEN BETERE WERELD” 

BESCHERM 
ONZE KINDEREN
Op sommige bestemmingen bieden 
minderjarigen seksuele diensten aan. 
Bij vermoedens van kindersekstoerisme 
door een landgenoot, vragen wij je hier 
melding van te maken via ikzegstop.be, 

het contactpunt van de Belgische politie, ECPAT of de 
federale politie op de Belgische luchthavens. 

Stel ook je reisleiding op de hoogte. TUI heeft de Code of 
Conduct voor de bescherming van kinderen tegen seksuele 
uitbuiting op vakantiebestemmingen onderschreven.

www.ikzegstop.be 
www.ecpat.be
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eleef een overweldigende flashback in de fascinerende Italiaanse hoofdstad  elfs wie doorgaans niet ge nteresseerd 
is in geschiedenis, religie of kunst laat zich graag meenemen voor een weekendje vol ontdekkingen  de restanten van 
het omeinse ijk, het Vaticaan, hoogtepunten van renaissance en barok... Maar ome is ook een stad met een op 
en top Italiaanse sfeer, exclusieve winkels en zalig eten. estel pizza, pasta, of risotto in een trattoria of op een terrasje
en trakteer jezelf op een verfrissend ijsje in de gelateria op de hoek van de straat  een ware smaakexplosie. elaxen 
kan in het schitterend aangelegde park van Villa orghese. n gooi aan de Trevifontein een muntje over je schouder. 
o weet je zeker dat je hier op een dag terugkomt.

Ontdekken
Wie Rome zegt, zegt het Colosseum. Of Vaticaanstad met de Sint-Pietersbasiliek. Of de Sixtijnse kapel of… De wereldberoemde stad is een echt openluchtmuseum. Op de hoek 
van elke straat is er wel iets te zien. De ruïnes van tempels, triomfbogen en basilieken aan het Forum Romanum geven je een idee van het oude centrum van Rome in de oudheid.
Het prachtige Pantheon met zijn bijzondere koepel is het best bewaard gebleven monument uit die Romeinse oudheid. Het witte marmeren Monumento Vittorio Emanuele is al 
even indrukwekkend. De ‘Engelenburcht’ begon als een mausoleum voor keizer Hadrianus, dan werd het een fort, vervolgens een privéwoning en nu loop je in het ‘Museo Nazionale
di Castel Sant’Angelo’ de pauselijke appartementen, zie je een grote collectie schilderijen en wapens en op het dakterras heb je een fantastisch zicht op ‘La Città Eterna’ (de eeuwige
stad). Op het Piazza del Popolo springt de Egyptische obelisk in het oog. Het Piazza Navona was ooit een Romeinse atletiekpiste, nu zie je er schitterende gebouwen als het Palazzo 
& Galleria Doria Pamphilj, het 16de eeuws paleis van de familie Doria. De lijst met niet te missen bouwwerken en pleinen is echt eindeloos. 
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Shoppen
Laat je verleiden door de luxueuze etalages met Italiaanse haute-couture in Via Condotti,
Via Borgognona en Via Frattina. Geen zin in enkel window shopping? Ga dan naar Via 
Nazionale, Via del Corso en Via Cola di Rienzo voor de meer betaalbare merken. In Via 
del Tritone ligt het luxueuze shoppingcentrum La Rinascente. Op Campo dei Fiori kan je 
elke dag naar de markt en de kunstwinkeltjes. Op zondag is de kleurrijke vlooienmarkt 
aan de Porta Portese in de wijk Trastevere heel populair, een 2 km lange rij van kraampjes
vol kledij, antiek, keukenspullen... en op het terras van het Faenas Cafe stellen lokale 
handwerklieden hun waren voor. Twee must do straten vlakbij Piazza Navona: in de Via 
del Governo Vecchio scoor je vintagekledij en lederen accessoires en duik je binnen in 
boekhandel Altroquando terwijl antiekliefhebbers hun hart ophalen in de Via dei Coronari.
Ook de wijk Monti bedient fans van vintage, retro en vinyl op hun wenken, snuister rond 
in de Via del Boschetto en zijn zijstraatjes. Ontdek LOL waar kunst, mode en design samen 
komen. En koop koffie voor thuis in één van de shops van Castroni, ook hun wijnen, 
olijfolie en een grote keus aan thee en likeuren uit de hele wereld.

Genieten
Proef een ijskoude grattachecca of een granita op de Piazza Navona, één van de gezelligste
pleinen van Rome. Of bestel de perfecte Italiaanse espresso in één van de talloze 
koffiebars want de Italianen hebben het zetten van koffie tot kunst verheven. In de 
geplaveide straatjes rond de Spaanse Trappen liggen vele trattoria’s en pizzeria’s waar 
het goed pauzeren is met een glas wijn en een pizza. Waag je aan een authentiek 
Romeins gerecht, de ‘pajata’. De dunne darm van een niet-gespeend kalf is een 
delicatesse, en wordt meestal geserveerd met tomatensaus en rigatoni-pasta. Wie 
’s avonds graag nog een stapje zet, kan naar de studentenwijk San Lorenzo met z’n 
bohemien karakter, de charmante restaurantjes van de volkse wijk Trastevere of de 
trendy clubs van Ostiense. In Testaccio ligt de ‘Monte Testaccio’, de in de berg 
uitgehouwen voorraadruimtes zijn nu ingenomen door bars en restaurants. In de 
overdekte markthal Mercato di Testaccio vind je zeker en vast iets naar je smaak.
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Chillen
Op de Spaanse trappen mag je niet meer zitten, maar er zijn veel andere plekjes waar je 
je voeten kan laten rusten. De drie klaterende fonteinen op de Piazza Navona zorgen 
voor verfrissing en Villa Borghese is het groene hart van Rome. Vroeger een wijngaard, 
nu een groot park met schitterend aangelegde tuinen, diverse musea, prachtige villa’s 
en een zoo. Eén van de vele Romeinse heuvels is de Aventijn met het ‘Parco Savello’, 
ook de Giardino degli Aranci’ (sinaasappeltuin) genoemd en de rozentuin ‘Roseti di 
Roma Capitale’ waar meer dan duizend soorten rozen bloeien. Vlakbij de rozentuin ligt 
het Piazza dei Cavalieri di Malta, piep er door het sleutelgat van Villa del Priorato voor 
het zicht op de koepel van de Sint-Pietersbasiliek. Vanaf de Aventijn is het zicht op de 
Tiber en Vaticaanstad onvergetelijk. Een andere panoramatopper, en nog het liefst bij 
zonsondergang, is het Piazza Giuseppe Garibaldi op de heuvel Janiculum (Gianicolo). 
Op deze heuvel ligt ook de botanische tuin. Niet ver er van, luier je in het park van de 
Villa Sciarra met zijn eeuwenoude bomen en de ‘Esedra Arborea’ met sculpturen die de 
maanden van jaar uitbeelden.

Koffiezetten is een kunst
Voor veel Italianen is een goede expresso bij het ontbijt een must om de dag goed te 
starten. Ze hebben dan ook koffiezetten tot kunst verheven. Wat de sommelier is voor 
wijn, is een ‘barista’, Italiaans voor ‘barman’, voor koffie. De barista kent alles over 
koffiebonen en beheerst tot in de puntjes de techniek van het serveren van expresso 
en andere koffiespecialiteiten. In elke straat vind je één of meer koffiebars. Het oudste 
koffiehuis van Rome is Antico Caffé Greco, gevestigd in de Via dei Condotti sinds 1760. 
Hier werd de allereerste expresso geserveerd. Vele kunstenaars genoten hier al van een 
kopje koffie, nu is het jouw beurt. Twee uitstekende koffiebars liggen vlak bij het 
Panthean: Tazza d’Oro en Il Caffè Sant’Eustachio. In beide kan je koffie kopen om thuis 
verder van een Italiaans kopje koffie te genieten, en je kan het in je favoriete zetel zelfs 
in de gele koffiekopjes van Il Caffe Sant’Eustachio opdrinken. Nog een aanrader, niet 
ver van de Trevifonten, is Trecaffè Due Macelli. Aan station Termini vind je Bar Fondi, de 
koffiebar wordt ’s avonds omgetoverd tot cocktailbar met livemuziek. Verscholen in een 
steegje bij het Campo de’ Fiori is er het Barnum Café met zijn vintage interieur. Met of 
zonder hartje in je koffie, koffie verovert niet alleen je hart maar ook je tong in Rome.
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Transport
Luchthaven-centrum: ca. 30 km.
Met de trein ‘Leonardo Express’ reis je van de luchthaven Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ naar Rome 
Termini station. Duur ca. 32 min., ca. € 14/rit. Je kan ook de bus nemen, die is goedkoper, vanaf ca. 
€ 5/rit, maar duurt ca. 1 uur.

Rome verken je het beste te voet want de stad is één groot openluchtmuseum en de wijken zijn 
compact. Voor langere afstanden is de metro of de bus wel handig. Het metronetwerk bestaat uit 
3 lijnen waarvan lijn A en B door het centrum lopen en elkaar kruisen in Station Termini.
Bus en metro: ca. € 1,50/rit (100 min. geldig), ca. € 7/24 uur, ca. € 12,5/48 uur, ca. € 18/72 uur. 

Rome heeft een verkeersluwe zone ingesteld, de ‘Zona a Traffico Limitato (ZTL)’ die zich uitstrekt over 
het historische centrum en enkele aangrenzende wijken. Info: www.romamobilita.it

Verborgen plekjes
Met alle bekende attracties vul je al ruimschoots je dagen, maar wijk ook 
eens af van de toeristische paden. Op een steenworp van de Trevifontein 
ligt de fraaie art nouveau binnenplaats ‘Galleria Sciarra’. Het ‘Teatro 
Marcello’ is het kleine broertje van het Colosseum maar zonder de 
drukte. Villa Farnesina pronkt met fresco’s van Raphael. Aan de ruïnes 
van de ‘Torre Argentina’ ontdek je het opvangcentrum voor katten. Vier 
meter diep onder de Piazza Novona kan je de ruïnes van het ‘Stadio di 
Domiziano’ bezoeken, ooit het belangrijkste atletiekstadion van Rome. 
Nog ondergronds beleef je een bijzondere ervaring in de ‘Santa Maria 
della Concezione dei Cappuccini’, in de crypte van de Kapucijnen zijn de 
muren van de kapellen gedecoreerd met botten en schedels van 
4000 skeletten. Liever bovengronds? Verken Vaticaanstad ook buiten de 
muren, rond de stadsmuren slenter je er door smalle kasseistraatjes en 
langs verborgen pleintjes en proef je de couleur locale. Ten oosten van 
het park Villa Borghese ligt de residentiële wijk Coppedè, hier bewonder 
je in alle rust de unieke gebouwen van architect Coppedè. Let op details 
als monsterlijke draken, bijzondere balkonnetjes, mooie mozaïeken en 
zonnewijzers.
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Welke wijk past bij jou?
Centro Storico en de Spaanse Trappen

De absolute blikvangers liggen allemaal dicht bij elkaar en je loopt overal zo naar toe: de 
Trevifontein, Piazza Navona en het prachtige Pantheon met zijn bijzondere koepel, het 
best bewaard gebleven monument uit de oudheid. Zin om te winkelen? Koop bloemen 
op de kleurrijke markt Campo dei Fiori of ga naar Via del Corso om bekende merken te 
shoppen. Maak zeker een selfie op de Spaanse Trappen, de ontmoetingsplaats bij uitstek. 
Wandel naar de Piazza Mattei in het ‘Ghetto’, de wijk van de Joden zal je charmeren 
met authentieke straatjes als de Via Reginella en de Via di S. Ambrogio en de Schildpadden-
fontein. Proef ook de ‘carciofi alla giudia’ (gefrituurde artisjok).

3 Fiori 
9 Trevi
10 Cecil
11 Albergo Santa Chiara
16 Pace Helvezia
17 Genio

22 Rome Art
23 Trevi Collection
24 Al Manthia
27 Dei Borgognoni
28 Colonna Palace
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Monti en Esquilino

Pendel tussen heden en verleden in magisch mooi Monti vol herinneringen aan het 
Oude Rome. Met het Colosseum waar ooit gladiatoren met wilde dieren vochten en de 
ruïnes van tempels, triomfbogen en basilieken aan het Forum Romanum heb je meteen
twee blikvangers van formaat te pakken. Wandel daarna verder richting Palatijn en 
Circus Maximus waar paardenrennen werden gehouden. Niet ver ervan ligt de Cloaca 
Maxima, de antieke riool van de stad, en de ‘Bocca della Verita’, durf je je hand erin 
steken? Tussen Piazza Venezia en de Capitolino kan je niet naast het gigantische 
Monumento Vittorio Emanuele II kijken, ook de ‘bruidstaart’ of de ‘typemachine’ genoemd.
Fans van de film ‘Roman Holiday’ gaan naar het Vespa Museum in Via Cavour. Proef 
het moderne Monti en bestel streetfood of verrassende gerechten op basis van 
traditionele ingrediënten in de hippe restaurantjes. 
M
In de wijk Esquilino, rond het Termini treinstation, ontdek je de multiculturele kant van 
de Italiaanse hoofdstad waar immigranten uit Azië en Afrika zich tussen de Romeinen 
gesetteld hebben. In het treinstation, onder een grote marmeren dampkap, proef je 
heerlijke lokale gerechten, oa van Gabriele Bonci, de ‘Michelangelo van de pizza’. Boven 
op de Esquilino-heuvel is de pauselijke kerk Santa Maria Maggiore, dé blikvanger.  

1 B&B Il Covo 
4 Antica Locanda
12 Ariston
15 The Republic

25 Monti Palace
26 Cosmopolita
30 Mascagni
31 Kolbe
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Villa Borghese en Castro Pretorio
Luxe en groene oase
Italiaanse haute-couture en exclusieve hotels vind je rond Villa Borghese in de meest 
chique wijk van Rome, die begint vanaf Piazza di Spagna ten noorden van het historische
centrum. In het groene stadspark van Villa Borghese kan je uren joggen.
In de voetsporen van Michelangelo
In de wijk Castro Pretorio met zijn ambassades en lokale restaurantjes, zetelde in de 
oudheid de Pretoriaanse Garde, de elitebewaker van de keizer. Wandel langs Piazza 
della Repubblica naar de thermen van Diocletianus. De Porta Pia is een stadspoort 
ontworpen door Michelangelo, hij plooide de muur om de overblijfselen van de antieke 
Aureliaanse Muur. Hij ontwierp ook de Basilica Santa Maria degli Angeli. Rep je naar het 
Palazzo Barberini (Galleria Nazionale d’Arte Antica), met schilderijen van meesters als 
Caravaggio, Rafaello en Tintoretto. 

ONZE HOTELS
2 Rome Garden 
6 Galileo
7 Garda

20 St. Martin 
29 Villafranca

Trastevere, Vaticaan en Ostiense
Authentieke volkse wijk
In de nog op en top traditionele Italiaanse wijk Trastevere aan de overkant van de Tiber 
kan je fijn eten. Wandel door de smalle straatjes, over mooie pleintjes en snuister in de 
authentieke winkeltjes. In de geanimeerde straat Vicolo del Cinque kom je de ‘Rivendita 
Libri Cioccolata e Vino’ tegen, spring erbinnen en ontdek een wonderlijke wereld waar 
boeken, een piano, chocolade en wijn hand in hand gaan. Op zondagochtend is er ook 
een leuke vlooienmarkt op Piazza Porta Portese. Deze wijk mag je niet overslaan als je 
in Rome bent. 
Het kleinste land ter wereld
Een totaal andere wereld is deze van Vaticaanstad. Bewonder de indrukwekkende 
plafondschilderingen in de Sixtijnse Kapel of bezoek de Sint-Pietersbasiliek, de 
Vaticaanse Musea, de Vaticaanse tuinen en de necropolis. Vlak bij het Vaticaan ligt de 
wijk Prati met zijn art-nouveauhuizen.
Hippe wijk
Hop over de Tiber naar Ostiense, vroeger een industriezone, nu een hippe wijk met 
streetart in de ‘Via del Commercio’, de ‘Centrale Montemartini’ - een elektriciteitscentrale
uit 1912 die nu vol staat met antieke marmerensculpturen - veel restaurants en het 
beste uitgaansleven. Vlak bij Ostiense liggen de volkse wijk Garbatella met zijn kronkelende
straatjes en de eigenzinnige wijk Testaccio, een paradijs voor foodies.

ONZE HOTELS
 5 Il Cantico
19 Aparthotel Trianon Borgo Pio

21 Dei Mellini
32 Gran Meliá Villa Agrippina
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1. B&B Il Covo
2. Rome Garden
3. Fiori
4. Antica Locanda
5. Il Cantico
6. Galileo

7. Garda
8. Roma Aurelia Antica
9. Trevi 
10. Cecil
11. Albergo Santa Chiara
12. Ariston

13. H10 Roma Città
14. Cardinal St. Peter
15. The Republic
16. Pace Helvezia
17. Genio
18. A. Roma Lifestyle Hotel

19. Aparthotel Trianon Borgo Pio
20. St. Martin
21. Dei Mellini
22. Rome Art
23. Trevi Collection
24. Al Manthia

25. Monti Palace
26. Cosmopolita
27. Dei Borgognoni
28. Colonna Palace
29. Villafranca
30. Mascagni

31. Kolbe
32. Gran Meliá Villa Agrippina
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1. B&B Il Covo €
2. Rome Garden €€
3. Fiori €€
4. Antica Locanda €€
5. Il Cantico €€
6. Galileo €€
7. Garda €€
8. Roma Aurelia Antica €€

9. Trevi  €€
10. Cecil €€
11. Albergo Santa Chiara €€
12. Ariston €€
13. H10 Roma Città €€
14. Cardinal St. Peter €€
15. The Republic €€
16. Pace Helvezia €€

17. Genio €€
18. A. Roma Lifestyle Hotel €€
19. Aparthotel Trianon Borgo Pio €€€
20. St. Martin €€
21. Dei Mellini €€
22. Rome Art €€
23. Trevi Collection €€
24. Al Manthia €€

25. Monti Palace €€
26. Cosmopolita €€€
27. Dei Borgognoni €€€
28. Colonna Palace €€€
29. Villafranca €€
30. Mascagni €€€
31. Kolbe €€€
32. Gran Meliá Villa Agrippina €€€€
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Ook dat is Rome 
Onderstaande hotels liggen niet in de buurten die we voor jou op een rijtje hebben gezet maar dankzij 
hun ligging aan de rand van de stad zijn ze ideaal als je met de auto naar Italië reist en bovendien een 
oase van rust net buiten de Romeinse hectiek. Deze hotels beschikken over een zwembad (open 
volgens het seizoen) en zijn familievriendelijk. De uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, de parkeer-
gelegenheid en de goede verbinding met het openbaar vervoer naar het centrum van de stad maken 
deze hotels tot toppers in ons aanbod.

ONZE HOTELS
8 Roma Aurelia Antica
13 H10 Roma Città 

14 Cardinal St. Peter
18 A.Roma Lifestyle Hotel

DE PRIJSINDICATIE
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Rome | Italië

Bezoek, zonder aan te schuiven en op je eigen tempo, de Vaticaanse musea met als blikvangers de 
wereldberoemde fresco ‘Het laatste oordeel van Michelangelo’ in de Sixtijnse kapel en de prachtige 
fresco’s in de Stanze di Raffaello.  Onze medewerker wacht je op aan Piazza Risorgimento en brengt 
je voorbij de wachtrijen tot aan de kassa waar je je ticket krijgt. Niet mogelijk op religieuze feestdagen.

Bezoek de Vaticaanse musea, de Sixtijnse kapel en het Sint-Pietersplein met een Belgische gids en 
geniet van de luxe om rondgeleid te worden in je eigen taal. Bovendien hoef je nergens aan te 
schuiven in de ellenlange wachtrijen. Bij een groep vanaf 6 personen gebruikt de gids headsets, zodat 
de uitleg voor iedereen duidelijk hoorbaar is. Begeleiding .

Het indrukwekkende Colosseum, de ruïnes van het Forum Romanum en de paleizen op de Palatijn. 
Drie bezienswaardigheden die een absolute must zijn voor wie de keizerlijke stad wil bezoeken. 
Verken deze sites met onze lokale Belgische gids en beleef een uniek bezoek aan het oude Rome in 
je eigen taal. 

Voor prijzen en meer info: contacteer je reisagent

Boek je extra in ROME

Gemakkelijk en voordelig: regel vooraf je transfer van en naar de luchthaven Fiumicino. Bij aankomst 
in de luchthaven staat iemand je op te wachten in de aankomsthal en binnen het halfuur vertrekt je 
shuttle naar je hotel. Bij vertrek uit Rome word je min. 3u30 tot 4u voor het vertrek van je vlucht 
opgehaald aan je hotel. De shuttle service is mogelijk 24u/24 en is niet privé. 
Duur: 40 tot 60 min., afhankelijk van het aantal stops (max. 3).

Zin om het jezelf makkelijk te maken bij aankomst in Rome? Kies dan voor de privétransfer van en 
naar de luchthaven Fiumicino Airport. De chauffeur wacht je op tot 1u na de landing. Let wel: vanaf 
1u na de landing dien je ter plaatse een toeslag te betalen (per bijkomend uur). Terugvlucht: pick-up 
aan je hotel 3u voor het vertrek van je vlucht.
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B&B IL COVO

Rome

Rome

Rome

ROME GARDEN SUP

CHARME

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

 zie kaart • 73735 €

 Il ovo is schitterend gelegen in de gezellige 
en hippe Montiwijk. e kamers liggen verspreid 
over verschillende gebouwen in de straat. Ontbijten
doe je in een gezellig restaurant op ca.  m, 
waar je trouwens ook erg lekker kan lunchen of 
dineren. at alles voor een uitstekende prijs

LIGGING
Heel centraal, in het oude stadscentrum, in de 
gezellige en hippe Montiwijk, in de buurt van het 
Colosseum. Op wandelafstand van Piazza Venezia, 
het Forum Romanum en de Trevifontein. Metro: 
Cavour op ca. 400 m.

FACILITEITEN
Leuke Bed & Breakfast, waar een Italiaanse familie
je met plezier verwelkomt, met receptie in hotel 
Antica Locanda. De kamers zijn mooi en functioneel
en liggen verspreid over verschillende huizen in 
een straal van max. 300 m. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi aan de receptie. Huisdieren niet 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 19/04-31/10 min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3,50/nacht/
persoon vanaf 10 jaar

ONTBIJT
Het continentaal ontbijt wordt geserveerd in bistro
‘La Bottega del Caffè’, Piazza della Madonna dei 
Monti 5 (op ca. 30 tot 300 m van ‘Il Covo’).

KAMERTYPES
24 kamers. 
kamer 2-3 personen • douche, haardroger, 
toilet • airco • minikoelkast • tv (type 20)
kamer 4 personen • douche, haardroger, toilet 
• airco • minikoelkast • tv (type 22)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet 
• airco • minikoelkast • tv (type 10)

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene 
(type 20): 
t.e.m. 2 jaar gratis in kamer met ontbijt, 
3 t.e.m. 12 jaar: -15%
Zie infopagina’s.  zie kaart • 73773 €€

Hotel ome Garden is ondergebracht in een 
historisch pand uit de de eeuw en combineert 
probleemloos klassiek met modern. en absolute 
troef is de gezellige, kleine binnentuin waar het 
heerlijk relaxen is. ecent zijn de nieuwe, modern 
ingerichte kamers in een rustig bijgebouw op  m.

LIGGING
In de rustige en residentiële Nomentana wijk, op 
ca. 400 m van de Porta Pia. Het Museum van 
Moderne Kunst ‘Macro’ ligt op 200 m. Het Villa 
Torloniapark, met oa. het museum di Villa Torlonia,
op 5 minuten wandelen. Bushalte nabij het hotel: 
lijn 62 doorkruist het historische centrum tot in 
de buurt van het Vaticaan.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, kleine binnentuin. Lift. Gratis 
beschikbaar: wifi. Kleine huisdieren gratis toegelaten.
Ter plaatse te betalen: kinderbed (ca. € 16/nacht).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4/nacht/
persoon vanaf 10 jaar (gratis indien jonger).

ONTBIJT
Warm en koud Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
34 kamers.
kamer 2-4 personen annex  • douche, haardroger,
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 23)
kamer 2-4 personen • douche, haardroger, toilet
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 22)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 11)

1 KIND GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
Geldig tussen 5/6-3/9: 
-10% bij boeking min. 21 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1: aankomst vanaf 8/7 t.e.m. 28/8.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN
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FIORI

Rome

ANTICA LOCANDA

Rome

IL CANTICO

Rome

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

Het kleinschalige en eenvoudige hotel Fiori is een aanrader omwille 
van de bijzonder centrale ligging: perfect om te winkelen en om het 
oude Rome te ontdekken. Bovendien geniet je hier van een voordelige
prijs, en dat in hartje Rome.

LIGGING
Uitstekend, in het historische centrum, op ca. 250 m van Piazza Venezia. 
Het Pantheon, de Trevifontein en het Forum Romanum liggen op 
minder dan 10 minuten stappen. Ook de Spaanse Trappen en Piazza
Navona liggen op wandelafstand. Bushalte op ca. 10 m. Metro: 
Piazza Cavour en Repubblica op ca. 800 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar. Lift. Gratis beschikbaar: wifi, kinderbed, safe 
aan de receptie. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/persoon.

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
19 kamers.
kamer 2-4 personen, ca. 14m2 • douche, haardroger, toilet 
•  airco • minibar • gratis wifi • tv • extra kinderbed mogelijk (type 22)
1 persoonskamer, ca. 14m2 • douche, haardroger, toilet • airco 
•  minibar • gratis wifi • tv (type 11)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 20/6-11/9: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-20/6 en 11/9-1/11: 
-5% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73763 €€

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

Ontdek het charmante hotelletje Antica Locanda met een rustieke 
inrichting en een zeer centrale ligging in de hippe Montiwjk. Deze 
gezellige wijk in het historisch centrum heeft vele leuke shops, 
trendy bars en restaurants.

LIGGING
Heel centraal, in het oude stadscentrum, in de gezellige en hippe 
Montiwijk, in de buurt van het Colosseum. Op wandelafstand van 
Piazza Venezia, Santa Maria Maggiorebasiliek, Trevifontein, het Pantheon
en Piazza Navona. Metro: Cavour op 400 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Geen lift. Gratis beschikbaar: wifi, kinderbed. 
Kleine huisdieren gratis toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4/nacht/persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Continentaal ontbijt.

KAMERTYPES
15 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv (type 10)

 zie kaart • 73803 €€

kamervoorbeeld

Een verzorgd 3 sterrenhotel met modern ingerichte kamers. Het hotel 
heeft een eigen tuin en vanaf het dakterras heb je een mooi zicht 
op het Vaticaan met de St.-Pietersbasiliek.

LIGGING
In een rustig zijstraatje, direct naast Vaticaanstad, op 10 minuten 
wandelen van het St.-Pietersplein en de St.-Pietersbasiliek. Bushalte
op 100 m en treinstation Roma S. Pietro op 500 m (met de trein 
40 minuten tot luchthaven Fiumicino).

FACILITEITEN
Restaurant, bar, tuin, dakterras. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed
(op aanvraag). Ter plaatse te betalen: internethoek, privéparking 
(ca. € 10/24u). Huisdieren toegelaten (op aanvraag).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4/nacht/persoon.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPYES 
71 kamers.
kamer 2 personen, ca. 14m2 • douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 20)
1 persoonskamer, ca. 12m2 • douche, haardroger, toilet • airco 
•  minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 19/4-1/7 et 1/9-1/11.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/7-1/9.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73737 €€

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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GALILEO  sup GARDA

Rome

ROMA AURELIA ANTICA

Rome

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

Galileo, Galileo Figaro, Magnifico-o-o-o-o. Freddie Mercury zong 
het al. En dat is precies wat hotel Galileo voor de Belgische citytrippers
is. Een fijn, voordelig hotel, zonder franjes. De kamers zijn verzorgd. 
Het sympathieke en behulpzame personeel draagt natuurlijk ook 
bij aan een fijn verblijf. Magnifico dus voor je stedentrip. Na een boeiend 
dagje Rome kan je napraten op het dakterras van het hotel.

LIGGING
Op ca. 600 m van het Terministation, in een rustig straatje. Op 700 m 
van de Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Metro 
Repubblica op 850 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, binnenkoer, lift. Gratis beschikbaar: wifi, 
internethoek, kinderbed. Ter plaatse te betalen: privégarage (ca. 
€ 25/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4/nacht/persoon.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
39 kamers. 
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, promokamer Economy • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk • bijgebouw (type 21)
kamer 3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar) • bad of 
douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
•  gratis minisafe (type 22)
kamer 3 personen, promokamer Economy (max. 2 volw.+1 kind 
t.e.m. 12 jaar) • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • bijgebouw (type 23)

KORTING 10%
Op een verblijf van min.  3 nachten binnen 19/4-1/7 en 1/9-1/11.
KORTING 15%
Op een verblijf van min.  2 nachten binnen 1/7-1/9 en 1/11-15/11.
KORTING 25%
• Op een verblijf van min.  3 nachten binnen 1/7-1/9 en 1/11-15/11.
• Op een verblijf van min.  4 nachten binnen 19/4-1/7 en 1/9-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73799 €€

kamervoorbeeld

% 
KORTING

Het verzorgde Hotel Garda is gevestigd op 2 verdiepingen van een 
historisch gebouw in één van de betere buurten van Rome in een 
zijstraat van de Via Veneto.

LIGGING
In een aangename en verzorgde buurt vlak bij het historische centrum, 
in een  rustige zijstraat van de Via Veneto. Zo sta je in 10 minuten 
bij de Spaanse Trappen en in 15 minuten aan de Trevifontein. 
Metro: Barberini op 500 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4/nacht/persoon.

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
34 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)
In kamer met ontbijt
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 28/6-7/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73751 €€

kamervoorbeeld Hotel Roma Aurelia Antica is een modern hotel dat omringd wordt door
een 1 ha groot bos. Je verblijft hier buiten het centrum van Rome, 
waardoor je het citytrippen perfect kunt combineren met de nodige rust.

LIGGING
In een rustige buurt, buiten het centrum van Rome (op ca. 9 km). 
Elke dag zijn er meerdere shuttlediensten van het hotel tot in de 
buurt van de Vaticaanse musea (vanaf 8u30, om de 90 minuten). 
Deze shuttleservice is gratis voor TUI-klanten.

FACILITEITEN
Bar L’ulivo, lobbybar met terras, à-la-carterestaurant ‘La Sughereta’, 
ontbijtrestaurant ‘Mallorca’. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, 
openbare parking. Ter plaatse te betalen: wifi aan de receptie (zie 
ook ‘Gratis’), huisdieren (max. 10kg, ca. € 10/nacht).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/persoon vanaf 10 jaar
(gratis indien jonger).

GRATIS GEBRUIK VAN
Verwarmd openluchtzwembad (01/06-30/09), ligzetel, parasol. Fitness.

ONTBIJT
Uitgebreid Amerikaans ontbijtbuffet.

BIJZONDERHEID
Als je voor min. € 40/kamer spendeert in het hotel, krijg je per kamer 
een waardebon t.w.v. € 15/kamer/verblijf voor drankjes en maaltijden 
in het hotel.

KAMERTYPES
280 kamers, met airco, minibar, tv, pay-tv & gratis minisafe
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet (type 20)
grote kamer met afgescheiden gedeelte 2-4 personen (max. 3 volw. 
of 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 16 jaar) • bad of douche, toilet 
• koffiezetapparaat (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-16 JAAR)
In kamer met ontbijt
KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 20): t.e.m. 18 jaar: -30%
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 19/4-1/5 en 1/11-16/11: 
-20% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 1/5-1/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-1/5 en 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/5-1/11.
5 + 2 / 10 + 4: verblijf binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73822 €€

GRATIS
• wifi op de kamer voor onze klanten (voor 1 toestel per kamer 
per dag)
• shuttleservice van het hotel tot in de buurt van de Vaticaanse 
musea

KIDS 
FREE

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld
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T E I E IL  plus

ome

ome

ome

CHARME

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voor aarden)

ome | Itali

 zie kaart • 73748 €€

Het driesterrenhotel Trevi geniet van een sublieme 
ligging, op slechts  m van de Trevifontein. e 
bevindt je hier hartje historisch ome.

LIGGING
In het hartje van de historische stad, op slechts 
100 m van de Trevifontein. ele andere toplocaties
kan je van hieruit te voet bezoeken zoals de paanse
Trappen, het antheon en iazza Navona. ok de

inkelstraten ia del orso, ia rattina en ia 
ondotti liggen vlakbij.

FACILITEITEN
ntbijtruimte. Lift. Ter plaatse te betalen: 

kinderbed (ca. € 1 /nacht). uisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € /nacht/
persoon vanaf 11 jaar.

ONTBIJT
ontinentaal ontbijtbuffet mogelijk mits toeslag.

KAMERTYPES
75 kamers verspreid over een hoofdgebou  en 
meerdere bijgebou en (op ca. 100 tot 200 m).
kamer 2-4 personen  bad of douche, haardroger, 
toilet  airco  minibar  tv  gratis minisafe 
(t pe 22)
1 persoonskamer  bad of douche, haardroger, 
toilet  airco  minibar  tv  gratis minisafe 
(t pe 11)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 10%

p een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/7 /9
en 2 /10 1/11.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/ 1/11.
ie infopaginas.

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 73768 €€

Historisch charmehotel met een topligging op 
enkele passen van de Spaanse Trappen. Het hotel 
verdient een plus  voor zijn traditie, geraffineerde 
stijl en elegantie op elk vlak. en absolute aanrader

LIGGING
In hartje ome, op slechts 300 m van de paanse
trappen, de iazza di pagna en de chi ue 

inkelstraten. Maar ook tal van andere 
beziens aardigheden in het centrum liggen op korte

andelafstand. o sta je na 7 minuten andelen 
aan de Trevi fontein. Metro: Barberini of iazza 
di pagna (ca. 300 m).

FACILITEITEN
otel met een stijlvolle uitstraling aar archeologische

vondsten tentoongesteld zijn in de lobb . 
ntbijtruimte, bar. oomservice (8u 20u), Lift. 
ratis beschikbaar: ifi, internethoek. Ter plaatse 

te betalen: openbare parking (ca. € 30/2 u). 
inderbed niet beschikbaar. uisdieren niet 

toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € /nacht/
persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
ontinentaal ontbijt.

KAMERTYPES
0 kamers. 

kamer 2-3 personen, promokamer  bad, 
haardroger, toilet  airco  minikoelkast  gratis 

ifi  tv  gratis minisafe (t pe 23)
kamer 2-3 personen  bad, haardroger, toilet  airco
 minikoelkast  gratis ifi  tv  gratis minisafe 

(t pe 20)
kamer 2 personen, superior  bad, haardroger, 
toilet  airco  minikoelkast  gratis ifi  tv  gratis 
minisafe (t pe 22)
1 persoonskamer  douche, haardroger, toilet  airco
 minikoelkast  gratis ifi  tv  gratis minisafe 

(t pe 10)

EARLY BOOKING
 eldig tussen 1/ 9/  en 31/7 2/9: 

-20% bij boeking min. 0 dagen voor aankomst.
 eldig tussen 3/7 31/7 en 2/9 1 /9: 

-10% bij boeking min. 0 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 31/7 2/9.
ie infopaginas.

kamervoorbeeld
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GRATIS 
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ALBERGO SANTA CHIARA  sup

Rome

ARISTON

Rome

BOUTIQUE

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

 zie kaart • 73834 €€

De grootste troef van dit hotel is ongetwijfeld z’n 
centrale ligging, vlak aan het Pantheon. Bovendien
is dit nog een echt familiaal gerund hotel waar je 
persoonlijk ontvangen wordt. Eigenlijk is Albergo 
Santa Chiara vier sterren waard.

LIGGING
Super! Kan het beter in Rome? Vlak aan het Pantheon, 
op het Piazza della Minerva, in het verkeersarme 
historische centrum. Ook het Piazza Navona (ca. 
400 m) en de Trevifontein (ca. 650 m) zijn vlotjes 
te voet bereikbaar.

FACILITEITEN
Klein terras en bar. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbedjes (op aanvraag), wifi aan de receptie. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4/nacht/
persoon.

ONTBIJT
Uitgebreid ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
96 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 22)
kamer 3 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • airco
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 11)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
KORTING 25%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/8-1/9.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 12/6-30/9.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

 zie kaart • 73761 €€

Het trendy ingerichte Ariston hotel biedt een 
uitstekende service en alle modern comfort aan een
gunstige prijs. Uitstekend ontbijtbuffet en overdag
is er gratis een buffetje met water, koffie, thee en 
kleine versnaperingen.

LIGGING
Rustig gelegen, op ca. 200 m van het Terministation
en ca. 300 m van de Santa Maria Maggiore. Colloseum
op ca. 15 min. wandelen. Metro: Termini met lijnen 
A en B, op ca. 300 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, restaurant, bar/lounge. Lift. Gratis 
beschikbaar: wifi, kinderbed. Kleine huisdieren gratis
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/
persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Uitgebreid ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
82 kamers. 
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
3 jaar) • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 22)
kamer 3-4 personen (max. 3 volw.+1 kind t.e.m. 
3 jaar) • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 23)
kamer 4 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 27)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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H10 ROMA CITTÀ CARDINAL ST PETER

Rome

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

 zie kaart • 73738 €€

oma itt  is een verzorgd viersterrenhotel van de
bekende H  keten. en garantie voor uitstekende
hotelcomfort en professionele service. e moderne 
inrichting en de schitterende faciliteiten werden reeds 
meermaals bekroond.

LIGGING
Rustig, in een residentiële woonbuurt, ten zuiden 
van de wijk Trastevere. Op 400 m van de winkelstraat
Viale G. Marconi (shops, restaurantjes,…) waar je 
de bus 170 naar het historisch centrum kunt nemen
(15 minuten). Trein- en tramstation (tram 8 naar 
het centrum) Roma Trastevere op 15 minuten 
wandelen. Als je liever een taxi neemt: het hotel 
heeft speciale taxivouchers (€ 10/traject).

FACILITEITEN
Lobby, lobbybar, à-la-carterestaurant. Roomservice. 
Lift. Gratis beschikbaar: wifi, internethoek, kinderbed. 
Ter plaatse te betalen: wellness ‘Despacio Beauty 
Centre’ met dampbad, massage, privégarage (ca. 
€ 12/24u), huisdieren

EXTRA INFORMATIE
Ter plaats: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/
persoon.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness

ONTBIJT
Uitgebreid ontbijtbuffet.

BIJZONDERHEID
Speciale taxivouchers naar het centrum (€ 10/traject).

KAMERTYPES
181 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger,
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-20% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

 zie kaart • 73774 €€

Hotel ardinal St. eter is een uitstekende keuze 
als je op zoek bent naar rust en luxe vlak bij het 
centrum van ome. e combinatie van open ruimtes
met een hedendaagse inrichting en een mooi 
openluchtzwembad zorgt hier voor dat tikkeltje 
meer.

LIGGING
In een rustige, residentiële wijk even buiten het 
centrum van Rome, vlak bij het groene Villa Doria 
Pamphili-park en op ca. 1,5 km van de Sint-Pieters –
basiliek. Op ca. 300 m van het hotel ligt het Pio XI- 
plein, waar verschillende bussen naar de belangrijkste
bezienswaardigheden van Rome halt houden 
(Sint-Pietersbasiliek: bus 98, Trevifontein: bus 916,
Colosseum: bus 571). Metro: Baldo Degli Ubaldi 
Stop (op ca. 1,5 km).

FACILITEITEN
Lobby, onbijtruimte, bar, à-la-carterestaurant, 
panoramisch dakterras. Roomservice. Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbedjes, wifi. Ter plaatse te betalen:
handdoekenservice aan het zwembad. Huisdieren
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/persoon

GRATIS 
Privéparking.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
133 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
kamer 4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m.
16 jaar), ca. 30m2 • bad of douche, haardroger, toilet
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 22)
kamer 2 personen, superior, ca. 22m2 • balkon 
met tuinmeubelen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 23)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 11)

EARLY BOOKING
-15% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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THE REPUBLIC

Rome

PACE HELVEZIA GENIO

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

ieuw en smaakvol hotel bij Termini. e ruime kamers zijn modern 
en stijlvol ingericht, een garantie voor een goede nachtrust. Start 
je dag met een uitgebreid ontbijt met diverse smaakvolle ingredi nten 
en uiteraard een klassieke Italiaanse cappuccino. Hoogste tijd om 
de stad te ontdekken  e indrukwekkende asiliek Santa Maria Maggiore 
is een goed begin voor je ontdekkingsreis door oud ome. Vandaar
ben je ook zo bij het olosseum en orum omanum. it is de wereld 
van omeinse keizers en Gladiolen. Steek de rivier over en dwaal 
door de kleine straatjes van Trastevere. Terug in The epublic is het 
heerlijk ontspannen in de bar met een drankje in de hand. laar voor 
het diner  uik het gezellige Monti in en geniet van de diverse Italiaanse 
keuken, met bijpassende wijnen. Salute

LIGGING
The Republic is een hip en modern hotel op vijf minuten loopafstand
van station Termini, centrum Rome. Ideaal voor als je met de trein 
van de luchthaven komt. Of pak hier de metro richting Vaticaanstad.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: Wifi. Kinderbed (Op aanvraag).
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 6/nacht/persoon.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPYES 
74 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 15m2 • douche, haardroger, toilet 
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
kamer 1 persoon, classic, ca. 15m2 • douche, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 15 dagen voor aankomst.
KORTING 20%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73770 €€

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Hotel ace Helvezia heeft een elegant en klassiek interieur en ligt 
op een boogscheut van de belangrijkste bezienswaardigheden.

LIGGING
Uitstekend, in het historische centrum, op ca. 100 m van het Piazza
Venezia en de Via del Corso. Slechts 5 minuten wandelen van de 
Trevifontein, het Forum Romanum, het Colosseum en het Pantheon.
De Spaanse Trappen, Trinità dei Monti en het Piazza Navona liggen 
op amper 15 minuten te voet. Bushalte op ca. 300 m. Metro: Colosseo
op ca. 800 m.

FACILITEITEN
Bar, ontbijtruimte, dakterras met panoramisch uitzicht over het 
historische centrum. Lift. Gratis beschikbaar: wifi, kinderbed. Ter 
plaatse te betalen: openbare garage (ca. € 30/24u). Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
80 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt.
EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/6-16/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73746 €€

GRATIS
Gebruik van de minibar: water en frisdranken (gevuld bij aankomst,
wordt niet meer aangevuld).

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

In hotel Genio geniet je van een unieke ligging, in het hart van ome.
Ideaal voor wie na een dagje stappen van het echte dolce far niente  
wil proeven op een terrasje aan het iazza avona of in een authentiek
restaurant in n van de kleine zijstraatjes.

LIGGING
In het hart van Rome, op slechts 100 m van Piazza Navona met zijn 
prachtige fonteinen en leuke terrasjes. Het Pantheon, de beroemde 
Trevifontein, het Vaticaan en de Via del Corso liggen op korte 
wandelafstand. Bushalte op ca. 50 m.

FACILITEITEN
Aangenaam hotel met lobby, ontbijtruimte, bar, dakterras met 
panoramisch zicht en tv-salon. Lift. Gratis beschikbaar: wifi, kinderbed
(op aanvraag), safe aan de receptie. Ter plaatse te betalen: openbare 
garage. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/persoon.

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
60 kamers.
kamer 2-3 personen • slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers.
• bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • extra kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer • slaapkamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/6-16/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73756 €€

GRATIS
Gebruik van de minibar: water en frisdranken (gevuld bij aankomst,
wordt niet meer aangevuld).

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld
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A.ROMA LIFESTYLE HOTEL  sup APARTHOTEL TRIANON BORGO PIO

Rome

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

 zie kaart • 73794 €€

A Roma Lifestyle Hotel is een luxueus vakantieresort-
hotel met een 3.000 m2 groot indoor wellnesscenter. 
Het maaltijdenaanbod is er uitgebreid met een 
heerlijk ontbijtbuffet en ‘s avonds zijn er 10 
livecooking-stations in restaurant Sapori del Mondo.  
Alles is er ruim en groots, met o.a. een 42-inch 
smart-tv op de kamers. Ideaal voor wie houdt van
ongedwongen luxe tegen een schappelijk prijs. Buiten 
het centrum maar gemakkelijk bereikbaar met de 
hotelshuttle, de lijnbus of tram. Kom je met de auto 
dan geniet je van een gratis openluchtparkeerplaats 
of plaats in de garage.

LIGGING
Rustig, in de buitenwijk Silvestri in Gianicolense, ten
zuiden van Trastevere en het park van Villa Doria 
Pamphilj. In een heuvelachtige, groene oase met 
mooi uitzicht over deze omgeving. De wijk Silvestri
ligt op 5 minuten wandelen en vandaar uit kun je 
bus (lijn H) nemen die via Trastevere naar het 
historisch centrum gaat (15 minuten tot Trastevere, 
25 minuten tot Piazza Venezia). Tram: Gianicolense-
Casaletto op ca. 800 m (met lijn 8: ca. 20 min. naar 
het centrum van de stad).Een hotelshuttle rijdt  
ca. 2 maal per uur tegen een kleine vergoeding 
(2 tot 5 euro) naar Trastevere, Piazza di Spagna 
of het Vaticaan.

FACILITEITEN
Excellent buffet-restaurant ‘Sapori Dal Mondo’ 
waar het ontbijtbuffet aangeboden wordt en waar
je ‘s avonds dagelijks kunt eten ‘s (10 unieke 
kookstations met verschillende gerechten), 
cocktailbar/lounge ‘Il Giardino’, bar op het dak met 
panoramisch zicht, poolbar, tuin, terras. Roomservice. 
Lift. Gratis beschikbaar: kinderbedjes, wifi, 
internethoek. Ter plaatse te betalen: kleine huisdieren 
(op aanvraag), wellness (3000 m2, vanaf 16 jaar. 
10u-12u kinderen 6-15 jaar toegelaten onder 
begeleiding van een volwassene) met overdekt 
zwembad, Finse sauna, biosauna, stoombaden, 
neveldouches en massages.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/persoon.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness. Openluchtzwembad (afhankelijk van 
weeromstandigheden, 300m2) Privéparking en 
-garage.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In kamer met ontbijt
GRATIS MINIBAR 
(frisdranken en water; dagelijks bijgevuld).
KORTING 12%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-1/11.
KORTING 18%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

KAMERTYPES
276 kamers.
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 25m2 • bad, 
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• gratis minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 21)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • bad, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
•  gratis minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 11)

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 73797 €€€

Trianon Borgo Pio is een uniek topproduct. Je verblijft 
er in ruime, stijvolle appartementen (40 tot 85 m2) 
met een keuken of kookhoek. Je geniet er bovendien
van alle hotelcomfort, zo is het ontbijt in het 
dakrestaurant met terras inbegrepen. Van daaruit 
heb je ook een adembenemend zicht op de 
nabijgelegen Sint-Pietersbasiliek.

LIGGING
Schitterend en idyllisch in een autoluw straatje 
van het pittoreske Borgo Pio, de wijk met een 
historisch dorpskarakter aan het Vaticaan. Het 
Sint-Pietersplein ligt op slechts 450 m. 
Engelenburcht op 500 m.

FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant met terras op het dak. Bagageruimte. 
Lift Gratis beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), 
wifi. Ter plaatse te betalen: privéparking (ca. € 30/24u).
Huisdieren niet toegelaten

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4/persoon/nacht.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
45 appartementen, met gratis wifi, tv, gratis 
minisafe & extra kinderbed mogelijk
kamer 2-3 personen, ca. 40m2 • slaapkamer 
met bed 2 pers. en woonkamer met slaapbank 
1 pers. • douche, haardroger, toilet • airco, 
elektrisch fornuis, combioven • waterkoker 
• koffiezetapparaat, broodrooster • diepvries 
• minikoelkast (type 20)
kamer 4 personen, ca. 45m2 • slaapkamer met 
bed 2 pers. en woonkamer met slaapbank 2 pers. 
• douche, haardroger, toilet • airco, elektrisch 
fornuis, oven, microgolfoven • waterkoker 
• koffiezetapparaat, broodrooster • diepvries 
• minikoelkast (type 21)
kamer 5 personen, ca. 60m2 • slaapkamer met 
bed 2  pers. en woonkamer met slaapbank 1 pers.
en slaapbank 2 pers. • douche, haardroger, toilet 
• airco, elektrisch fornuis, oven, microgolfoven 
• waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster 
• diepvries • minikoelkast (type 22)
kamer 2-6 personen, ca. 85m2 • 2 slaapkamers 
met 2x bed 1 pers. en bed 2 pers. en woonkamer 
met slaapbank 2 pers. • 2 badkamers met 
douche, haardroger, toilet • airco, elektrisch 
fornuis, oven, microgolfoven • waterkoker 
• koffiezetapparaat, broodrooster • diepvries, 
vaatwas • minikoelkast (type 23)

GRATIS PERSONEN
3de tot 6de persoon:  gratis in kamer met 
ontbijt
EARLY BOOKING
Geldig tussen 16/7-1/9:-10% bij boeking min. 
60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
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kamervoorbeeld
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ST. MARTIN

Rome

DEI MELLINI

Rome

BOUTIQUE

ROME ART

Rome

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

Het gloednieuwe hotel St. Martin is een ware aanwinst voor de 
statige wijk Castro Pretorio. De ruime kamers hebben een moderne
look & feel en zijn afgewerkt met zachte kleuren. De fijne bedden 
zorgen ervoor dat je uitgeslapen wakker wordt. Hoog tijd voor het 
uitgebreide ontbijt met de geur van verse cappuccino. Vol energie 
ben je klaar om de ‘stad van de 7 heuvels’ te ontdekken. Je loopt 
eenvoudig naar de highlights rond het Terministation, waaronder 
zeker de Basiliek Santa Maria Maggiore. Verderop bij het machtige 
Colosseum en Forum Romanum waan je je in de tijd van de gladiatoren. 
Duik de wijk Monti in voor een welverdiende lunch op één van de 
gezellige pleintjes. Maar niet te lang blijven hangen want er is nog 
zo veel te ontdekken. Terug in het hotel nog even een work-out, of 
ontspannen met een drankje in de bar. Ontdek een van de lokale 
restaurants in de buurt van het hotel en maak plannen voor morgen.
Trevi-fontein en Pantheon of toch met de metro richting Vaticaanstad?

LIGGING
In de statige wijk Castro Pretorio dicht bij het Terministation.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 6/nacht/persoon.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness en sauna.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
135 kamers. 
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 10 jaar), ca. 19m2

• bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
1 persoonskamer, ca. 19m2 • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 19/4-1/7 en 1/9-1/11.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73736 €€

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Hotel Dei Mellini is een elegant viersterrenhotel van zeer goede kwaliteit 
en met een grote klantentevredenheid. In de zomer geniet je er van 
een mooi uitzicht op het dakterras.

LIGGING
In de aangename en residentiële wijk Prati, nabij het Vaticaan. Tot 
de Engelenburcht is het 10 minuten wandelen, tot het Sint-Pietersplein 
15 minuten. Via de Ponte Regina Margherita sta je op 10 minuten 
aan Piazza del Popolo en de Via del Corso.

FACILITEITEN
Loungebar, ontbijtruimte/restaurant. Roomservice. Lift. Gratis 
beschikbaar: wifi, kinderbed. Kleine huisdieren (max. 5 kg) gratis 
toegelaten (op aanvraag). Ter plaatse te betalen: privégarage (ca. 
€ 30/24u).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 6/nacht/persoon vanaf 10 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fietsen (volgens beschikbaarheid), kinderspeelruimte, 
PlayStation, fitness, tafeltennis

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
80 kamers. 
kamer 2 personen, superior, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 23)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv, pay-tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/7-7/9:
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst boekt.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73809 €€

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Wandel door het verleden en verblijf in het heden. Geniet van elegant
design in het charmante hotel Rome Art, schitterend gelegen in het 
historische centrum van Rome tussen de Spaanse Trappen en 
Trevi.

LIGGING
Hartje Rome, op slechts 300 m van de Spaanse trappen en 300 m 
van de Trevi-fontein. Via del Corso, Piazza Navona, Piazza Venezia,… 
op korte wandelafstand. Metro: Spagna op 400 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Lift. Ter plaatse te betalen: kinderbed (ca. € 16/nacht).
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet mogelijk mits toeslag.

KAMERTYPYES 
28 kamers.
kamer 2-3 personen • douche, haardroger, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min.  3 nachten binnen 1/7-4/9 en 26/10-1/11
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-1/11
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73733 €€

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING
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TREVI COLLECTION AL MANTHIA HOTEL

Rome

Rome

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

 zie kaart • 73779 €€

Het verzorgde hotel Trevi Collection heeft een 
hedendaagse inrichting en een schitterende locatie,
op slechts 300 m van de Spaanse Trappen! Mooie
ontbijtzaal op de bovenste verdieping met uitzicht.

LIGGING
Heel centraal, hartje Rome, op slechts 300 m van 
de Spaanse Trappen en 500 m van de Trevifontein.
De elegante winkelstraten Via Condotti, Via del 
Corso, het Pantheon, Piazza Navona,… bevinden 
zich alle op korte wandelafstand. Metro: Barberini 
en Spagna op 350 m.

FACILITEITEN
Prachtige ontbijtruimte. Lift. Ter plaatse te betalen:
kinderbed (ca. € 16/nacht). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/
persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet mogelijk mits toeslag.
KAMERTYPYES 
98 kamers.
kamer 2-4 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor 
aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
1/7-4/9 en 26/10-1/11.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 73747 €€

Achter een discrete façade gaat het charmante en
bijzondere Al Manthia Hotel schuil dat bovendien 
gunstig gelegen is in de buurt van de beroemde 
Trevifontein en de Spaanse Trappen.

LIGGING
In hartje Rome, op 250 m van Piazza Barberini en 
op minder dan 10 minuten wandelen van de 
wereldberoemde Trevifontein van Bernini en de 
Spaanse Trappen. Metro: Barberini op ca. 250 m.

FACILITEITEN
Klein hotel met een smaakvolle inrichting, mooie 
lounge en knusse ontbijtruimte, lift. Gratis: wifi 
aan de receptie. Ter plaatse te betalen: kinderbed 
(ca. € 16/nacht). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/
persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet mogelijk mits toeslag.

KAMERTYPES
36 kamers. 
kamer 2-4 personen • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor 
aankomst boekt.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
1/7-4/9 en 26/10-1/11.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-1/11.
Zie infopagina’s.
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MONTI PALACE COSMOPOLITA DEI BORGOGNONI

CHARME

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

Hotel Monti alace is ondergebracht in een statig de-eeuws 
patrici rspand. a een dagje cultuur of shoppen geniet je hier nog
na op het gezellige dakterras.

LIGGING
De naam van het hotel dekt de lading, je logeert werkelijk aan de 
voet van de typische Montiwijk met alle heerlijke restaurantjes en 
authentieke winkels. Gelegen aan de Via Cavour, onmiddellijk bij 
metro Cavour. Precies tussen Santa Maria Maggiore en het Forum 
(beide op ca. 600 m). Het Colosseum bevindt zich op ca. 800 m.

FACILITEITEN
Bar, dakterras, bagageruimte. Lift. Roomservice. Gratis beschikbaar:
wifi, internethoek. Huisdieren gratis toegelaten (op aanvraag).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 6/persoon/nacht.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES: 
55 kamers.
kamer 2 personen, ca. 12m2 • douche, haardroger, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
kamer 2 personen, luxe, ca. 15m2 • douche, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 21)
kamer 3 personen, luxe, ca. 25m2 • douche, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 22)

GRATIS PERSONEN
3de persoon: gratis in kamer met ontbijt
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 19/4-16/11.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/7-1/8.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73806 €€

GRATIS 
NACHTEN

GRATIS 
PERSONEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Hotel osmopolita is een aangenaam en fris ingericht viersterren-
hotel met een supercentrale ligging, hartje ome. Het hotel heeft 
een mooi dakterras waar je ook het ontbijt kunt nemen.

LIGGING
Centraal, in het historische centrum, op slechts 100 m van Piazza 
Venezia, 200 m van de Via del Corso en 300 m van het Forum Romanum. 
In minder dan 10 minuten sta je bij de Trevifontein, het Pantheon 
en bij het Colloseum. Tot de Spaanse Trappen is het 15 minuten 
wandelen.

FACILITEITEN
Loungebar en restaurant, dakterras. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed (op aanvraag), wifi en internethoek. Ter plaatse te 
betalen: buurparkeergelegenheid (ca. € 40/24u). Huisdieren niet 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/persoon.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet geserveerd op het dakterras.

KAMERTYPES
68 kamers.
kamer 2 personen, ca. 14m2 • douche, toilet • airco • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
1 persoonskamer, ca. 14m2 • douche, toilet • airco • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 24/6-4/9: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-24/6 en 4/9-1/11: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 24/6-4/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73790 €€€

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

Hotel ei orgognoni is een uitstekend viersterrenhotel met een 
grote klantentevredenheid. Het straalt een intieme sfeer uit met 
ondermeer een rustig binnenplaatsje. it in hartje ome, in een 
rustig straatje tussen de Trevifontein en de Spaanse Trappen.

LIGGING
hartje historisch Rome, in een rustig straatje, op slechts 250 m 
van de Via del Corso en 300 m van de Trevifontein. Op ca. 500 m 
van de Spaanse Trappen. Kortom een supercentrale locatie. Metro:
Spagna op ca. 500 m.

FACILITEITEN
ontbijtruimte. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, 
wifi. Huisdieren gratis toegelaten (max. 5 kg, op aanvraag). Ter 
plaatse te betalen: openbare parking (ca. € 30/24u).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 6/nacht/persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
51 kamers.
kamer 2 personen, classic • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 16/7-4/9: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73810 €€€

EARLY 
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COLONNA PALACE VILLAFRANCA MASCAGNI SPECIAL

BOUTIQUE

Rome

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

en gevestigde waarde in het hartje ome met alle moderne comfort
en een uitstekende ligging. olonna alace, in een de eeuws gebouw,
straalt prestige, traditie en kwaliteit uit. Op het dakterras geniet je 
tijdens het ontbijt van een uniek uitzicht op ome.

LIGGING
Subliem, in het hart van de stad, op een rustig plein tegenover het 
parlement, vlak bij de Via del Corso. In een van de meest karakteristieke
wijken van het oude Rome waar je omringd wordt door statige 
monumenten, huizen en shops die dateren uit de 16de eeuw. De 
Trevifontein, het Pantheon, het Forum Romanum, de Spaanse trappen 
en het Piazza Navona bevinden zich vlakbij.

FACILITEITEN
Lobby, ontbijtruimte op de bovenste verdieping, snackbar, Amerikaanse
bar, dakterras met mooi zicht op de stad. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed (op aanvraag), safe aan de receptie. Ter plaatse te betalen: 
openbare parking (ca. € 35/24u), wifi aan de receptie. Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 6/nacht/persoon.

GRATIS GEBRUIK VAN
Klein openluchtbubbelbad op het dakterras.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
102 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/7-29/8: 
-10% bij boeking min.  20 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-1/7 en 29/8-1/11: 
-10% bij boeking min.  45 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min.  3 nachten binnen 15/7-29/8.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 15/7-29/8.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73805 €€€

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Villafranca is een aangenaam en traditierijk viersterrenhotel met 
een rustige locatie in de astro retorio-wijk. en goede uitvalsbasis 
om ome te bezoeken, metro ligt op  m.

LIGGING
In een rustig straatje in de Castro Pretorio-wijk, op 600 m van het 
Terministation. Piazza Republlica ligt op 15 minuten wandelen. 
Metro: Castro Pretorio op 200 m.

FACILITEITEN
Tv-lounge, ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: wifi, kinderbedjes. 
Ter plaatse te betalen: openbare parking (ca. € 28/24u). Huisdieren
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting (ca. € 6/nacht/persoon).

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
94 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar) • bad of 
douche, haardroger, toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1: bij een verblijf binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73829 €€

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

Het uitstekende hotel Mascagni biedt met zijn stijlvolle, modern-
klassieke inrichting net dat tikkeltje meer. Het prima ontbijtbuffet 
is een extra troef van dit hotel.

LIGGING
Vlak bij het Piazza della Repubblica en de basiliek Santa Maria degli 
Angeli. De winkelstraat Via Nazionale is om de hoek. In minder dan 
15 minuten sta je bij de Trevi Fontein of de Spaanse Trappen. 
Metro: Repubblica op ca. 200 m en Barberini op ca. 500 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, 
internethoek. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 6/nacht/persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Uitstekend Amerikaans ontbijtbuffet, een van de beste in Rome.

KAMERTYPES
40 kamers. 
kamer 2 personen, ca. 23m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 25m2

• bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar), ca. 
25m2 • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • bad 
of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer, ca. 23m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt.
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 17/7-8/9: 
-15% bij boeking min.  60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-17/7 en 8/9-6/11:
-10% bij boeking min.  60 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen  17/7-8/9 en 30/10-6/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73771 €€€

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld
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KOLBE SUP GRAN MELIÁ VILLA AGRIPPINA LUXE

TUI LUXECHARME

Rome

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Rome | Italië

 zie kaart • 73740 €€€

Op zoek naar een uniek en magisch adresje in Rome? 
Verblijf dan in hotel Kolbe, in een oud klooster dat
volledig werd gerenoveerd met ruime, moderne 
kamers en hoge plafonds. Maak zeker een wandeling 
in de prachtige binnentuin met palm-en sinaasappel-
bomen. Warm aanbevolen!

LIGGING
In het hart van het antieke Rome, naast de 
Palatijnheuvel. Het Forum Romanum, het Circus 
Maximus, de Capitolijnse musea en het Colosseum 
liggen op wandelafstand, net als het Tibereiland 
en de gezellige Trasteverewijk.

FACILITEITEN
Moderne lobby, ontbijtruimte, zithoeken, restaurant 
‘Al Palatino’ (ontbijt + à la carte) met bar en terras 
dat uitgeeft op de mooie, grote binnentuin. 
Roomservice (7u-22u). Lift. Gratis beschikbaar: 
wifi, kinderbedjes. Huisdieren niet toegelaten. Ter 
plaatse te betalen: buurparkeergelegenheid (ca. 
€ 5/24u).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 6/nacht/persoon.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

BIJZONDERHEDEN
Voor onze klanten: • check-in om 12u i.p.v. 14u 
• 15% korting in het restaurant van het hotel

KAMERTYPES
72 kamers.
kamer 2 personen • douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• extra kinderbed mogelijk (type 24)
kamer 2 personen, superior zicht op binnentuin 
of Palatijnheuvel • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 25)
kamer 3 personen, superior zicht op binnentuin 
of Palatijnheuvel • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 26)
ruime kamer 4 personen zicht op binnentuin of 
Palatijnheuvel (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
12  jaar) • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 27)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 45 dagen voor 
aankomst.
KORTING 50%
Op elke 3de nacht bij een verblijf binnen 1/7-1/9.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

 zie kaart • 73821 €€€€

Het vijfsterrenresort Gran Meliá Villa Agrippina van 
de luxueuze Gran Meliá-keten ligt in hartje Rome 
en behoort tot de beste hotels van de stad. Het 
werd gebouwd op de plek waar ooit de prestigieuze
villa van Agrippina stond, moeder van keizer Nero.
Het hotel wordt omringd door een enorme tuin en 
vanop het terras heb je zicht op het Vaticaan. De 
avant-gardistische inrichting geeft het interieur een
bijzondere touch.

LIGGING
Subliem, aan de voet van de Gianicoloheuvel, in een 
stadswijk erkend als Unesco-werelderfgoed. Op 
wandelafstand van Vaticaanstad en het Castel 
Sant’Angelo, op ca. 1 km van Piazza Navona en 
ca. 1,5 km van het Pantheon aan de overkant van 
de Tiber. Vlak bij het hotel ligt de charmante Romeinse
wijk Trastevere, bekend om zijn restaurantjes.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, theesalon/bar, twee restaurants, 
panoramisch terras op het dak. Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbed. Ter plaatse te betalen: 
privéparking (ca. € 45/24u, valetservice inbegrepen). 
Wellness (vanaf 16 jaar) met overdekt zwembad, 
sauna, dampbad, erlebnisdouches, relaxatieruimte,
massageruimtes, kapsalon, boetiek en fitnessgedeelte. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 7/nacht/
persoon vanaf 11 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad (open ca. 1/4-31/10, 
weersafhankelijk) en groot openluchtbubbelbad 
omringd door een tuin met ligzetels, parasols en 
handdoekenservice.

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
116 kamers, met gratis wifi, tv, iPod dockingstation 
& gratis minisafe
kamer 2 personen Classic, ca. 23m2 • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, apart 
toilet • airco • Nespresso® (koffie)machine 
• minibar (type 22)
kamer 2-3 personen, superior Premium, ca. 
26m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, 
badjas, apart toilet • airco • Nespresso® (koffie)
machine • minibar (type 21)
1 persoonskamer ca. 23m2 • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco 
• Nespresso® (koffie)machine • minibar •(type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor 
aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-1/5.
5 + 2 / 10 + 4: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

GRATIS
Bij een verblijf van min. 4 nachten: aperitief in de 
hotelbar en 1x/persoon/verblijf toegang tot de 
wellness (vanaf 16 jaar).

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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Verliefde koppeltjes in authentieke gondels, het majestueuze anal Grande, opvliegende duiven op het San 
Marcoplein... In La Serenissima  is het heerlijk verdwalen in de wirwar van bochtige steegjes, pleintjes, smalle kanalen 
en pittoreske bruggen. en stadsplan biedt amper houvast, maar geen paniek... alle wegen leiden naar het San 
Marcoplein met de wereldberoemde basiliek, het ogenpaleis en de ampanile. Op en rond de ialtobrug heerst een 
gezellige drukte  in de volkse wijken orsoduro en astello kuier je rond in alle rust. Vanaf de ampanile van de San 
Giorgio Maggiore geniet je van het mooiste panorama op de stad. aar het schouwspel van heen en weer varende 
traghetto s, gondels en vaporetto s kan je uren kijken. Laat je verleiden door de romantische waterstad Veneti

Ontdekken
Venetië is één groot openluchtmuseum met als historisch hart het San Marcoplein. Bewonder de mozaïeken en het bladgoud van de San Marcobasiliek en ga terug in de tijd in 
het Dogenpaleis dat door de Brug der Zuchten verbonden is met de oude gevangenis. De statige paleizen en kleurrijke Venetiaanse gevels zie je het best vanop het Canal 
Grande, de mooiste straat van Venetië. Beklim de spiraaltrap van het paleis Contarini del Bovolo, loop binnen in het ‘Teatro la Fenice’ en ontdek de wonderlijke, gedeeltelijk onder 
water staande, crypte van de kerk San Zaccaria. Wandel in alle rust in de authentieke volkse wijken Cannareggio en Giudecca waar je ziet hoe de Venetianen wonen en werken en 
de was buiten hangt. In de artistieke wijk Dorsoduro zie je kunstwinkeltjes, het mooie ‘Fondamenta Borgo’ kanaal, de Collezione Peggy Guggenheim met werken van Picasso, Dalí 
en Magritte en de 17de eeuwse scheepswerf San Trovaso. In Castello zijn het ‘Arsenaal’, een militair fort, en het ‘Museum van Historische Schepen’ (Museo Storico Navale) een 
bezoek waard. En kunst staat centraal in de ‘Biennale di Venezia’ (ca. 23/4-27/11).
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Genieten
Tussen het shoppen in, vlei je je neer op een terrasje met een kopje koffie en een 
‘tramezzini’, een rijk belegd broodje. Of kies een ‘cicchetti’, de Venetiaanse versie van 
tapas, met een Spritz Aperol. ‘s Avonds geniet je in een osteria, een familiaal geleid 
restaurant, van heerlijke vis en zeevruchten. Aanraders zijn Osteria da Codroma en 
Osteria Al Portego. Proef één van de oudste Venetiaanse gerechten, de ‘risi e bisi’, een 
stoofgerecht van rijst en doperwten of de ‘sarde in saòr’, sardientjes in zuur. Daarbij 
drink je een Veneto-wijn zoals de Pinot Grigio. Wist je dat de carpaccio is bedacht in 
Venetië? Trek vervolgens naar de gezellige cafés van Via Garribaldi of het sfeervolle 
Campo Santa Margherita in Dorsoduro. Een opera meemaken in theater ‘La Fenice’ is 
een bijzondere ervaring. Of nestel je dicht tegen je partner in een gondel, in het donker 
is een gondeltocht met een serenade door een gondelier nog romantischer. Midden juli 
is het feest in Venetië, tijdens de Festa del Redentore zijn er gondelparades en is er 
vuurwerk.

Shoppen
Ontdek de artisanale winkeltjes in het doolhof van steegjes om en rond de Rialtobrug. 
Vlak bij de brug ligt het luxueuze shoppingcentrum ‘Fondaco dei Tedeschi’ in een 
16de eeuws paleis. Hier koop je onder meer prachtige leren tassen bij Bottega Veneta 
en op het dakterras heb je een zicht van 360° op de stad. De ‘Mercerie’, de straten 
die de Rialtobrug verbinden met het Piazza San Marco, is al eeuwenlang het 
winkelgebied van Venetië, grote namen en ketens liggen zij aan zij en in de zijstraatjes 
loop je originele boetiekjes binnen. In Libreria Acqua Alta staan de boeken in 
badkuipen en zelfs in een gondel. Glamoureus shoppen doe je in de Calle XXII Marzo 
en in. In Dorsoduro is Ca’macana is hét adres voor een Venetiaans masker en laat je in 
de Calle Lunga San Barnaba verleiden door de taarten en koekjes van patisserie Dal 
Nono Colussi. Voor Venetiaans glas- en kantwerk vaar je naar de eilandjes Murano en 
Burano. 

Chillen
Er zijn veel dakterrassen en torens in Venetië van waar je een mooi zicht hebt op ‘La 
Serenissima’, maar de topper is het adembenemende panorama vanaf de campanile 
van de San Giorgio Maggiore. Na alle indrukken graag wat groen? In de wijk Castello 
struin je rond in de ‘Giardini della Biennale’. Liever zand? Vijftien minuten varen vanaf 
San Marco en je staat op het Lido, het ‘strand van Venetië’ aan de Adriatische Zee. 
Een groot deel zijn privéstranden, maar aan de noord- en zuidpunt van het eiland 
liggen grote, mooie openbare stranden met strandbars. Op alle stranden is het fijn 
luieren, maar het strand en duinen van Alberoni is een aanrader. In september spot je 
misschien een beroemde filmster op het strand, want dan vindt het filmfestival plaats. 
Ook op andere eilanden in de lagune zijn er tal van “nu doe ik even niets”-plekjes, 
check Torcello en Mazzorbo.
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Smelten voor een ijsje
Altijd verfrissend en superlekker: een ijsje likken. Venetië telt vele ijssalons, maar 
het beste ijs wordt sinds 1935 gemaakt in Gelateria Nico in Dorsoduro. Ze hebben 
vele smaken, van klassiekers tot moderne combinaties. De favoriet van velen is de 
‘gianduiotto’, ijs bereid op basis van hazelnootchocolade. Je kan een hoorntje ko-
pen en verder wandelen naar het ‘Squero di San Trovaso’ waar de gondels worden 
gemaakt en hersteld. Maar dan mis je het terras aan het kanaal Fondamenta Zat-
tere vlak bij een boothalte van de vaporetto. Terwijl je je ijscoupe uitlepelt tot op de 
bodem, kijk je uit op het eiland Giudecca en de grote en kleine boten die af en aan 
varen. O ja, op het menu staan ook milkshakes, koffi e- en theevariëteiten, gebak, 
cocktails… Angelina Jolie smolt al voor hun ijsjes, jij ook?

Transport
Luchthaven – centrum: ca. 12 km.
Airport shuttlebus: naar het station Venezia Santa Lucia/Piazzale Roma, duur ca. 35 min., 
ca. € 8/enkele reis, € 16/heen en terug.
Alilagunaboot: niet de snelste route, maar wel een hele mooie om Venetië te bereiken 
is de lagune overvaren. De waterbus stopt onder meer aan San Marco en het Lido. 
Duur luchthaven – San Marco ca. 1u30, ca. € 15/enkele reis, ca. € 27/heen en terug.
Naar Mestre
Enkele hotels liggen op het vasteland, in Mestre op ca. 7 km van het centrum van 
Venetië. Deze hotels zijn ook bereikbaar per auto.
Luchthaven – Mestre station: ca. 10 km.
Airport shuttlebus: duur ca. 20 min., ca. € 8/enkele reis, € 16/heen en terug.
Taxi: ca. € 45/rit.
Venetië is vlot bereikbaar. Bus naar de Piazzale Roma: ca. 15 min., vanaf € 1/rit. Tram 
lijn 1 ‘Piazzale Cialdini-Piazzale Roma’, ca. 19 min, ca. € 2/rit. Trein naar het Santa Lucia 
Station: ca. 11 min., vanaf € 2/rit.

Het centrum ontdek je gemakkelijk te voet, door te (ver)dwalen in de smalle steegjes.
De meest romantische manier: varen op de kanaaltjes met een gondel: ca. € 80/40 min. 
Veerpont: op meerdere plaatsen langs de Canal Grande kan je laten overvaren van de 
ene naar de andere oever met een ‘traghetto’, zo maak je goedkoop toch een korte 
gondeltocht. Ca. € 5/traject.
Waterbus: wil je op- en afstappen langsheen de Canal Grande en van eiland naar eiland 
hoppen in de lagune, dan neem je de waterbus, ‘vaporetto’: ca. € 22/24u, ca. € 35/48u, 
ca. € 46/72u. De kaartjes zijn ook geldig op de stadsbussen op het Lido, en op de 
bussen en trams tussen Venetië en Mestre. Ze gelden niet op de waterbus ‘Alilaguna’ 
naar de luchthaven.

Dagtoeristen betalen in 2022 een entreeprijs om Venetië binnen te mogen: € 3 à € 10 per 
dag per persoon, afhankelijk van de periode van het jaar (invoerdatum nog niet bekend 
op het ogenblik van druk).
Registratie van de dag dat je je bezoek plant en de betaling van het entreeticket dienen 
vooraf te gebeuren (website en/of app nog niet bekend op het ogenblik van druk). 
Dit geldt niet als je een overnachting hebt geboekt in een hotel in het centrum van 
Venetië of op het Lido, wel als je in een hotel in Mestre verblijft.
Info onder voorbehoud van wijziging.

Eilandhoppen in de lagune
Venetië telt 400 bruggen, 177 kanalen en 118 eilanden, gelegen in een schitterende 
lagune. Neem de vaporetto en hop van eiland naar eiland. Verken op het Lido het 
schilderachtige dorpje Malamocco en ontdek op het kleine Isola di San Michele het 
prachtige kerkhof met eeuwenoude praalgraven. Een groene oase is Torcello waar de 
eerste kathedraal van Venetië prijkt: de Basilica di Santa Maria Assunta. Neem ook een 
kijkje bij de ‘Ponte del Diavolo’. Nog een groene parel is Mazzorbo waar je wandelt 
tussen de wijngaarden en de boomgaarden. Na een bezoek aan de ‘Venissa Estate’ met 
zijn groentetuinen, bereik je via een houten brug het meest kleurrijke eiland van de 
lagune: Burano. De felgekleurde huisjes zijn een lust voor het oog. Herkenden de 
vissers zo hun huis doorheen de ochtendmist of is het een familiesymbool? Ook de 
scheve klokkentoren springt in het oog. Het Museo del Merletto toont je alles over de 
productie van kant. En dan is er nog Murano, wereldwijd geroemd om zijn glaskunst. 
Een demonstratie glas blazen in een glasfabriek of in de Santa Chiara, de ‘Kathedraal 
van Glas’, de geschiedenis van glas in het ‘Museo del Vetro’ en winkeltjes met de 
mooiste glassieraden wachten op je. 
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Voor prijzen en meer info: contacteer je reisagent

Boek je extra in VENETIË

Murano, Burano en Torcello
Tijdens een boottocht maak je kennis met de 3 
bekendste eilandjes in de wondermooie lagune 
van Venetië. Na een bezoek (ca. 30 min.) aan de 
glasfabriek van Murano vaar je naar Burano, 
beroemd voor zijn kantwerk, voor een wandeling 
(ca. 45 min.) langsheen de prachtig gekleurde 
huisjes. De tocht eindigt met Torcello, de 
geboorteplaats van de Venetiaanse beschaving, 
waar je de eerste Romaanse kathedraal van 
Venetië kan bewonderen (Santa Maria Assunta, 
toegang ter plaatse te betalen: ca. € 5 per 
persoon). 

Privétransfer bij aankomst & vaporettokaart
Bij aankomst op de luchthaven ‘Marco Polo’ word je opgewacht door een chauffeur die je met een 
privéwagen naar de busterminal Piazzale Roma brengt, waar je een vaporettokaart met een 
geldigheidsduur van 72u en een kaart van Venetië ontvangt. De vaporetto’s zijn de lijnboten van 
Venetië waarmee je je niet alleen via het water in de stad kan verplaatsen maar ook de eilanden in de 
buurt kan bezoeken. Met de vaporettokaart kan je ook vrij gebruik maken van de lijnbus naar de 
luchthaven (binnen de 72u).
Opgelet: min. 2 personen per boeking.

Transfer met watertaxi
Reserveer vooraf je transfer van en naar de luchthaven ‘Marco Polo’ met een watertaxi. Deze brengt 
je tot het dichtst mogelijke punt bij jouw hotel. Duur per traject: ca. 40 min. tot 1u (afhankelijk van 
het aantal haltes, de watertaxi is niet privé). 
Niet mogelijk voor hotels in Mestre.

DE PRIJSINDICATIE
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SIRIO ANTONY PANTALON

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Venetië | Italië

De ideale oplossing als je een viersterrenhotel wenst met verzorgde
en comfortabele kamers, maar ook het budget onder controle wil 
houden. Dankzij zijn ligging buiten het historische centrum is hotel 
Sirio Venice aantrekkelijk geprijsd. Tip: verblijf in halfpension mogelijk.

LIGGING
In het centrum van Mestre bij de voetgangerszone met winkels en 
restaurants. Neem de bus op ca. 30 m, die je direct naar de Piazzale 
Roma in Venetië voert. Of wandel naar het station (ca. 1 km) met 
directe, snelle treinverbinding naar Venetië en de andere steden van
de Veneto. Vlot bereikbaar vanaf de snelweg en de luchthaven. 
Als je verblijft in een hotel in Mestre dien je een entreeprijs te 
betalen om Venetië binnen te mogen: tussen € 3 en € 10 per dag 
per persoon, afhankelijk van de periode van het jaar. De registratie
van de dag dat je je bezoek plant en de betaling van het 
entreeticket dient vooraf te gebeuren (website en/of app om je te 
registreren en invoerdatum nog niet bekend op het ogenblik van druk)

FACILITEITEN
Restaurant waar je heerlijke internationale gerechten en specialiteiten
uit de regio Veneto kan proeven, bar en gezellige tuin. Lift. Gratis 
beschikbaar: wifi, kinderbed (op aanvraag). Ter plaatse te betalen: 
privéparking (ca. € 20/24u), huisdieren (ca. € 10/nacht, op aanvraag).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3,10/persoon/nacht

MAALTIJDEN
Warm en koud ontbijtbuffet. Bij halfpension: 3 gangendiner.

KAMERTYPES
112 kamers.
kamer 2 personen, ca. 19m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed
mogelijk (type 21)
kamer 3 personen, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 22)
1 persoonskamer, ca. 15m2 • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 11)

 zie kaart • 74757 €

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk

kamervoorbeeld

Vriendelijk geprijsd hotel op het vasteland net voor Venetië. De kamers 
zijn uitzonderlijk ruim en comfortabel. Familietopper: kinderen verblijven
gratis in hotel Antony en vinden er een leuke speeltuin en speelkamer.
Ideale keuze voor wie dicht bij de highlights van Venetië wil logeren,
maar budgetbewust wil reizen. Verblijf in halfpension mogelijk.

LIGGING
In het groen, met zicht op de lagune, op het vasteland (Mestre). 
Grote eigen parking. Met de stadsbus of het shuttlebusje van het 
hotel bereik je na ca. 10 à 15 minuten de Piazzale Roma, hartje Venetië.
Luchthaven Marco Polo op ca. 3 km. Entreeprijs Venetië: zie hotel 
Siro hiernaast.

FACILITEITEN
Lobby, restaurant, bar, speelruimte en speeltuin. Lift. Gratis beschikbaar:
privéparking, kinderbed, wifi. Huisdieren (max. 13 kg) gratis toegelaten. 
Ter plaatse te betalen: babysitservice.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3,15/nacht/persoon.

MAALTIJDEN
Amerikaans ontbijtbuffet. Bij halfpension: pizza, drankje en 
dessert (1x/verblijf) of 3 gangendiner. Kindermenu t.e.m. 12 jaar.

BIJZONDERHEID
Hotelshuttle van en naar de luchthaven en de Piazzale Roma 
(tegen betaling en op aanvraag).

KAMERTYPES
114 kamers.
kamer 2-4 personen, superior • bad of douche, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • extra kinderbed 
mogelijk (type 20)
kamer 2-4 personen, superior, baaizicht • bad of douche, toilet 
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• extra kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-13 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/8-1/9: 
-15% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 29/4-1/5 en 1/9-1/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen  18/4-29/4 en 1/8-1/9.
5 + 1 / 10 + 2: verblijf binnen 1/9-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74735 €€

GRATIS
Privéparking

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

Een geliefd adres in de kunstzinnige wijk Dorsoduro met een eenvoudige
inrichting en een huiselijke sfeer. Het kleine, familiaal geleide hotel 
Pantalon is een goede uitvalsbasis om de stad te verkennen.

LIGGING
Bij het gezellige Campo San Tomà, op enkele stappen van het Canal 
Grande. Verken de stad te voet: Rialto, San Marco en de Academie
liggen op ca. 10 minuutjes wandelen, of neem de vaporetto op ca. 
150 m. Handig: de halte van de luchthavenbus op het Piazzale Roma 
bereik je na ca. 5 min.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, dakterras. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. 
Huisdieren gratis toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. 3/persoon/nacht vanaf 17 jaar, 
ca. 1,50/persoon/nacht van 10 t.e.m. 16 jaar.

ONTBIJT
Continentaal ontbijt.

BIJZONDERHEID
Via de receptie geniet je een korting op de toegang tot de jazzclub
op ca. 200 m (geregeld livemuziek, gesloten op zondag en donderdag).

KAMERTYPES
15 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar) • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 21)
kamer 4 personen • douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt.
EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst 
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen  21/6-1/9 en 25/10-12/11.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 19/4-12/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74738 €€

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

Venetië Venetië
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LOCANDA PALAZZO LA SCALA ALBERGO SAN MARCO

CHARME

RELAIS PIAZZA SAN MARCO

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Venetië | Italië

Locanda Palazzo La Scala heeft een tijdloze elegantie. De kamers 
werden gedecoreerd met de originele schilderijen van de historische
‘palazzo’ waarin het hotel is ondergebracht. Het perfecte decor voor 
een romantische citytrip in Venetië.

LIGGING
In een pittoresk straatje tussen een kanaal en winkelstraatje, direct 
in het hart van de San Marco. Halfweg tussen de Rialtobrug en het 
San Marcoplein (elk op ca. 200 m). Vaporettohalte op ca. 150 m.

FACILITEITEN
Salon. Bar en ontbijtruimte in hotel Bella Venezia (op ca. 50 m). 
Lift. Gratis beschikbaar: wifi, internethoek in hotel Bella Venezia. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 01/04-13/04, 25/04-01/09 bij aankomst op maandag, dinsdag, 
woensdag of donderdag: min. 2 nachten.
* 14/04-19/04, 28/10-31/10 bij aankomst op maandag, dinsdag, 
woensdag of donderdag: min. 3 nachten.
* 20/04-24/04 min. 3 nachten.
* 02/09-27/10 min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet in hotel Bella Venezia (op ca. 50 m).

KAMERTYPES
13 kamers. 
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
suite 4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 17 jaar) • bad 
of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74743 €€€

kamervoorbeeld

Typisch Venetiaans hotel met een prachtige ligging. Alleen het bruggetje 
‘Ponte dei Dai’ scheidt je van het levendige en wereldberoemde San 
Marcoplein.

LIGGING
Op ca. 20 m van het San Marcoplein, het kloppende hart van de 
‘waterstad’. Ideaal vertrekpunt naar de vele schatten van het historische
Venetië. Vaporetto op ca. 200 m (San Marco).

FACILITEITEN
Lobby, restaurant (ontbijt + à la carte) en bar. 5 verdiepingen. Lift 
(de bovenste verdieping is enkel bereikbaar met de trap). Gratis 
beschikbaar: wifi. Max. 1 klein huisdier gratis toegelaten. Ter plaatse
te betalen: kinderbed (ca. € 15/nacht, op aanvraag).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 3,50/nacht/persoon vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
56 kamers.
kamer 2 personen, classic • Frans bed (140 cm) • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 20)
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 15/4-20/4 en 24/4-1/11: 
-15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst. 
• Geldig tussen 15/4-20/4 en 24/4-1/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst. 
• Geldig tussen 15/4-20/4 en 24/4-1/11: 
-5% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74741 €€€

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

Venetië Venetië

Het Relais Piazza San Marco is fantastisch gelegen in het historische 
centrum van Venetië, pal naast het San Marcoplein en de exclusieve
winkelstraat Mercerie. De kamers zijn ingericht in een klassiek 
Venetiaanse of eigentijdse stijl. Het ontbijt wordt dagelijks op de 
kamer geserveerd.

LIGGING
Het Relais Piazza San Marco is gevestigd in 2 historische gebouwen
tegenover elkaar. Je verblijft op slechts 10 minuten lopen van het 
operagebouw La Fenice, de Rialtobrug en de Brug der Zuchten.

FACILITEITEN
De kamers zijn enkel per trap bereikbaar. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi, internethoek. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 14/04-24/04, 28/10-31/10 min. 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. 4/persoon/nacht.

ONTBIJT
Ontbijt geserveerd op de kamer

KAMERTYPES
12 kamers.
kamer 2 personen, ca. 19m2 • douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 20)
kamer 2 personen, deluxe, ca. 21m2, zicht op het San 
Marcoplein • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
suite 3 personen, ca. 25m2, rivierzicht • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 22)
1 persoonskamer, ca. 19m2 • douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart en prijzen • 74742 €€€

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld
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BELLA VENEZIA ROYAL SAN MARCO & SUITESNH SANTA LUCIA

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Venetië | Italië

Slenter door de m sterieuze hoofdstad van de romantiek met zijn 
ontelbare monumenten en talloze waterwegen. Langs n van die 
t pische kanaaltjes vind je het uitstekende Hotel ella Venezia. en
fris adres in een leuk winkelsteegje tussen ialto en San Marco. 
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

LIGGING
Heel erg centraal, in het historische stadshart. In de Calle dei Fabbri, 
een van de steegjes die Rialto verbinden met het San Marcoplein 
(elk op ca. 200 m). Haast alle belangrijke bezienswaardigheden van 
de stad zijn te voet bereikbaar. Vaporetto halte (Rialto) op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, lobby. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, 
internethoek. Ter plaatse te betalen: babysitting. Huisdieren niet 
toegelaten. 

EXTRA INFORMATIE
* 01/04-13/04, 25/04-27/10 bij aankomst op vrijdag, zaterdag of 
zondag: min. 2 nachten.
* 14/04-24/04, 28/10-31/10 min. 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4,50/nacht/persoon vanaf 12 jaar.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
24 kamers.
kamer 2 personen, ca. 15m2 • douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• extra kinderbed mogelijk (type 23)
kamer 2 personen, superior, ca. 19m2 • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, luxe kanaalzicht, ca. 16m2 • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 22)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 23m2, kanaalzicht • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 26)
1 persoonskamer, ca. 15m2  • douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• extra kinderbed mogelijk (type 10)

GRATIS PERSOON
3de persoon: gratis in kamer met onbijt
EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74755 €€€

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
PERSONEN

Op n van de allerbeste locaties van de stad krijg je de keuze tussen
elegante kamers in t pisch Venetiaanse stijl of erg ruime familie
suites. e vormen een welkom rustpunt in het m sterieuze Veneti , 
met zijn wirwar aan steegjes, kanalen en monumenten. Het San 
Marcoplein ligt op amper enkele stappen van hotel o al San Marco 

 Suites... omantisch

LIGGING
Uitstekend: enkel door een kanaaltje gescheiden van het indrukwekkende
San Marcoplein (ca. 20 m) met zijn gouden basiliek, de Campanile,
het Dogenpaleis en het live-orkest bij Caffé Florian. Meer centraal 
kan je niet verblijven! Aan het begin van een wijk met leuke winkeltjes,
koffiebars en gelateria’s, maar waar ‘s avonds rust heerst. Boothalte 
San Marco op amper 150 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed (op aanvraag, 
in type 20, 21 en 10), wifi. Ter plaatse te betalen: kinderbed (op 
aanvraag, ca. € 20/nacht, in type 22). Max. 1 klein huisdier gratis 
toegelaten. 

EXTRA INFORMATIE
* 15/04-02/07, 01/09-01/11 min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,50/nacht/persoon, vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Continentaal ontbijt.

KAMERTYPES
77 kamers. 
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
kamer 3 personen • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
suite 2-4 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• microgolfoven • waterkoker • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 15/4-16/11.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 3/7-1/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74744 €€€

kamervoorbeeld

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

oor de uitstekende ligging op slecht een paar minuten lopen naar 
treinstation Santa Lucia, is H Venezia Santa Lucia een uitstekende 
keuze. Het hotel heeft vijf verdiepingen en  kamers die elegant 
zijn ingericht in een romantische stijl, met een mooi uitzicht veelal 
over anal Grande.

LIGGING
Het viersterrenhotel NH Venezia Santa Lucia is gunstig gelegen, vlak 
bij het Canal Grande van Venetië. Het hotel ligt op slechts een steenworp
van het treinstation Santa Lucia en is de ideale uitvalsbasis om 
de bezienswaardigheden van de stad te verkennen.Dit voormalige 
Bellini Hotel is gelegen in het kunstdistrict van de stad, op korte 
afstand van de belangrijkste bezienswaardigheden. Op 22 minuten
lopen van het San Marco Plein en andere beroemde locaties.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, tuinl. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting  ca. € 4,50 nacht/persoon

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Ontbijt.

KAMERTYPES
100 kamers.
kamer 2 personen, ca. 19m2 • douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen, superior, ca. 35m2 • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • theezetfaciliteiten 
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • douche, haardroger, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In kamer met ontbijt.
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/4-1/11: -15% bij boeking vóór 1/2.
• Geldig tussen 1/4-13/5, 18/7-2/9 en 23/10-1/11: 
-15% bij boeking van een verblijf van min. 2 nachten min. 45 dagen
voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74737 €€€

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

44

99

7

99

8

99

9

044_V1_CITY I _NL   44 24/01/22   1 :08



VENEZIA 2000 SANTA CHIARA SUP LOCANDA VIVALDI SUP

BOUTIQUE

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Venetië | Italië

en perfecte combinatie van strand en cultuur. Hotel Venezia 
 is gebouwd in de stijl van de elle po ue. Het ligt op een 

historische plek, niet ver van het voormalige Grand hotel es ains,
waar filmsterren verbleven tijdens het Venice ilm estival en het 
strand waar de roman van Thomas Mann zich afspeelt. Vanaf het 
dakterras kijk je uit over zee en de vele hoogtepunten van Veneti  
en omgeving. Venice  is de ideale plek voor liefhebbers van reizen
in stijl.

LIGGING
In de romantische lagune van Venetië. Direct aan zee, op het eiland 
Lido di Venezia. Op wandelafstand van de veerpontjes. Met 
betoverend uitzicht op enerzijds het San Marcoplein en aan de 
andere kant het uitgestrekte zandstrand en de Adriatische Zee. Het 
San Marcoplein bevindt zich op slechts 10 minuten met de 
vaporetto.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, panoramisch dakterras met bubbelbad. Lift. 
Gratis beschikbaar: privéparking op aanvraag, wifi. Ter plaatse te 
betalen: kinderbed (ca. € 5 per nacht), huisdieren (ca. € 5 per pacht), 
fietsverhuur, strandservice (2 ligbedden en 1 parasol). Kinderclub 
tussen ca. 11/6-11/9  

EXTRA INFORMATIE
* 18/02-01/03, 15/04-17/04, 27/05-01/06, 12/06-08/07, 
29/10-02/11 min. 2 nachten.
* 02/06-11/06, 09/07-29/08 min. 3 nachten.
* 30/08-10/09 min. 5 nachten. 
Ter plaatse te betalen: toeristenbelasting: ca. € 2,80/nacht/
persoon vanaf 16 jaar, ca. € 1,40/nacht/persoon van 6 t.e.m. 15 jaar.
(max. 5 nachten).

MAALTIJDEN
In kamer met ontbijt: ontbijtbuffet. In halfpension en volpension: 
maaltijden in buffetvorm.

KAMERTYPES: 46 KAMERS. 
kamer 2 personen, comfort, ca. 20m2 • douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen, comfort, ca. 20m2 • douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)

EARLY BOOKING
• - 5% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• - 10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst. 
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74739 €

TIP
Verblijf in kamer met ontbijt, halfpension en volpension mogelijk

e ligging aan het anal Grande is spectaculair, en op zich al 
voldoende reden om dit hotel te kiezen. Het familiaal geleide 
Santa hiara werd volledig vernieuwd. Vanop het dakterras heb je 
een prachtig uitzicht. Het vriendelijke onthaal en het verzorgde 
Italiaanse ontbijt zorgen ervoor dat dit een echte thuis wordt tijdens 
een verkenning van Veneti . Het enige hotel in Veneti  dat je per 
auto kan bereiken.

LIGGING
Direct aan het Canal Grande, naast de nieuwe brug van 
sterarchitect Santiago Calatrava. Het hotel bestaat uit een 
historische vleugel, een spiksplinternieuwe vleugel en een 
dependance op ca. 100 m. Uniek in Venetië: de eigen parking. De 
vaporettohalte Piazzale Roma ligt naast het hotel (50 m), maar 
ook het busstation (50 m) en treinstation (200 m) liggen dichtbij 
voor een vlotte aankomst.

FACILITEITEN
Bar, ontbijtruimte met zicht op het Canal Grande, terras aan het 
Canal Grande, binnenplein, panoramisch dakterras. Roomservice. 
Lift. Gratis beschikbaar: wifi in de gemeenschappelijke ruimtes, 
internethoek. Kleine huisdieren gratis toegelaten op aanvraag. 

EXTRA INFORMATIE
* 11/03-05/11 bij aankomst op vrijdag of zaterdag: min. 2 nachten.
Ter plaatse te betalen: toeristenbelasting ca. € 4,50/persoon/nacht. 
Privégarage met verplichte valetservice (ca. € 60/24u, op aanvraag 
en volgens beschikbaarheid).

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
39 kamers.
kamer 2 personen, luxe Deluxe city view, ca. 25m2, hoofdgebouw
• bad of douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, luxe Deluxe small canal view, ca. 28m2, 
hoofdgebouw • bad of douche, haardroger, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2 personen, luxe Deluxe grand canal view, ca. 27m2, 
rivierzicht, hoofdgebouw • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • tv • gratis minisafe 
(type 23)
1 persoonskamer Deluxe city view, hoofdgebouw • bad of 
douche, haardroger, toilet • airco • minibar • tv • gratis minisafe 
(type 11)

KORTING 10%
Op een verblijf van min.  2 nachten binnen 25/3-22/4, 3/7-15/7, 
17/7-2/9 en 31/10-6/11.
KORTING 15%
• Op een verblijf van min.  2 nachten binnen 11/3-25/3.
• Op een verblijf van min.  3 nachten binnen 25/3-22/4, 
3/7-15/7, 17/7-2/9 en 31/10-6/11.
KORTING 20%
Op een verblijf van min.  3 nachten binnen 11/3-25/3.
Zie infopagina’s.

 zie kaart en prijzen • 74754

kamervoorbeeld

Locanda Vivaldi is ons favoriete adres in Veneti . Subliem gelegen 
aan de wandelpromenade langs de levendige lagune, waar vaporetto s,
cruiseboten, gondels en watertaxi s elkaar kruisen. e luxueuze 
kamers en het verzorgde ontbijt zijn extra troeven. e menselijke 
schaal van dit charmante hotel laat een persoonlijke service toe. 
Voor een onvergetelijke vakantie.

LIGGING
Uitstekend: direct aan het water van het idyllische Bacino di San Marco 
en de lagune, met fantastisch uitzicht. Het Dogenpaleis en het San 
Marcoplein liggen op slechts 200 m. Vaporettohalte voor het hotel.

FACILITEITEN
Lobby, restaurant (van mei tot september), ontbijtruimte, bar, terras 
aan het water en panoramisch dakterras. Lift. Gratis beschikbaar: 
internethoek, wifi. Kleine huisdieren gratis toegelaten (op aanvraag).

EXTRA INFORMATIE
* 11/03-05/11 bij aankomst op vrijdag of zaterdag: min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,50/nacht/persoon, vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Uitstekend ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
27 kamers
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, superior lagune zicht (max. 2 volw.+2 
kinderen t.e.m. 5 jaar) • bad of douche, haardroger, badjas, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 5) • bad of 
douche, haardroger, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10): 
t.e.m. 2 jaar: gratis in kamer en ontbijt, 3 t.e.m. 5 jaar: -50%
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 25/3-22/4, 3/7-15/7, 
17/7-2/9 en 31/10-6/11.
KORTING 15%
• Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 11/3-25/3.
• Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 25/3-22/4, 
3/7-15/7, 17/7-2/9 en 31/10-6/11.
KORTING 20%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 11/3-25/3.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74785 €€€

kamervoorbeeld
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KORTING
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SINA PALAZZO SANT’ANGELO  sup

TUI LUXE

PALAZZO STERN  plus

TUI LUXE

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Venetië | Italië

 zie kaart • 74768 €€€

Absolute topklasse langs het Canal Grande: Sina 
Palazzo Sant’Angelo! Voor een grandioze entree neem 
je een watertaxi naar de eigen aanlegsteiger. De 
kamers in belle-epoquestijl en de intieme ontbijtzaal
passen perfect bij een romantisch weekend. Een 
verfijnd adres voor een onvergetelijke ervaring.

LIGGING
Direct aan het beroemdste kanaal ter wereld: het 
Canal Grande, halfweg tussen Rialto en het San 
Marcoplein (elk op 300 m). Het historische palazzo
combineert twee gebouwen tot één tophotel in het 
hart van de stad. De vaporetto stopt op 30 m, maar 
je bent op wandelafstand van alle musea en 
monumenten.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar (7u-23u) met zicht op het Canal 
Grande. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. 
Kleine huisdieren gratis toegelaten (op aanvraag).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

BIJZONDERHEID
20% korting in Antinoo’s Lounge & Restaurant in 
zusterhotel Centurion Palace.

KAMERTYPES
26 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 18m2 • bubbelbad, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 22m2 • bubbelbad, 
haardroger, badjas, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • bubbelbad, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 3/7-1/9 en 1/9-15/9: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 25%
• Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
1/11-16/11.
• Op een verblijf van min. 3 nachten in type 21 
binnen 3/7-1/9.
Zie infopagina’s.

GRATIS
Bij verblijf in kamertype 21: fles schuimwijn bij 
aankomst.

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 74784 €€€

Ontdek het Palazzo Stern met zijn spectaculaire 
ligging: je dag start met een espresso aan het Canal
Grande. Bovendien werd dit voormalige Moorse paleis
perfect bewaard in zijn originele staat, inclusief 
waardevolle kunstwerken zoals Romeinse mozaïeken, 
gotische beelden en Renaissance-fresco’s. Voeg daarbij 
de persoonlijke en discrete service en beleef een 
vakantie op het allerhoogste niveau in de meest 
romantische en mysterieuze stad ter wereld.

LIGGING
Magnifiek: een schitterend herenhuis met unieke 
voortuin die uitgeeft op het Canal Grande. Direct 
naast de boothalte en het museum van de 
Ca’Rezzonico. Het San Marcoplein, de Rialtobrug 
en de Gallerie dell’Accademia bereik je snel te voet.
De levendige San Tomà-wijk herbergt de universiteit, 
gezellige restaurantjes, bars en winkeltjes.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, terras (85 m2) met zicht op het 
Canal Grande, dakterras. Roomservice (7u-23u). 
Lift. Gratis beschikbaar: wifi in de gemeenschappelijke
ruimtes. Kleine huisdieren gratis toegelaten. Ter 
plaatse te betalen: bubbelbad op het dakterras.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,50/nacht/
persoon.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES: 24 KAMERS.
kamer 2 personen • bubbelbad of massagedouche,
haardroger, badjas, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • wifi tegen betaling
• tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2 personen, luxe • bubbelbad of massage-
douche, haardroger, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • wifi tegen 
betaling • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer • bubbelbad of massagedouche, 
haardroger, badjas, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • wifi tegen 
betaling • tv • gratis minisafe (type 11)

KORTING 10%
Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 
25/3-22/4, 3/7-15/7, 17/7-2/9 en 31/10-16/11.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
25/3-22/4, 3/7-15/7, 17/7-2/9 en 31/10-16/11.
Zie infopagina’s.

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Venetië
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NH RIO NOVO AI MORI D’ORIENTE

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Venetië | Italië

 zie kaart • 74756 €€€

In het hart van het ‘echte’ Venetië ligt het stijlvolle 
NH Rio Novo. De deuren gingen open in 2018. 
De strakke lijnen en geometrische vormen van 
het gebouw zijn typisch voor de Razionalismo 
Italianostijl van de jaren 1950. Je vind er een strak, 
modern design en veel ruimte. Dat is uitzonderlijk 
in deze historische stad. Dankzij de hoge ramen 
zijn de kamers heerlijk licht. Bij het ontbijt heb je 
royaal veel keuze en een mooi zicht op de hoteltuin.

LIGGING
In de bruisende wijk Dorsoduro met restaurants, 
winkels en ambachtelijke boetieks. Te voet bereik 
je snel het levendige Campo Santa Margherita, 
de Ca’ Foscari-universiteit en de Peggy 
Guggenheimcollectie. Op 600 m van de Piazzale 
Roma en het station, de Rialtobrug en het San 
Marcoplein. Vaporetto op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, tuin. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi. Ter plaatse te betalen: huisdieren 
(schofthoogte max. 40 cm, ca. € 20/nacht).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,50/nacht/
persoon.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet met kinderhoek. Op 
zondag ontbijt tot 12u. Beperkt vroeg ontbijt 
mogelijk.

BIJZONDERHEID
Check-out tot 15u op zondag.

KAMERTYPES
144 kamers. 
kamer 2 personen, ca. 19m2 • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 20)
juniorsuite 3 personen, ca. 35m2 • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• theezetfaciliteiten • koffiezetapparaat 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 
21)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • douche, 
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaci-
liteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 11)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/4-1/11: 
-15% bij boeking vóór 1/2.
• Geldig tussen 1/4-13/5, 18/7-2/9 en 
23/10-1/11: 
-15% bij boeking van een verblijf van min. 
2 nachten min.  45 dagen voor aankomst 
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
Zie infopagina’s

kamervoorbeeld

 zie kaart • 74759 €€

Deze voormalige 15de-eeuwse villa is omgebouwd
tot het smaakvolle en gezellige viersterrenhotel Ai 
Mori d'Oriente. De kamers zijn zeer comfortabel 
ingericht in Venetiaanse stijl. Geniet ‘s ochtends 
van een uitgebreid ontbijtbuffet voor je de stad 
gaat verkennen. In de bar van het hotel kun je 
terecht voor een hapje en een drankje. Bij mooi 
weer zit je voor het hotel meteen aan het kanaal. 
Hier geniet je na een drukke dag van de 
schoonheid van Venetië.

LIGGING
Rustig, aan een klein kanaal in de wijk Cannaregio 
maar toch vlak bij alle highlights. Wandel in 5 minuten 
van het hotel naar de Joodse wijk en in 20 minuten 
naar de Rialtobrug. Boothalte Madonna dell’Orto 
is om de hoek. Hier neemt de waterbus je mee 
naar verschillende delen van Venetië of weer naar 
het vliegveld.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, snackbar, salon, terras aan het 
kanaal, kleine binnentuin. Lift. Gratis beschikbaar:
kinderbed, wifi. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,50/nacht/
persoon.

ONTBIJT
Uitgebreid ontbijtbuffet, bij mooi weer in de 
binnentuin geserveerd.

KAMERTYPES
50 kamers.
juniorsuite 3 personen • douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2 personen • douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 20)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 10)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 17/7-2/9: 
-10% bij boeking min.  60 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1: met aankomst op zondag of maandag 
bij een verblijf binnen 19/4-1/11.
Zie infopagina’s.
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ALBERGO CAVALLETTO & DOGE ORSEOLO MONACO & GRAND CANAL SUP

TUI LUXE

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Venetië | Italië

 zie kaart • 74749 €€€

Deze ‘oude dame’ is een Venetiaanse klassieker. 
Albergo Cavalletto & Doge Orseolo is één van de 
bekendste en oudste hotels van Italië. Vooral de 
ligging is betoverend, direct aan het gondeldok en 
vlak naast het San Marcoplein! Overdag zie je er 
een boeiend schouwspel van toeristen, gondeliers 
en Venetianen. Als de avond valt, heerst er een 
heerlijke rust.

LIGGING
Zeer schilderachtig, want direct aan het kleine dok 
waar de gondels verzamelen en vertrekken voor 
hun tochtjes door de stad. Als je één bruggetje 
oversteekt sta je op het San Marcoplein!

FACILITEITEN
Dit hotel, één van de oudste en bekendste in Italië,
geeft extra cachet aan je verblijf in Venetië. Met 
ontbijtruimte en bar. Liften (niet alle kamers zijn 
bereikbaar per lift). Gratis beschikbaar: kinderbed 
(op aanvraag), wifi. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 15/04-23/04 min. 2 nachten.
* 24/04-02/07, 01/09-01/11 bij aankomst op 
vrijdag of zaterdag: min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,50/nacht/
persoon, vanaf 10 jaar.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
107 kamers.
kamer 2-3 personen, classic • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen kanaalzicht • bad of 
douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 11)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/4-15/4 en 24/4-11/11: 
-15% bij boeking min.  7 dagen voor aankomst.
KORTING 20%
Op een verblijf van min.  2 nachten binnen 
1/4-11/11.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen  1/4-15/4, 3/7-1/9 
en 2/11-11/11.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

Als je over het Canal Grande vaart, openen de 
gebouwen zich plots op de lagune. Net in die bocht
ligt Hotel Monaco & Grand Canal, al sinds 1638 
een vaste waarde in Venetië. De adellijke familie 
Dandolo zorgde hier voor een luxueuze afspreekplek
voor de Venetiaanse adel. Zelfs Casanova kwam 
hier opscheppen over zijn veroveringen. Nu, eeuwen
later, behoort dit hotel tot het patrimonium van 
de familie Benetton en sieren klassieke beeldhouw-
werken en hedendaagse mozaïeken de muren. 
Gracieus is het onthaal, koninklijk is het ontbijtbuffet, 
aangenaam vernieuwd zijn de kamers, adembenemend 
is het terras boven het water.

LIGGING
Heel centraal, daar waar het Canal Grande overgaat
in de lagune, op ca. 50 m van het beroemde San 
Marcoplein, op ca. 500 m van de Rialtobrug. 
Vaporettohaltes San Marco Giardini & San Marco 
Vallaresso vlak bij het hotel.

FACILITEITEN
Ruime lobby, ontbijtruimte, restaurant ‘Canal Grande’
met terras dat uitgeeft op de Canal Grande en 
de lagune, bar. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi, internethoek. Huisdieren niet 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 01/04-01/05, 15/07-17/07 en 02/09-30/10 Bij 
aankomst op vrijdag of zaterdag: min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4,50/nacht/
persoon.
MAALTIJDEN
Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
92 kamers. 
kamer 2 personen, classic, ca. 20m2 • bad of 
douche, haardroger, badjas, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 2 personen, superior, ca. 22m2 • bad of 
douche, haardroger, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
juniorsuite 2-3 personen, ca. 35m2 • bad of 
douche, haardroger, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
kamer 2 personen, luxe, ca. 23m2, zicht op het 
Canal Grande  • bad of douche, haardroger, 
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 26)
suite 2 personen, ca. 40m2 • woonkamer en 
slaapkamer • bad en douche, haardroger, badjas, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
suite 2-3 personen, ca. 40m2, zicht op het Canal 
Grande • woonkamer en slaapkamer • bad en 

kamervoorbeeld

KIDS 
FREE

% 
KORTING

douche, haardroger, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, badjas, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

 zie kaart • 74795 €€€€

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In kamer met ontbijt
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
1/7-15/7, 17/7-2/9 en 30/10-6/11.
Zie infopagina’s.
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H10 PALAZZO CANOVA SUP AUSONIA HUNGARIA

TUI LUXE

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Venetië | Italië

 zie kaart • 74758 €€€€

Een topadres in Venetië. De vroegere residentie van 
de kunstenaarsfamilie Canova is omgetoverd tot 
een prestigieus luxeadres. Je verblijft er direct aan
het Canal Grande, met zicht op de Rialtobrug. Tijdens 
een drankje op het grote terras geniet je van de 
vele vaartuigen en het kleurrijke leven van deze 
geliefde wijk. H10 Palazzo Canova staat voor 
service, kwaliteit en een prachtig ontbijtbuffet.

LIGGING
Uniek: ter hoogte van de Rialtobrug, direct aan het 
Canal Grande. Aan deze ‘Riva del Vin’ werd vroeger
de wijn uitgeladen van de schepen. Geen wonder 
dus dat je er vele cafeetjes en terrasjes vindt, vooral 
rond de Mercato di Rialto, op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Bar, ontbijtruimte, restaurant. Roomservice. Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* Bij aankomst op zaterdag: min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,50/nacht/
persoon

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet (koud en warm).

KAMERTYPES
61 kamers.
kamer 2 personen, ca. 22m2 • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket 
• extra kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer, ca. 22m2 • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 11)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/4-15/4 en 18/4-1/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 74748 €€€

Het historische Hotel Ausonia Hungaria werd door 
de familie Russo met veel smaak volledig vernieuwd 
tot een luxueus en eigentijds 5*-hotel. Cocoon in 
de weelderige kamers vol luxesnufjes. Neem een duik
in het unieke openluchtzwembad. Dompel je onder
in de heerlijke smaken van het nieuwe restaurant. 
Herbron tijdens een deugddoende massage in de 
mooie wellnessafdeling. En laat jezelf betoveren 
door de service op vijfsterrenniveau!

LIGGING
Op de hoofdpromenade van het gezellige Lido di 
Venezia, waar jaarlijks het internationaal filmfestival 
plaatsvindt. Het strand van de Adriatische Zee ligt 
op ca. 300 m. Aan de halte ‘Lido’ (op 300 m) vertrekt
de vaporetto dag en nacht naar het centrum van 
Venetië (op ca. 10-15 min.).

FACILITEITEN
Restaurant, bar, dakterras en tuin. Lift. Gratis 
beschikbaar: wifi. Huisdieren niet toegelaten. Ter 
plaatse te betalen: massage.

EXTRA INFORMATIE
* Min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca.€ 4,50/nacht/
persoon (max. 5 nachten).

GRATIS GEBRUIK VAN
Verwarmd openluchtzwembad (open ca. 15/5-15/9)
met ligstoelen, parasols en handdoekenservice, 
sauna, biosauna, dampbad. Gebruik fietsen (volgens 
beschikbaarheid).

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
60 kamers.
kamer 2 personen, promokamer Cosy, ca. 21m2

• douche, haardroger, badjas, toilet • airco 
• koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv, 
tv-aansluiting • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 27m2 • douche, 
haardroger, badjas, toilet • airco • koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv, tv-aansluiting • gratis 
minisafe • de 3de persoon dient min. 12 jaar 
oud te zijn (type 21)
1 persoonskamer, ca. 21m2 • douche, 
haardroger, badjas, toilet • airco • koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv, tv-aansluiting • gratis 
minisafe (type 10)

KORTING 10%
Op een verblijf van min.  3 nachten binnen 
19/4-14/11.
GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 19/4-14/11.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld
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Geniet van een espresso op een terrasje en bewonder de prachtige kunstwerken en paleizen om je heen in irenze, 
de bakermat van de renaissance. e koperkleurige koepel van de uomo is het embleem van deze fascinerende 
kunststad. ie graag shopt, blijft niet op zijn honger zitten  grote namen van Italiaanse modeontwerpers vullen de 
smaakvol ingerichte etalages. Straatmarkten nemen je mee in een gezellige drukte en in de lederwinkels vergeet je de 
tijd, op zoek naar het ideale souvenir. eem af en toe de tijd voor een heerlijk ijsje in een gelateria. Of duik s avonds 
de bars en de romantische restaurants in, in het centrum van irenze.

Ontdekken
De drie meest opvallende religieuze bouwwerken staan bij elkaar op Piazza del Duomo: de Dom, het Baptisterium en de Campanile. Op Piazza della Signoria staat het Palazzo 
Vecchio van waaruit de stad zeven eeuwen lang bestuurd werd. Bewonder er de rijkdom van de privékamers van Dei Medici, zie wereldkaarten uit de renaissance en beklim de 95 m
hoge toren. In het reusachtige Uffizimuseum zie je werken van meesters als Botticelli, Giotto, Leonardo da Vinci en Rembrandt. Bezoek ook de Galleria dell’Accademia met de 
originele ‘David’ en het Bargellomuseum met werken van Italiaanse schilders. Eén van de mooiste pleinen van de stad is de Piazza della Santissima Annunziata met zijn renaissance 
gebouwen. Bezoek er het Spedale degli Innocenti, een weeshuis uit de 15e eeuw. Steek via de pittoreske Ponte Vecchio de Arno over en ontdek de ‘Torre San Nicolo, een 
middeleeuwse toegangspoort, de romaanse kerk San Miniato al Monte, de ‘Cappella dei Brancacci’ in de Santa Maria del Carmine, het Palazzo Pitti met de Galleria dell’Arte 
Moderna en de Boboli tuinen en tentoonstellingen in het Forte di Belvedere. Een andere originele en boeiende manier om de rivier over te steken is door de gids te volgen in de 
‘Corridoio Vasariano’, een 1 km lange geheime gang van Dei Medici tussen het Palazzo Vecchio en het Palazzo Pitti.
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Shoppen
In de wijk Santa Maria Novella schitteren in de Via dei Tornabuoni de etalages van 
Armani, Gucci en Versace. Grote winkelketens kom je tegen in Via Por Santa Maria. Op 
de schitterende Ponte Vecchio blinken de etalages van de juwelierswinkels. Zoek leuke 
hebbedingen in de antiekwinkeltjes op Via Maggio, ambachtelijke producten in de wijk 
Santa Croce of lekkere streekproducten op de vele openluchtmarkten of de overdekte 
‘Mercato Centrale’ en ‘Mercato della Porcellino’. Op de Piazza del Compi is er dagelijks 
een vlooienmarkt. Op een 35-tal km van Firenze, in Leccio Reggello, ligt het luxueuze 
outletwinkelcentrum ‘The Mall’. Vanaf het station brengt een directe buslijn je er in een 
half uurtje heen: Moschino, Jimmy Choo, Armani, Alexander McQueen... ze zijn er 
allemaal! 

Genieten
Plof neer in de populaire cafés op Piazza della Repubblica of degusteer Toscaanse 
wijnen met kleine delicatessen in één van de vele ‘enoteca’. Geniet in alle rust met een 
koffietje van een waanzinnig uitzicht op de stad vanaf ‘het dakterras op het grootwaren-
huis ‘La Rinascente’. Als je zin hebt in iets fris laten de ijsjes van Grom je smelten. Wie 
meer honger heeft gaat voor een bistecca alla fiorentina, een typische bruschetta of 
een dikke ribollita-soep. Avonds staan feesten en ambiance centraal in de omgeving 
van Piazza della Signoria. Ook de Piazza del Compi en de Piazza della Repubblica zijn 
geliefd door hun vele bars met terrasjes waar je uren kan blijven kletsen en plezier 
maken. Als het kriebelt in de benen, kan je dansen in de populaire discotheek Tenax of 
in de trendy club Flo’ Lounge Bar.

Chillen
Vlak bij de Galleria dell’Accademia ligt de ‘Giardino dei Semplici’, de botanische tuin 
van de universiteit is een groene oase met meer dan 9000 planten.  Aan de overzijde 
van de Arno heb je veel groen en fantastische uitzichten op het centrum van Firenze. 
Haal je camera boven voor het schitterende panorama vanaf de Piazzale Michelangelo 
met zijn kopieën van beelden van Michelangelo, voel je piepklein naast de reuzengrote 
‘David’. Ook het ‘Forte di Belvedere’ is een prima uitkijkpunt, zowel overdag als ’s nachts
want vanaf hier bestudeerde  de sterren. Achter het Palazzo Pitti liggen 
de ‘Giardino di Boboli’, nestel je op een bankje en blaas uit tussen de Romeinse 
beelden en fonteinen en duik in de wondere wereld van de ‘Grotte de Buontalenti’. De 
‘Giardino delle Rose’ betovert je met haar meer, rozen, Japanse tuin en sculpturen van 
Jean-Michel Folon. Een romantisch plekje om naar de zonsondergang te kijken, net als 
de brug ‘Ponte de Santa Trinita’. Aan de oever van de Arno slenter je in de ‘Giardino 
Antonino Caponnetto’, in de zomermaanden geniet je hier op een terrasje van het 
lekkere eten, de muziek en de ‘feel good’ vibes.
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Cin cin!
Firenze ligt in de Chianti wijnstreek. De Chianti is een rode wijn op basis van de 
Sangiovese druif. De Chianti Classico wijnen zijn minimum 1 jaar gerijpt in eikenhouten 
vaten voor ze in jouw wijnglas belanden. San Pietro Meleto, Castellare di Castellina, 
Tolaini Chianti… ze landen als engeltjes op je tong. En ze smaken het best in een 
gezellige ‘enoteca’ (wijnbar) met een Toscaanse delicatesse erbij zoals een truffel, een 
stukje Pecorino kaas of een ‘crostini’ met prosciutto ham. Twee van de oudste wijnbars 
in Firenze zijn Fiaschetteria Nuvoli en Procacci. Op een steenworp van de Ponte Vecchio 
word je verwend in Le Volpi e l’Uva. Nog aanraders zijn Il Santino, gelegen in een oude 
wijnkelder, Mangiafoco, Fuori Porta met een fijn terras en Vineria Sonora waar je wijn 
drinkt terwijl op de achtergrondmuziek van vinylplaten weerklinkt. Leuk om te doen: 
zoek de ‘buchette del vino’, kleine raampjes in de gevels waar adellijke families vanaf de 
17e eeuw hun wijn verkochten. Firenze telt er zo’n 160, enkele ervan behoren tot een 
restaurant of wijnbar die deze oude traditie terug in ere hebben hersteld, onder meer 
Babae, DiVin Boccone en Osteria delle Brache. Salute! 

Nog meer Toscaanse parels
Vanuit Firenze kan je ook gemakkelijk enkele andere Italiaanse parels bezoeken. In Pisa 
neem je een selfie terwijl je de scheve toren rechtop probeert te duwen. Die toren, de 
kathedraal en het baptisterium staan op het Piazza dei Miracoli. Aan de Arnorivier ligt 
de oude stadswijk Sant Antionio met oogstrelende gebouwen. Kijk binnen in het Teatro 
Verdi, één van de mooiste theaters van Italië (1867) en shop in de Corso Italia en de 
Borgo Stretto. In Siena is het schelpvormige plein Piazza del Campo een must. Maar 
laat ook de kathedraal met de ‘Biblioteca Piccolomini’ niet links liggen en beklim de 
wenteltrap van het Facciatone. Italiaanse mode en handtassen vind je in winkelstraten 
als Via Banchi di Sopra, Via Montanini and Via di Città. Niet één maar veertien torens 
prijken fier hemelwaarts in San Gimignano. In deze ommuurde middeleeuwse stad is 
het heerlijk dwalen in de smalle straatjes. De torens waren een prestigesymbool van 
rijke families en ze vochten er hun onderlinge vetes uit. Spring binnen in het archeologisch
museum met de authentieke 15de eeuwse apotheek ‘Spezieria di Santa Fina’. Reserveer 
vooraf je excursie naar Pisa, Siena en San Gimignano met TUI.
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1. Universo €€
2. Botticelli €€
3. Ariele €€
4. Paris €€
5. Croce di Malta €€

6. Londra €€
7. Rosso 23 €€€
8. Berchielli €€€
9. Santa Maria Novella €€€
10. Brunelleschi  €€€
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Transport
Naar de stad
Luchthaven - centrum: ca. 6 km.
Tram: lijn T2, duur ca. 20 min., ca. € 1,50/traject.
Bus: shuttlebus ‘VolainBus’ tot aan het station Santa Maria Novella, duur ca. 20 min., ca. 
€ 10/persoon (heen en terug).
Taxi: ca. € 25/rit. 
In de stad
Bus en tram: ca. € 1,50/ticket (90 min. geldig), ca. € 14/boekje 10 tickets.
Met de Firenze Card heb je toegang tot allerlei musea (ca. € 85/72u) en mits een opleg 
van € 7 krijg je met de ‘Firenze Card+’ kortingen in tal van winkels en ook gratis 
openbaar vervoer (bus en tram) gedurende 72u.

DE PRIJSINDICATIE

Galleria dell’Accademia en Uffizimuseum
Tijdens je citytrip naar Firenze mag een bezoekje aan de Galleria dell’Accademia zeker niet 
ontbreken. je komt er oog in oog te staan met de David en andere beeldhouwwerken van 
Michelangelo. In het Uffizimuseum kan je ondermeer ‘De Geboorte van Venus’ van Botticelli 
bewonderen. Je kan beide musea op eigen houtje verkennen met audioguide. Met deze tickets heb 
je onmiddellijke toegang en vermijd je wachtrijen. In heel drukke periodes kan er een vertraging 
optreden o.a. door extra veiligheidscontroles. Bij een combiticket dient het bezoek van beide musea 
op dezelfde dag te gebeuren. Voor elk ticket word je 15 minuten voor aanvang van het bezoek 
opgewacht.

1. Combiticket Galleria dell’Accademia + 
Uffizimuseum (audioguide):
Accademia om 9u15; Uffizi om 11u30.

2. Ticket Uffizimuseum zonder gids:

Pisa met gids
Excursie door het pittoreske Toscaanse 
landschap naar de historische universiteitsstad 
Pisa, een architecturaal pareltje. De begeleide 
wandeltocht brengt je langs het Piazza dei 
Miracoli, de Toren van Pisa en de kathedraal (bij 
lange wachttijd aan de kathedraal begeleid 
bezoek aan Piazza dei Cavalieri). Vrije tijd 
voorzien. Indien gewenst kan je met de gids 
wandelen tot aan het Piazza dei Cavalieri waar je een van ‘s werelds meest bekende universiteiten 
kunt bewonderen, de Scuola Normale.  Engelstalige begeleiding (min. 2 deelnemers).

San Gimignano en Siena met gids
Ontspannende dagexcursie langs de mooiste steden en de wijn- en olijfgaarden van de Chiantistreek.
In de voormiddag bezoek je San Gimignano, een ommuurd stadje bovenop een heuvel. Daarna gaat 
het verder naar het pittoreske gehucht Monteriggioni. Op de weg naar Sienna, doorheen de prachtige
Chianti-regio, hou je halt voor het proeven van drie lokale wijnen en een traditionele lunch. In Siena 
krijg je een uitgebreide rondleiding door de prachtige middeleeuwse stad en zijn tradities. Je bezoekt
er onder meer de fijne straatjes, de kathedraal en het Piazza del Campo.
Vertrek: om 8u. Duur: ca. 11u. Engelstalige begeleiding (min. 2 deelnemers).

Privétransfer
Boek op voorhand je privétransfer van en naar de luchthaven Amerigo Vespucci. De chauffeur wacht 
je op tot 1 uur na de landing. Let wel: vanaf 1u na de landing dien je ter plaatse een toeslag te betalen
per bijkomend uur.

Voor prijzen en meer info: contacteer je reisagent

Boek je extra in FIRENZE
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UNIVERSO BOTTICELLI

CHARME

Firenze Firenze

ARIELE

Firenze

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Firenze | Italië

Het 3 sterrenhotel Universo geniet een schilderachtige ligging aan 
de Piazza Santa Maria Novella, hartje Firenze.

LIGGING
Schitterend gelegen aan de autovrije en schilderachtige Piazza Santa 
Maria Novella, hartje Firenze. Zo ligt de Duomo en de Piazza Repubblica
op 5 minuten wandelen.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, internethoek.
Ter plaatse te betalen: garage met valetservice (ca. € 35-48/24u). 
Huisdieren gratis toegelaten (op aanvraag).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,50/nacht/persoon vanaf 12 jaar

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet

KAMERTYPES
41 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 18m2 • douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinder-
bed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, superior zicht op Piazza Santa Maria Novella, 
ca. 18m2 • douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 1/8-2/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74639 €€

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Het charmante driesterrenhotel Botticelli is ondergebracht in een 
16de-eeuws pand in het historische centrum. Mooie inkomhal met 
gewelfde plafonds met originele fresco’s.

LIGGING
Rustig, in het historische centrum van Firenze, op 200 m van Piazza
di San Lorenzo (met o.a. Cappelle Medicee) en 400 m van de Duomo.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Ter plaatse 
te betalen: privégarage (ca. € 26 tot ca. 32/24u). Kleine huisdieren
gratis toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,50/nacht/persoon vanaf 12 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
34 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk 
(type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 18/4-26/5, 29/5-3/6, 6/6-13/6, 18/6-22/6 en 
24/6-1/11: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 18/4-26/5, 29/5-3/6, 6/6-13/6, 
18/6-22/6 en 24/6-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74635 €€

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

Hotel Ariele werd vorig jaar volledig gerenoveerd en vernieuwd tot 
een kleinschalig, charmant viersterrenhotel. Tijdens de zomermaanden 
kan je gratis gebruik maken van het openluchtzwembad van het 
zusterhotel Croce di Malta, gelegen op 10 minuten wandelen.

LIGGING
Bij het historische centrum, op 2 minuten wandelen van de oevers 
van Arno, op 10 minuten wandelen van Piazza Santa Maria Novella.
Tot aan de Duomo en Ponte Vecchio is het 15 minuten wandelen.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte Gratis beschikbaar: wifi, kinderbed. Ter plaatse te betalen:
privégarage (ca. € 25/24u). Huisdieren gratis toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,90/nacht/persoon vanaf 12 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
openluchtzwembad (ca. 1/6-30/9) van het zusterhotel Croce di 
Malta, op zo’n 10 minuten wandelen.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijt

KAMERTYPES
kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
- 10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
2DE PERSOON -50%
Bij een verblijf van min. 2 nachten binnen 11/2-21/2, geniet de 
2de persoon op de kamer 50% korting.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74647 €€

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

2de PERSOON
-50%

KIDS 
FREE
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PARIS

CHARME

Firenze

CROCE DI MALTA

Firenze

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Firenze | Italië

 zie kaart • 74636 €€

lorentijnse charme in een t pische palazzo van de
de eeuw. Hotel aris ligt in hartje irenze, op 

een boogscheut van de belangrijkste bezienswaardigheden.

LIGGING
Rustig en toch supercentraal in het oude 
stadsgedeelte van Firenze. Op ca. 30 m van Piazza 
Santa Maria Novella en op ca. 200 m van de Duomo. 
Treinstation op ca. 300 m.

FACILITEITEN
Dit typisch Florentijnse hotel dateert uit de 16de 
eeuw en werd volledig gerenoveerd zonder te raken 
aan de authenticiteit van het interieur: prachtige hal
en ontbijtruimte met originele fresco’s en glasramen, 
bar, terras met uitzicht op de belangrijkste 
monumenten en hangende tuin op de 1ste verdieping. 
Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), 
wifi. Kleine huisdieren gratis toegelaten. Ter plaatse
te betalen: internethoek.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4/nacht/
persoon vanaf 12 jaar, max. 7 nachten.

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet mits toeslag.

KAMERTYPES
67 kamers. 
kamer 2-3 personen, ca. 12m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 18m2 • bad of 
douche, haardroger, badjas, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 12m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 11)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In logies of in kamer met ontbijt.
Zie infopagina’s.

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld

 zie kaart • 74645 €€

omfort en een  zeer centrale ligging zijn de troeven
van Hotel roce di Malta. e stijl vormt een 
harmonieuze combinatie van Toscaanse en moderne
elementen. e bar op het spectaculaire panoramische
dakterras en het zwembadje in de binnentuin zijn 
de kers op de taart. e grote familiekamers in duplex
met  badkamers zijn ideaal voor families.

LIGGING
Hartje historische centrum, op ca. 50 m van het 
prachtige Piazza Santa Maria Novella. De Duomo, 
de Ponte Vecchio, het Uffizimuseum liggen alle op 
korte wandelafstand.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, restaurant ‘Cocodrillo’, cocktailbar, 
wijnbar en panoramisch dakterras. Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbed, wifi. Huisdieren gratis 
toegelaten. Ter plaatse te betalen: privégarage 
(ca. € 25/24u).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4,90/nacht/
persoon vanaf 12 jaar.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

BIJZONDERHEID
Onze klanten genieten 20% korting in het 
hotelrestaurant (zowel voor de maaltijden als de 
dranken).

KAMERTYPES
98 kamers.  
kamer 2-3 personen • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, duplex, ca. 30m2 • slaap kamer 
en mezzanine • 2 badkamers met bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt (type 20)
GRATIS PERSONEN
3de en 4de persoon:
gratis in kamer met ontbijt (type 22)
EARLY BOOKING
- 10% bij boeking min. 45 dagen voor 
aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
PERSONEN

kamervoorbeeld
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ROSSO 23

Firenze

CHARME

BERCHIELLI

CHARME

Firenze

LONDRA

Firenze

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Firenze | Italië

 zie kaart • 74640 €€€

Prachtig vernieuwd hotel direct aan de Piazza Maria Novella. De 
inkomhal en lobby van Hotel Rosso 23 zijn sfeervol ingericht, 
modern fris in een historisch kader met beschilderde plafonds.

LIGGING
Schitterend gelegen aan de autovrije en schilderachtige Piazza 
Santa Maria Novella, hartje Firenze. Zo ligt de Duomo op 5 
minuten wandelen.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, lounge. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. 
Ter plaatse te betalen: garage met valetservice (ca. € 35 tot € 
48/24u). Huisdieren gratis toegelaten (op aanvraag).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,90/nacht/persoon vanaf 
12 jaar.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
42 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 18m2 • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, superior, zicht op Piazza Santa Maria Novella, 
ca. 22m2 • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer, ca. 13m2 • douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 1/8-2/9.
Zie infopagina’s.

% 
KORTING

 zie kaart • 74648 €€€

Dit traditierijke hotel werd recent volledig opgefrist en gerenoveerd. 
Hotel Berchielli combineert klassieke elementen met art-nouveaudetails. 
Dit alles met een topligging aan de oevers van de Arno, nabij de Ponte 
Vecchio.

LIGGING
Uniek, aan de oevers van de Arno, zeer centraal. Op een steenworp 
van de Ponte Vecchio en op enkele minuten stappen van het 
Piazza della Signoria, het Palazzo Vecchio en het Uffizimuseum.

FACILITEITEN
Amerikaanse bar, dakterras met tuin. Roomservice (7u-24u). Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, internethoek. Ter plaatse te 
betalen: privégarage (ca. € 27 tot € 37/24u). Huisdieren niet 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4,90/nacht/persoon vanaf 
12 jaar (max. 7 nachten, inbegrepen vanaf de 8ste nacht).

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
76 kamers. 
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
•- 18% bij boeking van een verblijf van min. 4 nachten min. 
30 dagen voor aankomst.
•-15% bij boeking van een verblijf van min. 3 nachten min. 
30 dagen voor aankomst.
•-10% bij boeking van een verblijf van min. 2 nachten min. 
30 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/8-1/9.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/7-3/8.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

kamervoorbeeld

Het aangename viersterrenhotel Londra biedt een goede service 
en beschikt over een uitstekend à-la-carterestuarant. ‘s Morgens 
geniet je van een uitstekend ontbijbuffet. Heel het seizoen geniet 
je van een gratis nacht (min. 3 of 4 nachten).

LIGGING
In het centrum van Firenze, op minder dan 10 minuten wandelen 
van Santa Maria Novella en 15 minuten van de Duomo. Ideaal als 
je met de auto komt. In juli en augustus geniet je van een gratis 
plaats in de garage van het hotel.

FACILITEITEN
Bar en restaurant. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Ter plaatse 
te betalen: privégarage (ca. € 20/24u). Kleine huisdieren gratis 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,90/nacht/persoon vanaf 12 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Sauna en fitness. Privé garage gratis van 2/7 tem 3/9.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
166 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 3/7-3/9.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 2/1-1/4.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 30/3-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 74634 €€

GRATIS
• op 21/7: fles schuimwijn op de kamer
• gebruik van de garage bij een verblijf binnen 2/7-4/9.

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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SANTA MARIA NOVELLA

CHARME

HOTEL BRUNELLESCHI  sup

Firenze

TUI LUXE

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Firenze | Italië

 zie kaart • 74642 €€€

Hotel Santa Maria ovella is een prachtig charmehotel
met een uitstekende service en een centrale ligging.
Stijlvolle en romantische kamers.

LIGGING
Schitterend gelegen aan de autovrije en 
schilderachtige Piazza Santa Maria Novella, hartje 
Firenze. Zo ligt de Duomo op 5 minuten wandelen.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, dakterras. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi. Ter plaatse te betalen: garage met 
valetservice (ca. € 35 tot € 48/24u). Kleine huisdieren 
gratis toegelaten (op aanvraag).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,90/nacht/
persoon vanaf 12 jaar

GRATIS GEBRUIK VAN
Sauna, fitness.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
71 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 24m2 • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, superior zicht op Santa 
Maria Novella, ca. 24m2 • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 21)
1 persoonskamer, ca. 24m2 • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 19/4-1/5 en 17/7-2/9: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 25%
Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 1/8-2/9.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 74653 €€€€

n van de beste hotels van de stad. runelleschi 
is ondergebracht in een van de oudste, middeleeuwse
torens van de stad. Strakke, moderne inrichting, 
stijlvolle service, uitstekend ontbijt en een superligging
dit wordt jouw lievelingsadres in irenze.

LIGGING
Supercentraal, hartje historisch centrum, aan een 
gezellig klein pleintje. Winkelwandelstraat Via 
Calzaiolo op 100 m, Piazza Republica op 200 m, 
Duomo en Piazza della Signoria op 300 m. Ponte 
Vecchio op 500 m.

FACILITEITEN
Restaurant. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar:
kinderbed. Huisdieren gratis toegelaten (max. 10 kg).

EXTRA INFORMATIE
* 01/04-14/11 min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,90/nacht/
persoon.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
96 kamers
kamer 2 personen, classic, ca. 18m2 • bad of 
douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket (type 20)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 21m2 • bad 
of douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket (type 21)
1 persoonskamer classic, ca. 18m2 • bad of 
douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt (geldig tussen 1/4-15/4, 
18/4-7/5, 17/7-6/9 en 16/10-15/11)
EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/4-15/4 en 18/4-15/11: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst 
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
GRATIS DINER
Bij een verblijf van min. 3 nachten binnen 
1/4-9/4, 31/7-27/8 en 1/11-15/11 geniet je per 
persoon per verblijf van een gratis 3 gangendiner 
en een aperitief met een glas prosecco en 
home-made fingerfood (cumuleerbaar met de 
andere promo’s).
KORTING 11%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
1/4-15/4, 18/4-7/5, 17/7-6/9 en 16/10-15/11.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

KIDS 
FREE
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Milaan ademt mode en glamour. Elegante avenues met exclusieve winkels van bekende modehuizen lokken fashionista’s 
en gefortuneerde kopers. De rijke geschiedenis van de dynamische metropool weerspiegelt zich in het architecturale 
patrimonium zoals de gotische Duomo, de winkelpassage Galleria Vittorio Emanuele II, het Teatro alla Scala en het 
gloednieuwe ADI Design Museum. In de zakenwijk Porta Nuova staan moderne pareltjes zoals de futuristische 
UniCredit Tower. Beleef de passie van de Milanezen voor hun ‘calcio’ in het voetbalstadion ‘San Siro’. Proef van het 
bruisende nachtleven in de Navigliwijk met hippe bars en discotheken en ga na een nachtje stappen heerlijk verpozen 
in het Parco Sempione.

Ontdekken
De indrukwekkende Duomo Santa Maria Nascente, het wereldberoemde Teatro alla Scala en het klooster Santa Maria della Grazie met het Laatste Avondmaal van Leonardo da 
Vinci zijn de grote publiekstrekkers. Must see: de Pinacoteca di Brera met een prestigieuze collectie van grote Italiaanse schilders als Bellini en Caravaggio. Nog meer cultuur in 
het middeleeuwse kasteel Castello Sforzesco met een archeologisch museum en Italië’s grootste technologie- en wetenschapsmuseum Museo della Scienza e della Tecnica 
Leonardo da Vinci. Bewonder het interieur in zijn oorspronkelijke staat van Casa Museo Bagatti Valsecchi. In 2021 opende het ADI Design Museum zijn deuren. Je ziet er alle 
winnaars van het Compasso d’Oro, een designprijs die sinds 1954 wordt uitgereikt. Een mini-stofzuiger uit ‘55, een bureaulamp uit ‘67 of een Fiat 500 uit ‘59, het zijn allemaal 
pareltjes van techniek en esthetiek. Zelfs als je geen trein neemt is een wandeling door het imposante Stazione Centrale een belevenis. Bezoek een tentoonstelling in de 
Fondazione Prada, ontdek in de Via Malpighi de gevel van het Casa Galimberti en in de wijk Maggiolina staan ‘paddenstoelhuizen’. Loop naar het bruisende zakendistricht Porta 
Nuova langs het artistieke Gae Aulentiplein met de 231 m hoge UniCredit-Toren en het Bosco Verticale, twee wolkenkrabbers waarop bijna 800 bomen en struiken geplant zijn.
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Shoppen
Gucci, Prada, Louis Vuitton,...Ga op zoek naar de ultieme creatie in de grote modehuizen 
van de gouden vierhoek ‘Quadrilatero d’Oro’, gevormd door Via Manzoni, Via Monte 
Napoleone, Via della Spiga en Corso Venezia. De pronkstukken van de catwalk liggen als 
eerste in de designerwinkels in Milaan. Tussen de Duomo en de Piazza della Scala ligt 
de Galleria Vittorio Emanuele II, een overdekte winkelpassage met een marmeren 
mozaïekvloer. Met een beperkter budget vind je wellicht je gading in de Corso Buenos 
Aires, Corso Corso Vittorio Emanuele II, Via Torino en Via Dante. Grote namen prijken 
naast casual merken in La Rinascente, een shoppingparadijs naast de Duomo, met een 
panoramisch dakterras. Wil je designerkledij met korting, kijk dan eens rond in 
luxe-outlet Il Salvagente. Op dinsdag en zaterdag is er de Via Fauchè markt, waar je 
groente kan kopen maar ook stockverkoop van grote merken als Jimmy Choo, Maxmara 
en Gaultier. In de wijk Navigli vind je designerwinkeltjes zoals ‘Salvatore + Marie’ waar de 
kledij en tassen een mooie mix zijn van Italiaans vakmanschap en Noorse puurheid. In 
conceptstore Corso Como 10 ontdek je kunst, design, mode en een grote boekenwinkel. 
Nog meer? Ga met de metro naar het CityLife Shopping District met zijn 100 shops. Op 
8 km van het centrum ligt één van de grootste shoppingmalls van Italië: Il Centro met 
200 winkels, te bereiken per bus vanaf het centraal station. 

Genieten
Trakteer jezelf na het shoppen op een perfect gezette cappuccino in één van de vele 
koffiebars in de stad. Geniet van een typische uitgebreide ‘aperitivo’ met de lekkerste 
hapjes in de artistieke wijk Brera. Bar Luce bij de ‘Fondazione Prada’ heeft een 
bijzonder jaren ’50 interieur ontworpen door regisseur Wes Anderson. Proef risotto 
alla milanese, specialiteiten met gorgonzola en panettone vruchtencake in Milano 
Eataly Smeraldo, een ware tempel van de smaak. Bij bakkerij Luini smul je van een 
panzerotto, een knapperig gefrituurd broodje, traditioneel met mozzarella en tomaten 
belegd. Navigli is de uitgaanswijk van Milaan. Op de kanalen zijn oude binnenvaart-
schepen omgevormd tot clubs, in de straten staan foodkraampjes en je hopt er van 
het ene gezellige restaurant naar de andere trendy bar. Graag een exclusieve en 
unieke avond? Koop een ticket voor een voorstelling in het wereldberoemde ‘Teatro 
alla Scalla’, één van de mooiste opera’s ter wereld.
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Chillen
Het hoogtepunt van de Duomo is het dakterras. Tussen de 135 torenspitsen en de 
800 beelden van heiligen en profeten door, heb je een indrukwekkend uitzicht over de 
stad en de vlakte van de Po, op een heldere dag kan je zelfs de Alpen zien. Een tijdloos 
panorama waar je lang kan van genieten. De groene long van Milaan ligt achter het 
Castello Sforzesco, het ‘Parco Sempione’. Een weelde van groen met een meer 
overbrugd door de ‘Ponte delle Sirenette’, fonteinen, een aquarium en tal van terrasjes 
om te chillen onder de bomen. Nog groene plekjes zijn de ‘Orto Botanico’ in de 
Brerawijk en de ‘Giardini Pubblici Indro Montanelli’, het oudste park van de stad. Piep in 
de Via Cappuccini door het hek van de Villa Invernizzi en je ziet een flamingokolonie 
flaneren onder de magnoliabomen. Milaan ligt niet aan een grote rivier, maar je kan er 
wel zalig wandelen langs of varen op de kanalen van de Navigliwijk.

De kanalen van Milaan
De aanleg van de kanalen begon in 1179 en duurde tot de 16de eeuw, Leonardo Da 
Vinci verfijnde het sluizensysteem. De kanalen verbonden Milaan met de rivieren Ticino 
en Adda, over de Naviglio Grande werd het marmer voor de bouw van de Duomo 
vervoerd. Ooit waren er vijf kanalen, nu zijn er nog twee over in de pittoreske wijk 
Navigli: Naviglio Grande en Naviglio Pavase, die samen komen in een groot bassin, de 
‘Darsena’. Deze wijk met zijn vakwerkateliers waar kunstenaars workshops geven zoals 
het ‘Centro dell’Incisione’, een 2 km lange antiekmarkt elke laatste zondag van de 
maand (niet in juli en augustus), middeleeuws straatjes als de ‘Vicolo dei Lavandai’ (het 
steegje van de wasvrouwen), tweedehandsboetiekjes, graffiti onder de bruggen en 
ontelbare terrasjes langs het water is erg geliefd bij de Milanezen en zal ook jouw hart 
veroveren. ’s Avonds is de autovrije ‘Darsena’ het centrum van Milaans nachtleven. De 
bars, restaurants en muziekclubs gonzen vol leven tot in de vroege uurtjes.
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1. Ariston €€
2. Doria Grand €€
3. Starhotel Ritz €€

4. Galles €€
5. Sina Hotel de la Ville €€

Op het heilige gras
Zij houdt van shoppen, hij houdt van shotten, of omgekeerd. Dan is 
Milaan de ideale citytrip. De topclubs AC Milan en Inter Milan delen het 
Stadio Guiseppe Meazza, beter bekend als San Siro, een gigantische 
voetbaltempel met 85.000 zitjes die gemakkelijk te bereiken is met de 
metro. Een match meemaken om Zlatan Ibrahimovi  te zien flitsen bij AC 
Milan of Edin Džeko een goal zien maken bij Inter Milan is de max, maar 
ook als je niet aan een kaartje raakt, kan je overdag het stadion in en op 
het heilige gras staan. Na je bezoek hebben het musem, de spelerstunnel, 
de kleedkamers, de VAR-technologie en de VIP-ruimte geen geheimen 
meer voor je. Forza Milano!

Transport
Naar de stad
Luchthaven Linate - centrum: ca. 8 km. Lijnbus nr 73 rijdt naar de Piazza 
Armando Diaz vlak bij de kathedraal: duur ca. 1 uur, ca. € 2/rit (zone M1-M3). 
Directe Airport Bus Expresss Linate naar het centraal station: duur ca. 25 
min., ca. € 5/rit. Taxi: ca. € 20/rit.
Luchthaven Malpensa - centrum: ca. 50 km. De luchthaven heeft twee 
terminals, er rijdt een gratis shuttlebus tussen beide. Trein Malpensa 
Express rijdt vanaf terminal 1 naar centraal station van Milaan: duur ca. 
55 min., vanaf ca. € 13/rit. Airport Bus Express naar het centrum: duur 
ca. 1 uur, ca. € 10/rit. Taxi: ca. € 95/rit.
 In de stad
Bus, tram en metro: voor het centrum zone M1-M3: ca. € 2/ticket 
(90 minuten geldig), ca. € 18/10 rittenkaart, ca. € 7/ticket 1 dag, ca. 
€ 12/ticket 3 dagen. 

Privétransfer Malpensa
Boek op voorhand je privétransfer van en naar de luchthaven Malpensa. De chauffeur wacht je op tot 1 uur na de 
landing. Let wel: vanaf 1u na de landing dien je ter plaatse een toeslag te betalen per bijkomend uur.

Privétransfer Linate
Boek op voorhand je privétransfer van en naar de luchthaven Linate. De chauffeur wacht je op tot 1 uur na de 
landing. Let wel: vanaf 1u na de landing dien je ter plaatse een toeslag te betalen per bijkomend uur.

Voor prijzen en meer info: contacteer je reisagent

Boek je extra in MILAAN

DE PRIJSINDICATIE
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ARISTON DORIA GRAND STARHOTEL RITZ MILANO

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Milaan | Italië

Voor Italiaanse stijl ben je nergens beter dan in Milaan. De zeer 
centrale ligging is de grootste troef van het verzorgde hotel 
Ariston: de winkels, terrasjes en monumenten liggen op 
wandelafstand. Bovendien ben je hier zeker van een warm 
onthaal.

LIGGING
in het stadshart, in de winkelstraat Via Torino, die de modewijk 
rond de Duomo verbindt met de terrasjes langs de Navigli. 
Tramhalte op ca. 100 m, metrohaltes op 500 m (Duomo of 
Missori).

FACILITEITEN 
ontbijtruimte, bar. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi, safe aan de receptie. Kleine huisdieren gratis 
toegelaten (op aanvraag). Ter plaatse te betalen: privéparking (ca. 
€ 25/24u). 

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 4/nacht/persoon vanaf 18 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN 
fietsen

ONTBIJT 
continentaal ontbijtbuffet met kleine biohoek.

KAMERTYPES 
52 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv, gratis 
pay-tv • gratis minisafe • parket (type 20)
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv, gratis 
pay-tv • gratis minisafe • parket (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv, gratis 
pay-tv • gratis minisafe • parket (type 10)

 zie kaart en prijzen • 73720

kamervoorbeeld

Elegant stadshotel met een klassieke, tijdloze stijl. Puur Italiaans, 
met een vleugje Amerikaanse art-deco in de jazzbar. De ruime kamers 
van Doria Grand zijn voorzien van alle comfort. Combineer de rustige
ligging met snelle verbindingen naar alle bezienswaardigheden 
van de stad.

LIGGING
In een rustige buurt, vlak bij de winkelstraat Corso Buenos Aires 
en op wandelafstand van het Centraal Station met airportshuttles
(ca. 300 m). De metro (Caiazzo op 30 m en Loreto op 150 m) 
zorgt voor uitstekende verbindingen naar alle uithoeken van de stad.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, restaurant, bar met jazzclub (soms livemuziek). 
Roomservice (24u/24). Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. 
Ter plaatse te betalen: privégarage (voordeeltarief: ca. € 20/24u), 
huisdieren (ca. € 30/nacht).

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

BIJZONDERHEID
onze gasten genieten 10% korting in het restaurant.

KAMERTYPES
124 kamers.
kamer 2-3 personen • bad, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv, pay-tv • gratis minisafe • parket • extra 
kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, luxe • bad, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi 
• tv, pay-tv • gratis minisafe • parket • extra kinderbed mogelijk 
(type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco • minibar • 
gratis wifi • tv, pay-tv • gratis minisafe • parket (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1: met aankomst op vrijdag of zaterdag bij een verblijf 
binnen 20/4-12/11.
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 28/4-5/5, 17/7-1/9 en 30/10-12/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart en prijzen • 73716

kamervoorbeeld

Klassevol hotel met als motto ‘Italië in het hart’. Hier geniet je van 
een uniek ontbijtbuffet samengesteld door de slowfoodmeesters van 
‘Eataly’. Het vernieuwde Starhotel Ritz Milano ligt nabij de levendige 
Corso Buenos Aires en biedt eigentijdse kamers, een gezellig tuinterras
en een charmante wellness met panoramisch zicht op de stad.

LIGGING
Rustig gelegen in de wijk Porta Venezia met een eigen tuinterras. 
Op ca. 50 m van de winkelstraat Corso Buenos Aires. Metrohaltes 
Lima en Porta Venezia elk op ca. 250 m. De modewijk, de Duomo 
en het Scala-theater liggen op ca. 1 km.

FACILITEITEN
Restaurant ‘La Bruschetteria’ met groot tuinterras en loungebar. 
De maaltijden worden verzorgd door Eataly, een Italiaans eetwaren 
huis dat bekend staat om zijn uitstekende Italiaanse gerechten, 
samengesteld met de beste verse ingrediënten, afkomstig van 
lokale boeren. Dakterras. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar: 
wifi, kinderbed. Ter plaatse te betalen: overdekte privéparking (ca. 
€ 20-27/24u), kleine huisdieren (ca. € 35/nacht).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse te betalen: toeristenbelasting ca. € 5/nacht/persoon.

GRATIS GEBRUIK VAN
Sauna, fitness, dampbad.

MAALTIJDEN
Amerikaans ontbijtbuffet, in het weekend tot 11u (samengesteld 
door Eataly). Bij halfpension: 3 gangendiner, inclusief water.

KAMERTYPES
197 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 18m2 • bad of douche, haardroger,
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 3 personen, superior, ca. 18m2 • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • bijstelbed voor de 3de persoon (type 21)
kamer 2 personen, luxe, ca. 22m2 • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 22)
kamer 1-2 personen superior (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 3 en 
12 jaar) • bad of douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• extra kinderbed mogelijk (type 10)

GRATIS PERSONEN
3de persoon: gratis in kamer met ontbijt en halfpension
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 73722 €€

kamervoorbeeld

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk
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GALLES SINA HOTEL DE LA VILLE  sup

TUI LUXE

GEEN KOSTEN VOOR ANNULERING HOTEL tot 2 dagen voor de dag van aankomst (zie bijzondere voorwaarden)

Milaan | Italië

Tophotel met een uitstekende ligging in het 
bruisende Milaan, direct aan de belangrijkste 
winkelstraat van de stad. Ontdek dat zalige 
vakantiegevoel in het overdekte zwembad vanop 
het panoramische dakterras van hotel Galles.

LIGGING
Uitstekend: langs de winkelstraat Corso Buenos 
Aires. Metro: Lima op ca. 10 m. Centraal station, 
Duomo en de belangrijkste attracties bereik je al 
na ca. 10 minuten.

FACILITEITEN
bar met dakterras, panoramarestaurant’, 
Amerikaanse snackbar. Lift. Oplaadpunt voor 
auto’s. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, 
internethoek. 

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: kleine huisdieren (ca. € 30/nacht), 
privégarage (op aanvraag, ca. € 27/24u), 
openbare parking, massage. Toeristenbelasting: 
ca. € 5/nacht/persoon vanaf 18 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
overdekt zwembad, fitness, sauna en dampbad.

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
200 kamers.
kamer 2-3 personen, comfort • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv, pay-tv • gratis 
minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minibar • gratis wifi • tv, pay-tv • gratis 
minisafe (type 11)

KORTING 10%
Op de zondagnacht bij een verblijf binnen 
1/4-1/5, 6/5-17/6, 20/6-1/7, 1/8-5/9 en 
5/10-1/11
Zie infopagina’s.  zie kaart • 73718 €€

 zie kaart • 73717 €€

Luxueus klassehotel met de meest centrale ligging
in de stad. Verblijf in het hart van modemekka Milaan. 
In Sina Hotel de la Ville heb je keuze uit superior- en 
luxekamers. Uniek is het verwarmde zwembad 
met openschuifbaar dak.

LIGGING
De beste ligging van de stad: pal in het centrum 
van Milaan, en toch rustig: tussen de historische 
Duomo, het operagebouw Teatro alla Scala en 
shoppingparadijs La Rinascente. De modewijk ligt 
om de hoek, de levendige Brera-wijk op 250m. Ideaal 
dus voor wie cultuur, genieten, shoppen en people 
watching wil combineren. Metro: Duomo op ca. 150 m.

FACILITEITEN
Gerenommeerd restaurant, loungebar, ontbijtruimte.
Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, 
wifi. Kleine huisdieren gratis toegelaten. Ter plaatse
te betalen: openbare garage (ca. € 40/24u), massage 
en spabehandelingen.

GRATIS GEBRUIK VAN
Verwarmd zwembad op het dak (12 x 3 m, kan 
overdekt of geopend worden, naargelang het weer),
handdoekenservice en ligstoelen. Sauna, dampbad, 
fitness.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
108 kamers.
kamer 2 personen, superior • bad of douche, 
haardroger, badslippers, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe • bad of douche, 
haardroger, badslippers, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 22)
1 persoonskamer, superior • bad of douche, 
haardroger, badslippers, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 11)

kamervoorbeeld

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten
die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende
de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 
21 november 2017. 
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting
van de pakketreisovereenkomst
2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat 
deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven 
standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1°  de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het 
aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en 
tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de 
aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij 
benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie 
volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) bezoeken, excursies of andere diensten die zijn begrepen in de voor de 
pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend 
aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2°  de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de 
soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3°  de betalingsmodaliteiten;
4°  het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakket-
reis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst 
wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5°  algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake 
paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde
termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op 
gezondheidsgebied;
6°  de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling
van een opzegvergoeding;
7°  inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier 
wordt verstrekt aan de reiziger. 
2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een 
integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 
Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1  De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator 
en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en 
zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering 
van de overeenkomst.
3.2  Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten 
leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening 
worden gebracht.
Artikel 4: De pakketreisovereenkomst
4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn 
verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze 
laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van 
de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2 
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van 
de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en 
de volgende informatie:
1°  de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2°  dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakket-
reis, en een bijstandsverplichting heeft;
3°  de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming
bij insolventie;
4°  de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger 
van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in 
moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-
conformiteit;
5° verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6°  informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen 
met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats 
voor hem verantwoordelijk is;
7°  informatie over de interne klachtenbehandeling;
8°  informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. 
voor online geschillenbeslechting; 
9°  informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1°  de nodige ontvangstbewijzen 
2°  de vouchers en vervoerbewijzen
3°  informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over 
de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen
en aankomst.

9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en 
de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle 
betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, 
aan de reiziger terug. 
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, 
kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger 
door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt 
gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: 
a) twintig dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes 
dagen; 
b) zeven dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee 
dagen duren, 
of 
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er voìoìr het begin van de 
pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 
10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij 
voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schade-
vergoeding verschuldigd te zijn. 
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen voor het 
begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot 
betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. 
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging voor het begin van 
de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief 
gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen
zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de 
prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten 
uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 
11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare
en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor 
het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het 
recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op 
te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond 
van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle 
voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op 
een bijkomende schadevergoeding. 
11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die 
door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 
Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele 
non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreis-
overeenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 
12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt 
uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 
1°  onmogelijk is, of 
2°  onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate 
van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht 
op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te 
doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet 
nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- 
conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 
12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt 
de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen 
aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van 
lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijs-
vermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen 
slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisover-
eenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 
12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van 
de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde
redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst 
zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, 
om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de 
pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring
van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger 
de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend 
geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijs-
vermindering en/ of schadevergoeding. 
12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet 
kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de 
pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige 
accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 

Artikel 5: De prijs
5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden
verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval 
wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt 
berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen 
in:
1°  de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen 
kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2°  de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst 
begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering 
van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en 
vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3°  de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijs-
vermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten. 
5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de 
overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk 
twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, 
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, 
met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de 
administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde 
terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de 
pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals 
in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, 
betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot
of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of 
doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege 
te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet
aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1°  de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 
7  agen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, 
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en
2°  de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 
7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, 
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag 
en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. 
De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de 
kosten van de overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de 
doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden 
veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met 
uitzondering van prijswijzigingen voor het begin van de pakketreis niet eenzijdig
veranderen, tenzij: 
1°  de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 
2°  het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3°  de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals 
bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt. 
9.2
1. Indien, voor het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een 
van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of 
niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen,
of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de 
organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1°  van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakket-
reis;
2°  van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, 
tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3°  van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn 
besluit; 
4°  van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven 
termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beeëindigd 
wordt, en 
5°  in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de 
prijs ervan. 
9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende 
pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis 
verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering. 

Het aanbod in deze brochure is een aanbod van (enkelvoudige) reisdiensten die geen pakket vormen in de zin van de Wet van 21 november 2017 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten Een deel van dit aanbod kan op uw verzoek of indien van 
 toepassing toch als pakketreis worden geboekt. In dergelijk geval zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
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12.7 
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op 
personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere
vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische
bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van 
de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 
12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder
zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering 
van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakket-
reis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of 
klachten zonder vertraging aan de organisator door. 
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of door-
verkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, 
of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de 
pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de 
organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht. 
14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd 
gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen 
voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de 
door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet. 
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode 
waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de 
organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 
15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor 
alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding
wordt zonder vertraging uitbetaald. 
15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator 
aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 
1°  de reiziger; 
2°  een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst 
begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden 
voorzien of voorkomen, of 
3°  onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in 
moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke 
autoriteiten en consulaire bijstand; 
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het 
vinden van andere reisarrangementen. 
16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger,
kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding 
bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de 
organisator. 
Artikel 17: Klachtenregeling
17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisen-
de partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de 
Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 
19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie 
Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 
19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 
1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen 
na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin 
wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd 
geopend bij de Geschillencommissie Reizen 
19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan 
slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming 
zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden 
of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of 
eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillen-
reglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. 
Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger
zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, 
melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan 
worden gezocht. 
17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk
ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisover-
eenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht 
indienen op een bewijskrachtige manier.  
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke 
regeling nastreven. 
18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken 
partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoenings-
procedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 
18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een 
“overeenkomst tot verzoening” bezorgen. 
18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige 
verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke 
verzoening tussen de partijen na te streven. 
18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd worden. 

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten
Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten
die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende
de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten
van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot 
stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reis-
dienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, 
adres en telefoonnummer)
3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contact-
gegevens.
Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator
en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en 
zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering 
van de overeenkomst.
3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten
leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening 
worden gebracht.
Artikel 4: Insolventie
4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reis-
diensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen 
die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door 
de insolventie niet kan worden verleend. 

4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van 
de reiziger zonder vertraging verricht.
Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de 
interne klachtenbehandeling.
Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling
nastreven. 
6.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen
aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure 
op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 
6.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een 
“overeenkomst tot verzoening” bezorgen. 
6.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige
verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening
tussen de partijen na te streven. 
6.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd worden.
Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende
partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie 
Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 
7.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie
Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 

7.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 
1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen
na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin 
wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd 
geopend bij de Geschillencommissie Reizen. 
7.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan 
slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming 
zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden 
of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of 
eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
7.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillen-
reglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. 
Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
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BIJZONDERE VOORWAARDEN
Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een aantal van onderstaande 
bepalingen niet van toepassing is op de gemaakte boeking.
1. De prijs
Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle 
prijzen zijn in €, tenzij anders vermeld. Het aanbod vervat in de brochure en de prijsbijlage ver-
valt 91 dagen voor afreis.
1.1 De prijs omvat
a) het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met de maaltijden voorzien in 
het programma;
b) het vervoer heen en terug van reizigers en hun bagage volgens de specificaties van het 
programma;
c) de bijdrage voor de garantieverzekering;
d) de BTW volgens de gekende aanslagvoeten;
e) de luchthaventaksen zoals gekend op de datum van de prijsberekening, tenzij anders 
vermeld
f) de tickets of kaartjes voor evenementen of wedstrijden zoals voorzien in het programma.
1.2 Niet inbegrepen zijn
a) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten;
b) de dranken (tenzij anders vermeld);
c) de persoonlijke uitgaven en fooien;
d) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan; 
e) de door de overheid ingestelde toeristenbelasting na de publicatie van het aanbod en 
die ter plaatse betaald moet worden;
f) bepaalde kosten die, gelet op plaatselijke gebruiken, ter plaatse te betalen zijn (zie 
onderaan de prijstabel);
g) het vervoer heen en terug tussen de luchthaven of station en de verblijfplaats;
h) de reis- en bijstandverzekering
i) de annuleringsverzekering.
1.3 Reducties en promoties
Laattijdige reductie- en promotieaanvragen kunnen geweigerd worden. Bij wijzigigingen 
op uw dossier kunnen toegestane kortingen vervallen, u heeft ook geen recht op de nieuwe 
kortingen.
1.4 Naar maat
Voor een boeking die afwijkt van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend 
van € 25 per dossier.
1.5 Boekingen op aanvraag
Aan een boeking op aanvraag zijn in de regel geen kosten verbonden. Er worden echter 
kosten aangerekend indien
a) de reserveringsdienst de aanvraag als niet realiseerbeer beschouwt en de reiziger aandringt 
om toch de aanvraag te maken;
b) het dossier geannuleerd wordt door de reiziger vooraleer antwoord ontvangen is van 
de bestemming en dit binnen de 7 dagen na de boeking.
In beide gevallen bedragen de kosten € 12,50 per dossier. Dit bedrag kan eventueel 
verhoogd worden indien er transportplaatsen geblokkeerd worden bij een boeking minder 
dan 4 weken voor vertrek.
De reiziger mag gratis van hotel wijzigen of annuleren indien er na 7 dagen geen antwoord
is van de hotelier. 
Na 3 negatieve antwoorden kunnen andere hoteliers gecontacteerd worden tegen betaling
van een extra kost van € 12,5. 
Zodra de boeking bevestigd wordt, valt deze onder normale wijzigings- en annulerings-
voorwaarden.
1.6 Voorkeur en essentie
De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur opgeven (bijvoorbeeld een 
kamer op de hoogste verdieping, enz.), ook al wordt deze voorziening al of niet, met of 
zonder toeslag, aangeboden in de prijstabel. De touroperator zal deze voorkeur overmaken 
aan de betrokken dienstverlener maar kan deze niet garanderen.
Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat het al dan niet boeken 
van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essentie. Dit moet wel bij de boeking 
duidelijk gesteld worden. De kosten voor een bevestigde essentieaanvraag bedragen € 12,50.
Daarnaast kunnen door de dienstverlener nog extra kosten aangerekend worden.
Indien de essentie na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden bij annulering na een 
negatief antwoord de gebruikelijke voorwaarden.
Bij de reservering van een residentie (appartement, bungalowpark, camping, chalet, 
vakantiedomein of villa), kan de dienstverlener geen essentie bevestigen en wordt de 
wens van de klant als voorkeur doorgegeven.
Bij de reservering van een verblijf in een RIU hotel, kan de dienstverlener geen essentie 
bevestigen en wordt de wens van de klant als voorkeur doorgegeven.
Bij late boekingen vanaf 7 dagen voor vertrek raden wij essentie-aanvragen af, we kunnen 
wel steeds de vraag of opmerking meegeven als preferentie
1.7 Extra kosten
Voor online dossiers worden administratiekosten (€ 10 per dossier) aangerekend.
2. Prijsberekening
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en 
taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de 
mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoorwaarden 
en in artikel 3 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.
3. Prijsvorming
3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland 
De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend 
volgens de tarieven en wisselkoersen die op 08.10.2021 golden. Bij wijziging van de wissel-
koersen na deze datum worden de prijzen voor verblijf en andere diensten in het buiten-
land niet herzien.
3.2 Heffingen en taksen
De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten werden eveneens
berekend volgens de tarieven die op 08.10.2021 golden. Verhogingen of verlagingen van 
de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk
netto ervan afgetrokken.
3.3 Vervoer per lijnvlucht
- De prijs voor het vervoer per vliegtuig is berekend volgens de tarieven die golden op 
22.10.2021, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende brandstoftoeslagen van de 
luchtvaartmaatschappijen. 
- Luchthaven- en veiligheidstaksen die gekend waren op 22.10.2021 zijn inbegrepen. Deze 
taksen kunnen in de loop van het seizoen wijzigen.
- Fueltaksen: de meeste luchtvaartmaatschappijen rekenen fueltaksen aan. De fueltaksen 
zoals gekend op 22.10.2021 zijn ingerekend in de prijs. Deze kunnen in de loop van het 
seizoen wijzigen. Meer info bij de boeking.
3.3.1 Mogelijkheid tot prijsaanpassing
De door de luchtvaartmaatschappijen ná deze datum meegedeelde brandstoftoeslagen of 
kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.
3.3.2 Optionele fuelbescherming
Indien de prijs voor het vervoer per vliegtuig volledig wordt betaald bij de boeking, is de 
mogelijkheid tot prijsaanpassing van art. 3.3.1 niet van toepassing, en kan er dus géén 
brandtoftoeslag/-korting meer worden aangerekend na boeking bij wijzigingen van de 
brandstofkost voor het vliegvervoer.

3.4 Vervoer per trein
De prijs voor het vervoer per trein is berekend volgens de tarieven die golden op 
22.10.2021. De door de vervoersmaatschappijen ná deze datum meegedeelde toeslagen 
of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.
4. Voorschot
Het voorschot bedoeld in art. 6 van de Algemene voorwaarden bedraagt 30 % van de 
totale reissom, met een minimum van € 100 per dossier. 
In geval van volledige betaling van de prijs van het vervoer per vliegtuig met toepassing 
van art. 3.3.2, bedraagt het voorschot 30 % van de resterende reissom, met een minimum 
van € 100 per dossier.
In geval van een late boeking (minder dan 30 dagen voor het vertrek) is de volledige reis-
som onmiddellijk verschuldigd.
In geval van terugbetaling door de reisorganisator aan de doorverkoper is dit bevrijdend 
ten aanzien van de reiziger.
5. Annulering door de reiziger
5.1 Algemeen
De annulering van een gereserveerde reis moet via de reisagent schriftelijk aan de reis-
organisator/reisbemiddelaar meegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van 
de boeking. 
Annuleren kan alleen op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met
 vrijdag van 9 tot 17 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op 
de eerstvolgende werkdag.
5.2 Vergoeding
De verschuldigde vergoeding hangt af van het tijdstip van de annulering.
Alle bedragen gelden per persoon tenzij anders vermeld.
De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de premie voor de annu-
lerings- en reis en bijstandsverzekering.
Indien de annuleringskosten van de leverancier hoger zijn dan onderstaande bedragen, 
wordt de vergoeding overeenkomstig aangepast. 
Indien de vergoedingen voor de onderscheiden diensten afzonderlijk vermeld staan, moe-
ten de bedragen opgeteld worden.
5.2.1 Hotelverblijf
a) Annulering tot 2 dagen voor de dag van aankomst: geen kosten; 
b) vanaf de 2e dag voor de dag van aankomst of bij niet-aanmelding: de volledige reis-
som.
c) in uitzondering op de bovenstaande artikelen 5.2.1.a en b, worden voor TUI Sports-reizen
wel kosten aangerekend bij annulering tot 14 dagen voor afreis, indien er annuleringskosten
zijn van de hotelier.
5.2 2 Lijnvluchten
De door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (die kunnen variëren van de 
administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket) verhoogd met € 25 per persoon, 
beperkt tot de prijs van het ticket.
5.2.3 Trein (niet Eurostar)
a) Annulering tot 22 dagen voor de vertrekdag: de door de vervoerder aangerekende kos-
ten verhoogd met € 15 per dossier, beperkt tot de prijs van het ticket.
b) vanaf de 21e dag voor de vertrekdag: de door de vervoerder aangerekende kosten 
verhoogd met € 30 per dossier, beperkt tot de prijs van het ticket.
c) Promotarieven: te allen tijde de door de vervoersmaatschappij aangerekende kosten, 
verhoogd met € 30 per dossier, beperkt tot de ticketprijs.
Bedoelde kosten bedragen in de regel:
a) Voor de hogesnelheidstrein: 50% van de prijs van het treinbiljet bij annulering tot 7 dagen
voor afreisdatum, en de volledige prijs bij annulering minder dan 7 dagen voor afreisdatum.
b) Voor de biljets ‘klassiek verkeer’ en ICE: de door de vervoerder aangerekende kosten 
verhoogd met € 15 per dossier, beperkt tot de prijs van het ticket. Toeslagen voor zit-
plaatsreserveringen worden niet terugbetaald.
De (gedeeltelijke) terugbetaling van het biljet kan slechts gebeuren mits tijdige annulering 
via de touroperator. Indien één van de trajecten gebruikt werd, is geen terugbetaling 
mogelijk.
5.2.4 Eurostar
a) Tot 28 dagen voor de vertrekdag: de door de vervoerder aangerekende kosten verhoogd
met € 15 per dossier; beperkt tot de prijs van het ticket.
b) vanaf de 27e dag voor de vertrekdag: de door de vervoersmaatschappij aangerekende 
kosten verhoogd met € 30 per dossier, beperkt tot de prijs van het ticket. Bedoelde kosten
bedragen in de regel 50% van de prijs van het treinbiljet bij annulering tot 15 dagen voor 
het vertrek, en de volledige prijs bij annulering minder dan 15 dagen voor het vertrek.
De (gedeeltelijke) terugbetaling van het biljet kan slechts gebeuren mits tijdige annulatie 
via de touroperator. Indien één van de trajecten gebruikt werd, is geen terugbetaling 
mogelijk.
Bovenstaande vergoedingen worden altijd aangerekend. Bij eventuele terugbetaling door 
de vervoerder wordt het overeenkomstige bedrag achteraf terugbetaald.
Annulering of wijziging in geval van promotarieven: te allen tijde de door de vervoersmaat-
schappij aangerekende kosten, verhoogd met € 30 per dossier, beperkt tot de ticketprijs.
5.2.5 Extra diensten
Voor de annulering van musicals, shows, uitstappen, metrokaarten, toegangstickets voor 
musea, evenementen, sportwedstrijden e.d. worden de kosten aangerekend van de des-
betreffende leveranciers, met een minimum van € 12,50 per geboekt dienstenpakket. 
Bijzonder wat theatervoorstellingen, Madame Tussauds + Star Wars Experience, London 
Dungeon en Coca Cola London Eye en sportwedstrijden betreft, zijn de kosten steeds 100%.
5.2.6 Late boekingen 
Voor late boekingen minder dan 7 dagen voor afreis, wordt er onmiddellijk gebeld naar de 
bestemming. Bij een telefonische bevestiging engageert u zich tot de reservering. 
Eventuele annulering na telefonische bevestiging valt onder de gewone annuleringsvoor-
waarden.
6. Wijziging en vervanging
a. Door TUI
TUI  houdt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan de pakketreisover-
eenkomst aan te brengen (indien een pakket werd geboekt).  TUI zal de klant hiervan op 
de hoogte brengen, dit via een duurzame gegevensdrager (bijv. e-mail).
b. Door de klant
Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten, naast de 
eventuele prijsaanpassing. Eerder toegestane kortingen en nieuwe kortingen zijn niet 
altijd van toepassing bij een wijziging. De kosten hangen af van het tijdstip van wijziging, 
van het type bestemming en de aard van de wijziging.
Indien de vergoedingen voor de onderscheiden diensten afzonderlijk vermeld staan, moeten
de bedragen opgeteld worden.
6.1 Naamscorrectie, naamswijziging of overdracht
6.1.1 Verblijf
a) Tot 2 dagen voor de dag van aankomst: geen kosten;
b) Vanaf de 2e dag voor de dag van aankomst: € 25 per dossier.
6.1.2 Vervoer
zie onder ‘Annulering door de reiziger’.
6.2 ‘Kleine’ wijzigingen
Hieronder wordt verstaan een wijziging van leeftijd, kamertype en taal van de reis-
documenten, het bijboeken van een extra persoon in het geboekte kamertype (voor 
zover de bezetting dit toelaat), extra hoteldiensten, bijzondere wensen over het verblijf 
(kamernummer, specifieke ligging…).

a) Tot 2 dagen voor de dag van aankomst: geen kosten;
b) Vanaf de 2e dag voor de dag van aankomst: € 25 per dossier.
Boeking van extra diensten buiten de hotelreservering (excursies...) als de reisdocumen-
ten al verstuurd zijn: € 12,50 administratiekosten.
6.2.1 Vervoer
Zie onder ‘Annulering door de reiziger’. 
6.3 Andere wijzigingen
Wijziging van de accommodatie, het kamertype, de aankomst- en/of vertrekdag van het 
verblijf, de heen- en/of terugreis van het vervoer, de op- en/of afstapplaats van het ver-
voer wordt aanzien als annulering met de geldende kosten. De nieuwe, gewijzigde boe-
king gebeurt aan de prijs van die dag.
7. Aansprakelijkheid 
7.1 Algemeen
De aansprakelijkheid wordt geregeld door de Wet van 21 november 2017 betreffende de 
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.  De aansprake-
lijkheid van de reisorganisator (indien van toepassing) is niet betrokken in geval van over-
macht, een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet 
kon voorzien of verhelpen of situaties zoals opgesomd in artikel 50 van de Wet van 21 
november 2017.In de gevallen bedoeld in artikel 51, §3 van de Wet betreffende de ver-
koop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 
2017 wordt de aansprakelijkheid van TUI Belgium NV beperkt tot driemaal de totale reis-
som. 
7.2 ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 is de 
reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaart-
maatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaam-
de communautaire lijst. Deze kan geconsulteerd worden op http://air-ban.europa.eu
7.3 Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 
moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaart-
maatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet 
bekend is op het ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij 
die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. In de brochure vindt u de lijst van de maat-
schappijen die hiervoor in aanmerking komen.
De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meegedeeld bij het 
toesturen van de vliegtickets. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo 
snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in of, als er bij overstappen op een 
aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.
7.4 Lijst van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen
Aegean Airlins, Aer Lingus, Air Europa, Brussels Airlines, Delta Airlines, ITA, Iberia, SAS, 
TAP Air Portugal, TUI fly, Turkish Airlines, United Airlines, Vuelingg
7.5 Wijzigingen en errata
Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare 
gegevens. Eventuele errata en/of wijzigingen zullen als dusdanig zo vlug mogelijk meege-
deeld worden.
7.6 Begin en einde van de diensten
In geval van inbegrepen vervoer nemen de diensten van de reisorganisator een aanvang 
op de opstapplaats bij vertrek en eindigen op de afstapplaats bij retour.
8. Klachtenregeling
8.1 Klachten op de bestemming
Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld worden aan de dienstver-
lener. Indien geen passend gevolg gegeven wordt of geen oplossing gevonden wordt, 
moet u rechtstreeks contact opnemen met het noodnummer van TUI (nadere gegevens 
in uw reisdocumenten). Indien door het niet naleven van deze voorschriften het probleem 
aanhoudt, kan dit een invloed hebben op de bepaling van een eventuele schadevergoeding.
8.2 Niet verkregen diensten
De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorlegging van een 
attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de 
reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling.
8.3 Bewijsstukken
Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. 
Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen. Voor 
het indienen van een klacht inzake de uitvoering van transport kan de voorlegging worden
gevraagd van het ticket en de originele instapkaart (boarding pass).
9. Reisdocumenten
Enkel voor dossiers geboekt via een doorverkoper:
- De reisdocumenten zijn beschikbaar vanaf 13 dagen voor de afreisdag.
- De link wordt digitaal verstuurd naar de doorverkoper.
- Treintickets voor ‘Overland’ worden zoveel mogelijk in een link afgeleverd. Voor de concrete
procedure kan de reisbemiddelaar de reserveringsdienst ‘Overland’ contacteren.
- Alle elektronisch verstuurde reisdocumenten zijn geldig en dienen niet meer ingeruild te 
worden. 
- Mochten de reisdocumenten originele tickets bevatten, die niet digitaal kunnen verstuurd
worden, dan worden ze alsnog naar de doorverkoper verstuurd. Voor reserveringen met 
bevestiging minder dan 7 werkdagen voor de afreisdag worden de reisdocumenten met 
een koerierdienst verstuurd en dit op kosten van de reiziger.
Enkel voor online dossiers:
- De reisdocumenten zijn vanaf 13 dagen voor vertrek beschikbaar via ‘Mijn TUI’ onder 
‘Reisdocumenten afrukken’. U kan ze vervolens raadplegen en adrukken. U ontvangt de 
link naar de reisdocumenten ook via e-mail.
 - Treintickets voor ‘Overland’ worden zoveel mogelijk in een link afgeleverd.
- Alle elektronisch verstuurde reisdocumenten zijn geldig en dienen niet meer ingeruild te 
worden. 
- Mochten de reisdocumenten originele tickets bevatten, die niet online afgedrukt kunnen 
worden, dan worden ze alsnog per post opgestuurd naar het adres opgegeven in het dossier. 
Voor reserveringen met bevestiging minder dan 7 werkdagen voor de afreisdag worden de 
reisdocumenten met een koerierdienst verstuurd en dit op kosten van de reiziger.
10. Informeringsplicht
De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangwekkende inlichtingen betreffende
diverse aspecten van hun vakantie. De onderscheiden rubrieken zijn opgenomen in de 
tekst ‘Belangrijke informatie’.
11. Impressum
Aanbod geldig vanaf 26.10.2021.
De gepubliceerde prijzen vervallen bij de volgende uitgave.
TUI Belgium nv, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende
Ondernemingsnummer 0408479965, RPR O
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BELANGRIJKE INFORMATIE
1. Wij zorgen voor u
- In geval van nood
Het is noodzakelijk dat u vóór vertrek het gsm-nummer doorgeeft waarop u tijdens
uw verblijf bereikbaar bent. U kunt dit nummer vóór vertrek aanpassen op onze 
website via https://www.tui.be/nl/my-zone. Bij noodgevallen ter plaatse kunt u 
ons 24/7 bereiken in het Nederlands via het noodnummer;  De exacte contact-
gegevens vindt u terug in de reisdocumenten.
- In geval van werken
Niewbouw en renovatie (privaat en openbaar) zijn een veel voorkomend 
 verschijnsel op toeristische plaatsen. Wij lichten u in over de werken indien we 
hierover op de hoogte zijn en ze invloed hebben op uw vakantie.
- In geval van overboeking
Het kan gebeuren dat een hotel meer boekingen heeft dan dat er kamers 
beschikbaar zijn. Wij verwittigen u hier zo snel mogelijk over Als u de overboe-
king pas verneemt bij aankomst, kunt u onze permanente telefoonservice con-
tacteren. Wij stellen u een passend alternatief voor, in dezelfde categorie, met 
vergelijkbare diensten en faciliteiten en indien mogelijk in dezelfde regio
2. Prijzen en waarborg
a) Prijzen
* Prijzen: steeds in € tenzij anders vermeld.
* Kinderkortingen: geldig voor kinderen die de kamer/woning delen met mini-
mum 2 personen die de volle prijs betalen (tenzij anders vermeld)
* Beschrijving: in de beschrijving van uw accommodatie leest u onder de rubriek ‘Gratis 
gebruik van’ welke faciliteiten of diensten gratis/inbegrepen zijn. Diensten die vermeld 
worden onder andere rubrieken zijn ter plaatse te betalen, tenzij anders vermeld. De 
vermelde prijzen zijn indicatief en uitgedrukt in euro of in de lokale munt. De kortingen 
vermeld in het Promo-kader zijn niet geldig op de ter plaatse te betalen diensten.
* Toeristenbelasting: het bedrag staat vermeld in de tekst indien gekend bij 
publicatie. Het kan gebeuren dat na het verschijnen van deze publicatie een 
bestemming alsnog de toeristenbelasting invoert of verhoogt.
b) Waarborg
* Verhuringen: verplichte waarborg, terugbetaald na inspectie van de gehuurde 
woning en met aftrek van eventuele kosten of kosten die voortvloeien uit 
beschadiging. De waarborg krijgt u terug op de dag van vertrek of kort na thuis-
komst.
* Hotels: vaak wordt bij aankomst het nummer van uw credit card gevraagd, als 
garantie voor uw persoonlijke uitgaven. Soms vraagt de hotelier een waarborg in 
cash (bedrag vastgesteld door de hotelier, min. € 50 per persoon).
* Diensten/faciliteiten: soms wordt een waarborg gevraagd voor het gebruik 
van bepaalde faciliteiten (al dan niet gratis): sportmateriaal, safe, badhanddoeken…
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het innen en terugbetalen van waarborg-
sommen
3. Formaliteiten
a) Reizen met kinderen
Een kind jonger dan 12 jaar heeft een Kids-ID nodig (www.halloouders.be/kids-
id). Bestel uw KIDS-ID op tijd bij uw gemeente: 3 à 4 weken voor afreis.
b) Alleenreizende minderjarigen
Sommige accommodaties weigeren minderjarigen ( jonger dan 18 jaar) die niet 
in het gezelschap van volwassenen reizen. Soms worden minderjarigen toegelaten, 
maar enkel mits voorlegging van een schriftelijke en ondertekende ouderlijke 
toestemming. Informeer u bij reservering! 
c) Reizen met huisdieren
- Op bestemming: sommige landen leggen restricties op (vb bepaalde documenten,
muilkorf, inenting, hondenrassen,…). Raadpleeg uw dierenarts vóór u reserveert, 
of surf naar http://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-
en-verkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren
- In de accommodatie: de rubriek ‘Ter plaatse’ vermeldt of huisdieren al dan 
niet toegelaten zijn. Deze vermelding is geen garantie gezien de hotelier de 
 toelating van huisdieren kan wijzigen zonder ons vooraf in te lichten. Gevaarlijke 
honden rassen (cat. 1 en cat. 2 ) kunnen geweigerd worden. Het feit dat het 
hotel huisdieren toelaat, wil niet zeggen dat zij in alle ruimtes van het hotel 
mogen komen. Huisdieren mogen niet alleen worden achtergelaten op de 
kamer.
- Bij reservering: meld zeker dat u met een huisdier wil reizen. De prijs per 
huisdier wordt vermeld (indien gekend) en is ter plaatse te betalen. Soms eind-
schoonmaak verplicht te betalen, of wordt de waarborgsom licht verhoogd
- Tijdens de reis: Europees paspoort en tatoeage of chip zijn verplicht.
d) Londen en Istanbul
Londen: vanaf 1/10/21 is een internationaal paspoort (reispas) vereist. Die kan u aanvragen
bij uw gemeente. Tip: vraag de reispas vroeg genoeg aan, een spoedprocedure kost meer.  
De European Health Insurance Card is niet meer geldig, neem een ziekteverzekering bv. 
Europ Assistance.
Istanbul: identiteitskaart (minimaal geldig tot 60 dagen na terugreis). Kinderen jonger dan 
12 jaar: identiteitsbewijs met foto of Kids-ID (www.eid.belgium.be), mits ze vergezeld worden
door minstens één van hun ouders. In andere gevallen is een paspoort (minimaal geldig 
tot 60 dagen na terugreis) noodzakelijk.
4. Bijstand tijdens en na uw reis
a) Bijstand
TUI staat 24/7 voor u klaar.  Wij voorzien een permanente telefoonservice 
(24u/24, 7d/7) in het Nederlands waarvan de gegevens vermeld staan in uw 
reisdocumenten. Op deze manier bent u zeker dat u altijd de nodige bijstand 
krijgt.  Vergeet niet voor vertrek uw gsm-nummer door te geven waarop u tijdens 
uw verblijf bereikbaar bent. U kan uw contactgegevens controleren via 
https://www.tui.be/nl/my-zone  Meer info over de service op uw bestemming 
vindt u op https://www.tui.be/nl/op-je-bestemming
b) Beoordeling van uw reis
Vergeet niet dat de normen en waarden van het land waar u verblijft, kunnen 
verschillen van de onze en hou rekening met de prijs-kwaliteitverhouding en 
met de cultuur en de gewoonten van het land in kwestie. Dagelijks stellen wij 
alles in het werk om u een mooie vakantie te bezorgen en hechten veel belang 
aan uw mening. Vul daarom uw reisbeoordeling in na uw vakantie, we horen 
graag hoe u uw reis hebt ervaren. We garanderen u dat uw opmerkingen worden
gelezen zodat wij onze service kunnen blijven optimaliseren in de toekomst.  
Aarzel dus zeker niet om uw opmerkingen te geven via ‘Mijn TUI’ via https://
www.tui.be/nl/my-zone. Uw mening is waardevol!
c) Klachten
Indien u ondanks alles niet tevreden bent, moet u dit melden tijdens uw verblijf. 
Wij voorzien procedures om eventuele problemen op te lossen vanaf het 
moment dat die zich voordoen. U vindt alle informatie die u nodig heeft in uw 
reisdocumenten. Indien u pas na uw vakantie een klacht indient, kunnen de feiten 
niet altijd meer vastgesteld worden.
d) Verzekering
Voor een probleemloze vakantie, raden wij u sterk aan een annuleringsverzekering
en reisver zekering af te sluiten. 

5. Hotel of verhuring
a) Officiële categorie: wij publiceren altijd de officiële categorie onder de vorm 
van sterren, toegekend door de toeristische autoriteiten, op basis van technische 
criteria eigen aan het land van bestemming. Deze criteria kunnen verschillen van 
de Belgische criteria, en zijn geen garantie wat betreft de kwaliteit van de maaltij-
den en de service. De hotelbeschrijving en vooral de prijs zijn de belangrijkste 
parameters om een correct beeld te krijgen van wat u ter plaatse mag verwachten.
b) Foto’s: de foto’s en maquettebeelden in onze brochure en op onze website 
geven een indruk weer van uw verblijfplaats. Hotels en verhuringen bieden 
meerdere verblijfstypes aan, de gepubliceerde foto’s zijn louter indicatief.
c) Rokers: de meeste hotels en verhuringen zijn rookvrij. Soms is roken toegelaten
in een gedeelte van het hotel of de residentie
d) Gastenbestand: de aangeboden accommodaties worden verkocht op de 
internationale markt. Het gastenbestand varieert en de activiteiten worden 
georganiseerd naargelang de samenstelling van het gastenbestand.
e) Aankomst en vertrek: onderaan de prijstabellen wordt vermeld of de aankomst- 
en vertrek dagen vrij zijn. Uw reisdocumenten bevatten info over het uur van 
aankomst en vertrek. In het algemeen:
- aankomst: hotelkamer beschikbaar vanaf 15u, verhuring vanaf 17u.
- vertrek: hotelkamer vóór 11u, verhuring vóór 10u.
Als u later dan verwacht zult aankomen, verwittig de hotelier/het sleuteladres 
van de verhuring om problemen bij aankomst te vermijden. Als u vertrekt buiten 
de openingsuren van de receptie kan een toeslag aangerekend worden.
6. Sport & faciliteiten
a) Toegang: in functie van het seizoen, de weersomstandigheden of de bezetting
kunnen winkels, restaurants,  zwembaden, watersporten, bergliften en andere 
activiteiten gesloten of beperkt toegankelijk zijn. De openingsuren kunnen afwijken 
van wat vermeld wordt in de beschrijving. Sommige faciliteiten zijn ook toegankelijk
voor mensen die niet in het hotel/de verhuring verblijven.
b) Waterpret
* Zwembaden zijn niet verwarmd noch bewaakt, tenzij anders vermeld. Kinderen 
zijn steeds onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of begeleiders. De 
toegang tot openbare/gemeentelijke zwembaden is steeds onder voorbehoud 
van de plaatselijke openingsdata en -uren.
* De interne reglementering van de zwembaden, aquaparken, spa- en wellness-
faciliteiten  en van de accommodatie behoren tot de bevoegdheid van de hotelier. 
Deze is steeds van toepassing en kan maatregelen bevatten zoals toegangsverbod 
of beperkingen wegens leeftijd of lengte, verplichte badmuts, verbod op 
opblaasbaar speelgoed, beperkte openingsuren...  
c) Parking: het aantal plaatsen is vaak beperkt, en ze worden toegekend volgens 
beschikbaarheid. U kunt bij reservering melden dat u de parking of garage 
wenst te gebruiken, maar het is niet mogelijk om een plaats te reserveren (tenzij 
anders vermeld). Sommige garages hebben beperkte afmetingen. Privéparkings 
zijn niet overdekt noch afgesloten, tenzij anders vermeld. Met ‘afgesloten’ par-
king wordt vaak bedoeld dat deze enkel 
‘s nachts afgesloten is
d) Wifi: bedoeld voor recreatief gebruik, inbegrepen of betalend (zie beschrijving).
De wifi kan beperkt zijn in snelheid, in draagwijdte en in aantal toestellen. Wij 
zijn niet verantwoordelijk voor het wifi-netwerk in de accommodatie
7. Maaltijden
a) Inbegrepen in:
- kamer en ontbijt: ontbijt van de dag na aankomst t.e.m. de dag van vertrek
- half pension: ontbijt + avondmaal (vanaf avondmaal op de dag van aankomst 
t.e.m. ontbijt op de dag van vertrek)
b) Goed om weten
- Hou rekening met de dresscode in het restaurant (gekleed of casual)
- Dranken, à la carte maaltijden en thema-maaltijden zijn niet inbegrepen, tenzij 
anders vermeld
- Speciale buffetten/grill avonden: vervangen de half- of volpension maaltijd
- Keuzemenu: meestal 1 gang met keuze
- In halfpension kan het avondmaal soms vervangen worden door het middagmaal. 
Informeer u bij de receptie
- Drankenbon: geen terugbetaling mogelijk voor eventueel niet gespendeerd bedrag
- Water inbegrepen: kan dat dit alleen geldt voor mineraalwater, niet voor spuitwater
- A-la-carte- en themarestaurants: soms biedt de hotelier de mogelijkheid aan 
om, al dan niet met een toeslag, het normale menu te vervangen door een à-la-
cartemenu. Indien u dit wenst, meld dit dan bij uw hotelboeking, of ten laatste 
bij aankomst aan de receptie. Let wel: de restaurantkeuze is volgens beschikbaar-
heid en niet gegarandeerd, zeker in het geval van een bekroond restaurant 
(Michelin, Gault&Millau)
c) Wijzigingen: naargelang het weer of de bezetting kunnen sommige bars of 
restaurants gesloten worden, of kan de hotelier beslissen om de tafeldienst te 
vervangen door een buffet of vice versa. De plaats en de uurregeling van de 
maaltijden kunnen afwijken van de beschrijving in deze publicatie zonder vooraf-
gaande verwittiging. Dergelijke wijzigingen geven nooit recht op een vergoeding.
8. Kamers en woningen
a) Diensten
* Hotel: de hotelier bepaalt de frequentie van de wissel van bed- en badlinnen. 
Op zondag wordt vaak niet gepoetst en worden de bedden niet opgemaakt.
* Verhuringen: bed- en badlinnen worden elke week gewisseld, tenzij anders 
vermeld. Voor verhuringen waar bedlinnen inbegrepen is: bedden niet opgemaakt 
tenzij anders vermeld. Opgemaakte bedden bij aankomst: bedden in de woonkamer 
en stapelbedden worden meestal niet opgemaakt. De  kitchenette en de vaat dient 
u zelf op te ruimen, dit is nooit inbegrepen in de eindschoonmaak.
b) Aantal personen per kamer of woning
Het maximum aantal toegelaten personen per kamer of woning wordt steeds 
vermeld in de beschrijving (het aantal bedden kan hoger zijn dan de maximum 
bezetting). Meld bij reservering het exacte aantal personen, baby’s inbegrepen, 
en informeer ons zo vlug mogelijk bij wijzigingen. Inbreuken daarop kunnen de 
weigering van uw boeking betekenen of het betalen van een toeslag, zonder dat 
dit op uw reis organisator verhaald kan worden.
* Kamer 2 pers.: soms met 2 persoonsbed, meestal met 2 x bed 1 pers. en initieel
uitgerust voor 2 personen. Als u een kamer 2/3 of 2/4 personen boekt voor 
2 personen, krijgt u niet altijd een ruimere kamer toegewezen.
* 3 of 4 personen in een kamer: er worden extra slaapplaatsen voorzien voor 
de 3de of/en 4de persoon: divanbed, opklapbed, bijstelbed, ... Kinderen jonger 
dan 6 jaar mogen niet in het hoogste bed van een stapelbed slapen. Als een 
kamer bezet is door 3 of 4 personen, worden het comfort en de beschikbare 
ruimte beperkter.
* 1 persoonskamer: het kan gebeuren dat 1 persoonskamers minder goed 
 uitgerust of minder goed gelegen zijn dan de 2 persoonskamers.
* 2 kamerappartement: met 2 kamers wordt bedoeld: woonkamer en 1 slaap-
kamer. 3 kamer appartement: woonkamer en 2 slaapkamers, enz
* Kinderbedjes: meestal ter beschikking in de accommodatie (gratis of betalend:
zie hotel beschrijving, lakens niet inbegrepen). Vergeet niet te melden bij 
 reservering dat u over een kinderbedje wil beschikken.

c) Terminologie
* Airconditioning: de werking van de airconditioning, individueel of centraal, 
hangt af van de weersomstandigheden en kan beperkt zijn tot enkele uren per 
dag of enkele plaatsen van een woning.
* Minisafe: neem geen waardevolle zaken mee op reis, of vertrouw ze toe aan 
de hotelsafe bij de receptie, in plaats van ze te bewaren in de minisafe op de 
kamer. Het hotel/de verhuurder is slechts beperkt verantwoordelijk bij verlies of 
diefstal.
* Balkon en terras: niet altijd uitgerust met stoelen en/of een tafel. De 
 afmetingen kunnen variëren (een Frans balkon is bvb beperkt tot een balustrade
voor het raam).
* Minibar: bevat minimum twee soorten dranken (bv. water en frisdrank).
* Koelkast: bevat geen dranken. Is een vast onderdeel van de kitchenette en 
wordt niet apart vermeld in de beschrijving van de verhuringen.
* Uitzicht vanuit uw kamer: wanneer een hotel of residentie wordt beschreven 
met zicht op bijvoorbeeld de bergen of de rivier, betekent dit niet dat alle 
kamers of appartementen zicht bieden op de bergen of de rivier. De kamers of 
appartementen zijn zonder specifiek zicht, tenzij anders vermeld
* Zeezicht: vanuit uw kamer of vanop uw balkon/terras kan u de zee zien. Het 
zicht kan echter beperkt zijn of de zee kan zich op een grote afstand bevinden. 
De natuur of de architectuur van het hotel kan het zicht gedeeltelijk belemmeren.
* Zeezijde: betreft de ligging van de kamer in het hotel, maar betekent niet dat 
de kamer zeezicht heeft.
9. Uw bestemming
Bij elke vermelde stad hoort een louter informatieve, beschrijvende tekst. Deze tekst 
werd opgemaakt aan de hand van gegevens verstrekt door toeristische diensten in de 
loop van vorig seizoen. In het laagseizoen of volgens de weersomstandigheden kunnen 
sommige attracties, musea… gesloten zijn. Eventuele vermelde data van evenementen zijn 
onder voorbehoud.
10. Transport
a) Eigen wagen 
Informeer u voor vertrek op www.vab.be over verkeersregels, toltarieven, autovignetten,… 
Rij enkel naar de skigebieden met sneeuwbanden en sneeuwkettingen (vaak verplicht). 
b) Algemeen: transport
* Zéér belangrijk !!! Geef op het ogenblik van boeking de namen en geboortedata van 
alle reizigers door, exact zoals vermeld op de identiteitskaart. (Spelling)fouten in de naam 
of geboortedata leidt tot annulering van het transport met 100% kosten. Voor ferryver-
bindingen: geef ook het type wagen en de nummerplaat op. 
* Prijzen geldig van 1.4.2022 t.e.m. 31.10.2022 (laatste terugreisdag), in combinatie met 
een accommodatiereservering (tenzij anders vermeld). Alle transporttarieven gelden op 
basis van een heen- en terugreis. Enkele trajecten kunnen leiden tot prijswijzigingen. 
Voorwaarden, beschikbaarheid, dienstregeling, tariefklassen en prijzen zijn steeds onder 
voorbehoud en worden steeds meegedeeld bij boeking. De meegedeelde uurregeling kan 
nadien nog wijzigen. 
* Transfer: tussen eindhalte trein/bus of luchthaven en accommodatie is die niet inbegrepen. 
Soms voorziet de hotelier een (betalende) transferdienst. Geef bij reservering aan als u 
deze wilt gebruiken.
* Annuleringen en wijzigingen: zie ‘Bijzondere reisvoorwaarden’.
c) Trein en bus 
* Prijs: vallen de heen- en terugreis in verschillende prijsperiodes? In dit geval wordt de 
prijs voor de helft bepaald door de datum van de heenreis en voor de helft door de 
datum van de terugreis (tenzij anders vermeld). De heen- en terugreis dienen niet in 
dezelfde klasse of hetzelfde tarief te worden gereserveerd (tenzij anders vermeld). Enkele 
trajecten hebben afwijkende prijzen. Aansluitende biljetten ‘Elk Belgisch Station’ zijn niet 
geldig op HST-treinen.
* Zitplaatsen trein: u kan een voorkeurszitplaats opgeven (vb. een zitplaats bij het 
raam), maar dit is geen voorwaarde voor reservering. Bij hoge bezetting worden ‘plaatsen 
bij elkaar’ niet gegarandeerd, en kunnen de laatste plaatsen ook klapstoelen zijn. Dit 
geeft geen recht op prijsvermindering.
* Op tijd aanmelden: check-in procedures vergen tijd. De check-in tijd varieert per 
transportmaatschappij.
d)  Vliegtuig
* Prijs: de afreisdatum is bepalend voor de prijs. Let op! Vluchten van verschillende lucht-
vaartmaatschappijen kan u niet combineren. Voor kinderen van 0 t.e.m. 1 jaar is er geen 
zitplaats voorzien.
* Bagage:  de toegelaten hoeveelheid incheckbagage verschilt per luchtvaartmaatschappij, 
maar is in regel beperkt tot 1 stuk van max. 20 kg per persoon. Deze norm kan echter 
altijd wijzigen.
* Check-in: wees minstens 2 uur  (3 uur voor New York) voor vertrek op de luchthaven.
11. Citytrip
a) Hotelprijzen
De hotelprijs in € geldt per persoon per nacht met ontbijt (sommige hotels in logies alleen),
BTW inbegrepen. De eventuele toeristenbelasting is ook inbegrepen, tenzij anders
vermeld. Niet inbegrepen toeristenbelasting is altijd ter plaatse te betalen. Mogelijke
wijzigingen na het verschijnen van deze brochure kunnen doorgerekend worden, maar 
worden bij de boeking steeds gemeld.
b) Transportprijzen
Transportprijzen zijn enkel geldig in combinatie met een hotelreservering. Het vervoer 
tussen de luchthaven of het station en uw verblijf is niet inbegrepen en dient u zelf te 
regelen.
c) Combinatiemogelijkheden
Hotel + ‘Extra’s + transport. Hotel + ‘Extra’s. Hotel + transport. Indien u een item uit de 
rubriek Extra’s wilt boeken zonder hotelreservering gelden éénmalig € 12,50 reserverings-
kosten. Transport dient altijd gecombineerd te worden met een hotelreservering.
d) Extra’s Citytrips
Sightseeing, shows, restaurants... Alle ontspanningsmogelijkheden vindt u onder de 
rubriek ‘Extra’s’ en kunt u steeds vooraf boeken. Zo vermijdt u in veel gevallen aanschuiven
ter plaatse. Hou er rekening mee dat de boekingsbureaus soms een commissie aanrekenen
die ca. 25% hoger kan liggen dan het bedrag vermeld op het ticket. Voor de meeste 
attracties en ontspanningsmogelijkheden geldt dat kinderen vergezeld moeten worden 
door minimum 1 volwassene. Wegens externe omstandigheden kunnen attracties en 
musea gesloten zijn of kunnen gidsbeurten, bustours... niet doorgaan of kan het vermelde 
uurrooster of vertrekpunt afwijken van wat vermeld wordt in de beschrijving. U vindt alle 
concrete info op uw reisdocumenten.
11. Belgische schoolvakanties
• paasvakantie: zaterdag 2 april 2022 t.e.m. maandag 18 april 2022
• zomervakantie: vrijdag 1 juli 2022 t.e.m. woensdag 31 augustus 2022
• herfstvakantie: zaterdag 29 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022
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TIJDELIJKE ANNULERINGSVERZEKERING ALLRISK
ALGEMENE VOORWAARDEN
Als u een reis uit het aanbod van TUI reserveert is er geen annulerings-
verzekering inbegrepen in de reissom. U kan een aanvullende annulerings-
verzekering afsluiten op het ogenblik van het boeken van uw reis conform 
de onderstaande voorwaarden. 
1. Doel van de verzekering
De annuleringsverzekering ALL RISK heeft als doel de verzekerde te 
vergoeden voor welomschreven schadelijke gevolgen van de annulering 
van een via een reiscontract geboekte vakantiereis of huurovereenkomst 
voor een vakantieverblijf, als gevolg van welomschreven gebeurtenissen 
die dateren van na het afsluiten van zowel verzekeringsovereenkomst als 
de reisovereenkomst (dan wel de huurovereenkomst voor een vakantie-
verblijf).
2. De partijen
a) de Verzekeraar: Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, 
vennootschap naar Maltees recht, met zetel te Malta, Qormi QRM3800, 
Triq L-lljun, The landmark, Level 1, Suite 2, goedgekeurd door het MFSA 
(nummer C 52394) en met als gemandateerde schaderegelaar in België 
Pats NV, met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1 en met onder-
nemingsnummer 0436.072.606.
b) de Verzekeringsnemer: de natuurlijke persoon die het reiscontract en 
de daaraan gekoppelde annuleringsverzekering ALL RISK afsluit en die 
gedomicilieerd is in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. 
c) de Verzekerden: de personen die met naam in de bijzondere voorwaarden
van de overeenkomst vermeld staan onder de “verzekerden” en die 
gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. 
De verzekerden zullen ook vernoemd worden in onderhavig contract door 
de term “u”.
3. Definities
a) reiscontract: ieder vervoer, verblijf of afhuring van een vakantieverblijf, 
al dan niet gecombineerd, afgesloten door de verzekeringsnemer als 
reiziger en/of huurder met TUI Belgium nv als reisbemiddelaar of als 
reisorganisator.
b) vertrekdatum: de vertrekdatum vermeld in het reiscontract.
c) inschrijvingsdatum: de datum waarop de verzekeringsnemer het reis-
contract en de daaraan gekoppelde annuleringsverzekering heeft afgesloten 
met de reisorganisator en de verzekeraar. 
d) reisgezel: de natuurlijke persoon met wie de verzekeringsnemer samen 
ingeschreven is en besloot de geplande reis te ondernemen en van wie de 
aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop ervan.
e) levensgezel: de persoon met wie de verzekeringsnemer een feitelijke 
of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op 
dezelfde verblijfplaats samenleeft.
f) ziekte: elke aantasting van de gezondheidstoestand die niet door een ongeval 
veroorzaakt wordt, waarvan de oorzaak en de symptomen objectief 
medisch zijn vastgesteld door een erkende arts vóór of op de datum 
van annulering en die de uitvoering van het reiscontract medisch gezien 
onmogelijk maakt. 
g) stabiele ziekte: het stabiele karakter van een ziekte wordt beoordeeld 
met verwijzing naar de “referentiedatum”, d.i. de dag zes kalendermaanden 
vóór de inschrijvingsdatum. Een ziekte wordt enkel als stabiel beschouwd 
onder drie cumulatieve voorwaarden: 
1. vóór de referentiedatum heeft de behandelende arts een definitieve 
diagnose gesteld en de eventuele medische behandeling opgestart met 
een medisch normaal verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de 
patiënt geen nieuwe symptomen of medische gevolgen van de ziekte 
(“nieuw”: afwijkend van de symptomen of medische gevolgen die de 
patiënt vertoonde in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand 
aan de referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is er geen wijziging van 
behandeling en/of medicatie voor de ziekte vereist, uitgevoerd, gepland of 
redelijkerwijze voorzienbaar voor arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van 
de behandeling en/of medicatie in de periode van zes kalendermaanden 
voorafgaand aan de referentiedatum). 
h) ongeval: elke aantasting van de lichamelijke integriteit door een plotse 
gebeurtenis buiten de betrokkene, objectief medisch vastgesteld door 
een erkende arts vóór of op de datum van de annulering en die de uit-
voering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
i) stabiele medische toestand na ongeval of medische/chirurgische ingreep: 
het stabiele karakter van de medische toestand wordt beoordeeld met 
verwijzing naar de “referentiedatum”, dit is de dag zes kalendermaanden 
vóór de inschrijvingsdatum. 
De gevolgen van een ongeval of een medische/chirurgische ingreep wor-
den enkel als stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden: 
1. het ongeval of de ingreep dateren van vóór de referentiedatum en de 
navolgende behandeling kent een medisch normaal verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de 
patiënt geen nieuwe symptomen of medische gevolgen (“nieuw”: afwijkend
van de symptomen of medische gevolgen in de periode van zes kalender-
maanden voorafgaand aan de referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is geen wijziging van 
behandeling en/of medicatie vereist, uitgevoerd, gepland of voorzienbaar voor 
arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/of medicatie 
in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de referentie-
datum). 
j) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke 
en door een plotse gebeurtenis veroorzaakte schade ten belope van 
minstens 2.500 euro aan onroerende goederen van de verzekerde 
ongeacht de bestemming van die goederen, onafhankelijk van uw wil, 
want ten gevolge van een toevallige oorzaak, en die de annulering vereist 
voor de vrijwaring van uw materiële belangen.
4. Recht op vergoeding
4.1 Vergoeding volledige annulerings- of wijzigingskosten

De verzekeraar vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd 
aan de reis organisator als gevolg van annulering of wijziging van het reis-
contract omwille van één van de hierna volgende redenen die dateren van 
na de inschrijvingsdatum. De verzekeraar behoudt zich het recht om een 
adviserend geneesheer aan te duiden die bevoegd is om bijkomende 
medische informatie op te vragen of inzage te krijgen in het medisch dossier
van de patiënt, wie de reden is om het reiscontract te annuleren of te wijzigen.
De eindbeslissing blijft dan ook altijd het recht van de verzekeringsmaat-
schappij.
a) ongeval, overlijden, of ziekte, daterend van na de inschrijvingsdatum, 
inclusief de medisch noodzakelijke behandeling n.a.v. dit ongeval of deze 
ziekte, van:
• de verzekerde;
• de levensgezel van de verzekerde;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de 
verzekerde;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de 
verzekerde zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte 
inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden 
onmogelijk kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor 
een normaal zorgvuldig  verzekerde niet mogelijk de behandeling zo te 
 organiseren dat de reis toch kan doorgaan.
Een ziekte dateert van na de inschrijvingsdatum indien zich op dat 
moment nog geen symptomen of medische klachten die met de ziekte 
in verband kunnen worden gebracht hadden gemanifesteerd, ongeacht de 
datum van diagnose. Eventuele tussenkomende factoren (zoals het 
verloop van de behandeling, evolutie van de klachten, fout van een 
derde…) doen geen afbreuk aan het verband tussen de medische klachten
en de ziekte.
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen 
het advies van de behandelende arts.
b) onverwachte medisch noodzakelijke behandeling van de gevolgen van 
een ongeval of van een ziekte, wanneer het ongeval of de ziekte dateren 
van vóór de inschrijvingsdatum (volgens de definitie in art. 4 a), doch 
enkel op voorwaarde dat de medische toestand na ongeval of de ziekte 
op de inschrijvingsdatum stabiel waren zoals  gedefinieerd in art. 3.g) en 
art. 3.i)., van:
• de verzekerde;
• de levensgezel van de verzekerde;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de 
verzekerde;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de 
verzekerde zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte
inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden 
onmogelijk kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor 
een normaal zorgvuldig patiënt niet mogelijk de behandeling zo te orga-
niseren dat de reis toch kan doorgaan.
Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de behandeling op de inschrij-
vingsdatum door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvul-
dig arts redelijkerwijze niet konden worden voorzien. 
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen 
het advies van de behandelende arts.
c) de onverwacht noodzakelijke zorg voor een familielid tot de tweede 
graad van de verzekerde omwille van medische redenen na een ziekenhuis-
opname mits de hulpbehoevende op het moment van de inschrijvingsdatum 
niet gehospitaliseerd was en de verzekerde vóór de inschrijvingsdatum 
nog niet op dezelfde manier in de zorg van dit familielid moest voorzien 
en mits bewijs van de nood aan de zorg uitgaat van het ziekenhuis waar 
het familielid werd opgenomen. Het moet daarbij voor een normaal zorg-
vuldige verzekerde onmogelijk zijn om de zorg zo te organiseren dat de 
reis toch kan doorgaan. Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de nood-
zaak van de zorg op de inschrijvingsdatum door een normaal zorgvuldig 
patiënt en een normaal zorgvuldig arts niet konden worden voorzien.
d) zwangerschap mits de zwangere verzekerde nog niet zwanger was op de 
inschrijvings datum en mits de vertrekdatum voor de reis in de laatste drie 
maanden van de normale zwangerschapsperiode valt;
e) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de zwangere verzekerde 
mits dit de uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk 
maakt; onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij een familielid van 
de verzekerde tot de tweede graad met inbegrip van een vroeggeboorte 
vroeger dan één maand vóór de voorziene bevallingsdatum. Onder “onvoor-
ziene” complicaties wordt verstaan: afwijkend van het op de inschrijvings-
datum normaal te verwachten medisch verloop;
f) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde na de 
inschrijvingsdatum en binnen de twee maanden voor vertrek door de 
werkgever om economische redenen;
g) het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens drie 
opeenvolgende maanden door de verzekerde na de inschrijvingsdatum, 
indien deze periode geheel of gedeeltelijk samenvalt met de duur van de 
reis en de vakantieperiode van de reis niet werd goedgekeurd door de 
nieuwe werkgever;
h) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen van de verzekerde, 
buiten uw toedoen en waarbij de nodige vaststellingen zijn gedaan door 
de overheid (zoals politiediensten) en/of door een expert, die uw 
aanwezigheid noodzakelijk maken en waarbij er in het geval van inbraak 
duidelijke sporen van braak terug te vinden zijn; mits de schade dateert 
uiterlijk binnen de maand vóór de vertrekdatum van de reis of tijdens 
de reis;
i) de oproeping van de verzekerde of van uw levensgezel na de 
inschrijvingsdatum
• voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, mits bewijs 

met een medisch attest waarop de onmogelijkheid om de reis te onder-
nemen wordt bevestigd; de vergoeding kan ook genoten worden voor een 
orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, voor familieleden tot de 
tweede graad;
• voor de aankomst van een geadopteerd kind indien die aankomst 
van het kind zich situeert in de periode tussen één maand vóór en één 
maand na de vertrekdatum van de reis;
• voor een militaire missie die plaatsvindt tijdens de reis;
• als jurylid in een assisenzaak of als getuige in een rechtszaak die plaats-
vindt tijdens de reis;
j) de verdwijning of kidnapping door derden van de verzekerde of uw 
levensgezel of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
k) zelfmoord van:
• de verzekerde of van uw levensgezel;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de tweede graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de 
verzekerde;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de 
verzekerde zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte 
inwonende personen;
l) echtscheiding of feitelijke scheiding van de verzekerde met de reisgezel 
indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid of de ontbinding van een 
samenlevingscontract gebeurde na de inschrijvingsdatum en mits voorlegging 
van het bewijs dat de adreswijziging van de verzekerde of van uw ex-partner
dateert van na de inschrijvingsdatum;
m) de annulering van een gepland huwelijk door de verzekerde wanneer 
het een reis betreft met degene met wie zou gehuwd worden en die zich 
zou gesitueerd hebben na dit huwelijk;
n) herexamens als student voor de verzekerde die tijdens of binnen de 
maand na de reis moeten worden afgelegd door de verzekerde, mits u 
niet op de hoogte was van een herexamen of een onvoldoende op de 
inschrijvingsdatum en mits het herexamen niet verplaatst kan worden 
buiten voormelde periode;
o) het totale verlies van het persoonlijke voertuig van de verzekerde of 
uw levensgezel ten gevolge van een ongeval, een brand of een diefstal binnen
de week vóór de vertrekdatum van de autovakantie en mits bewijs via een 
overheid (zoals politiediensten) en/of door een expert;
p) immobilisatie door ongeval, diefstal, brand of defect van het particuliere 
voertuig (en bijgevolg niet van een voertuig voor georganiseerd betalend 
vervoer) dat de verzekerde naar de lucht- of zeehaven van vertrek moest 
brengen zodat de lucht- of zeehaven van vertrek niet tijdig kan worden 
bereikt, mits afdoende bewijs hiervan door bv. de overheid (zoals politie-
diensten, takeldienst,…) en/of door een expert en mits het bewijs dat de 
oorzaak van de immobilisatie zich voordoet meer dan één uur vóór het 
inschepen op het vliegtuig of de boot.
q) home- of carjacking van de verzekerde, door een derde, uiterlijk binnen 
de week vóór vertrek, mits bewijs door vaststellingen van de politiediensten;
r) opzegging door de verhuurder van het huurcontract voor de hoofd-
verblijfplaats van de verzekerde na de inschrijvingsdatum, binnen de drie 
maand vóór de vertrekdatum van de reis en mits de woning binnen de 
maand vóór vertrek of tijdens de reis moet verlaten worden;
s) intrekking van het reeds toegekende verlof van de verzekerde door uw 
werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die de verzekerde 
vervangt, ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden. De verzekerde 
moet een attest van de werkgever voorleggen dat bewijst dat de vervanger 
was aangeduid voor de datum waarop de reis werd geboekt, evenals een 
medisch attest van werkonbekwaamheid of, desgevallend, een overlijdens-
attest van de vervanger van de verzekerde;
t) noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig 
beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid van uw vervanger door 
ziekte, ongeval of overlijden en mits voorlegging van een bewijs waaruit 
blijkt dat hij/zij als vervanger was aangeduid vóór de inschrijvingsdatum 
en mits ook een medisch attest van werkongeschiktheid of, desgevallend, 
een overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
u) diefstal met geweld of met inbraak bij de verzekerde, uiterlijk binnen 
de vijf dagen vóór de vertrekdatum van de reis én met diefstal van de 
identiteits- of vervoers- of andere bewijzen, noodzakelijk voor de reis en 
mits bewijs van vaststellingen door de politiediensten;
v) de onmogelijkheid voor de verzekerde wegens medische redenen om 
gevaccineerd te worden terwijl deze vaccinatie uitdrukkelijk noodzakelijk is 
volgens de WHO (World Health Organization);
w) het niet of niet tijdig bekomen vanwege de bevoegde autoriteiten 
(ook die van het land van bestemming) van een vereist visum voor de 
verzekerde, voor zover dit niet (tijdig) bekomen niet het gevolg is van 
een laattijdige aanvraag door de verzekerde of van een aanvraag waarbij 
onjuiste of onvoldoende informatie werd bezorgd door de verzekerde en 
voor zover op de inschrijvingsdatum niet kon geweten zijn dat het visum 
niet of niet tijdig kon bekomen worden;
x) het overlijden van de hond, de kat of het paard van de verzekerde 
binnen de twee dagen vóór de vertrekdatum van de reis, mits bewijs met 
een overlijdensverklaring van de dierenarts en met een verklaring van 
de dierenarts van de goede gezondheid van het dier op de dag van het 
afsluiten van het reiscontract en van de verzekeringspolis en mits ook het 
bewijs dat het dier eigendom is van de verzekerde.
4.2. Gedeeltelijke vergoeding annulerings- of wijzigingskosten
De verzekeraar vergoedt 75% van de annulerings- of wijzigingskosten 
verschuldigd aan de reisorganisator als gevolg van annulering of wijziging 
van het reiscontract omwille van één van de hierna volgende redenen die 
dateren van na de inschrijvingsdatum, rekening houdend met de uitsluitingen
zoals beschreven onder art. 6.
aa) in geval van annulering omwille van een andere (persoonlijke) 
aantoonbare reden dan deze opgesomd onder art. 4.1, punt a) – x), 
ab) bij een uitbraak van een epidemie/pandemie:
- indien het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het ogenblijk van 
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annulering van je reis een advies heeft uitgevaardigd voor je bestemming 
dat niet groen kleurt (zie hiervoor: https://diplomatie.belgium.be/nl); 
- indien de verzekerde op de luchthaven positief test bij de lichaams-
controle checkpunten;
- indien het resultaat van de negatieve test in het kader van de reis te 
laat, en dus na afreis, ontvangen wordt door te weinig capaciteit in het 
labo om te verwerken;
- indien de verzekerde niet mag vertrekken naar de bestemming doordat 
er geen bewijs van vaccinatie tegen Covid-19 kan worden voorgelegd en u 
hiervan niet op de hoogte was op moment van onderschrijving;
- indien de verzekerde is getroffen door ontslag, ingetrokken verlof of 
faillissement omwille van de epidemie/pandemie. 
ac) In geval de verzekerde een officieel bevolen quarantaine moet invoeren in 
het land van bestemming wegens een feitelijke of vermoedelijk besmetting 
met het coronavirus (Covid-19) en daarom niet op het geplande tijdstip 
kan terugkeren naar het land van uw officiële verblijfplaats. Volgende 
kosten worden voor 75% gedekt:
a) De kost van geen medisch bestelde PCR-test alsook de extra vervoer-
kosten zoals openbaar vervoer, taxi, in het land van bestemming tot een 
bedrag van 250 EUR;
b) De meerprijs van het omboeken van de oorspronkelijk geboekte 
terugvlucht of de kosten van een nieuwe terugvlucht tot een bedrag van 
1.500 EUR;
c) De extra verblijfskosten inclusief maaltijden als gevolg van de bevolen 
quarantaine tot 250 EUR per nacht en tot een maximum van 10 nachten;
d) De totale kosten voor alle diensten onder paragrafen a) tot c) zijn 
beperkt tot 3.600 EUR per reis.
5. Gewaarborgde schade en omvang van de waarborg
Indien het recht op vergoeding conform artikel 4 is aangetoond en 
verworven aan de hand van de nodige bewijsdocumenten, waarborgt de 
annuleringsverzekering ALL RISK:
a) de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten 
verschuldigd aan de reisorganisator bij toepassing van het reiscontract; 
aan 100% indien geannuleerd wordt om een reden vermeld in art. 4.1, 
a)-x), aan 75% indien geannuleerd wordt om een reden vermeld in art. 
4.2, aa) – ac), rekening houdend met de uitsluitingen onder art. 6.;
b) in geval van annulering tijdens de duur van de reis, de niet recupereer-
bare kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld 
op het reiscontract (de terugvlucht komt niet in aanmerking voor 
vergoeding);
c) indien omwille van een reden tot annulering zoals beschreven onder 
4. pas later kan worden afgereisd dan de vertrekdatum voorzien in het reis-
contract, de niet recupereerbare kosten voor de niet genoten nachten van 
het verblijf zoals vermeld op het reiscontract (de heenvlucht komt niet in 
aanmerking voor vergoeding).
De verzekerde moet geen franchise noch administratiekosten ten laste 
nemen. Anderzijds bent u niet gerechtigd op de terugbetaling van de 
verzekeringspremie en administratiekosten in het reiscontract.
6. Uitsluitingen
In dit artikel opgesomde redenen van annulering sluit de verzekeraar 
dekking uit en zal dus geen vergoeding verschuldigd zijn, ongeacht of 
wordt geannuleerd om een reden vermeld onder art. 4.1 dan wel art. 4.2.
a) alle redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot 
annulering van de reis die de verzekerde kende, of die een normaal zorg-
vuldig verzekerde redelijkerwijze had moeten kennen, op de inschrijvings-
datum, met uitzondering van vooraf bestaande ziekte of ongeval onder de 
voorwaarden beschreven in art. 4.1, b);
b) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzet-
telijke daden van de verzekerde;
c) de verzekerde heeft geen zin meer om de reis te ondernemen;
d) de weersomstandigheden op de reisbestemming voldoen niet aan de 
verwachtingen van de verzekerde (teveel of gebrek aan zon of neerslag, etc.);
e) elke schadeaangifte als gevolg van de reisorganisator, de luchtvaart-
maatschappij of een andere reisorganisatie die onvermogend wordt en 
dus niet in staat is enige verplichting tegenover de verzekerde na te leven;
f) annulering waarvoor de reisorganisator geen kosten aanrekent of mag 
aanrekenen of waarvoor door de reisorganisator een kosteloos alternatief 
aangeboden wordt;
g) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig – d.i. boven de risico- 
of wettelijke drempel - gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet 
door een arts voorgeschreven geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik van 
voorgeschreven geneesmiddelen;
h) annulering wegens een niet gespecificeerde, materieel niet tastbare 
of verifieerbare reden die niet met de nodige bewijsdocumenten kan 
aangetoond worden;
i) wanneer de verzekerde op reis vertrekt tegen het advies van de behandelende arts;
j) wanneer de verzekerde alsnog op reis vertrekt in dezelfde afreisperiode 
als het oorspronkelijk geannuleerd reiscontract;
k) het door de verzekerde niet naleven van de verplichtingen met 
bedrieglijk opzet bepaald in art. 9, waaronder de termijn van aangifte;
l) kosten die reeds door derden (bijvoorbeeld overheden, reisorganisator,…)
worden gedekt;
m) quarantainekosten indien het vakantieland voor alle personen die het 
land binnenkomen quarantaine voorschrijft en indien de verzekerde hiervan
op de hoogte was op de inschrijvingsdatum. 
Binnen de annuleringsverzekering ALL RISK zijn de waarborgen & de uit-
sluitingen niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op 
de personen van wie de medische toestand de oorzaak is van de vraag 
tot tussenkomst.
7. Looptijd van de annuleringsverzekering
De verzekeringsovereenkomst komt tot stand bij het onderschrijven van het 
verzekerings- en reiscontract en loopt tot de aanvang van de reis. 
Er kan pas dekking worden verleend onder de polis na volledige betaling 
van de verzekeringspremie, zo lang deze niet volledig is betaald kan er nooit 
dekking verworven zijn.

8. Up-/downgraden van de annuleringsverzekering
8.1 Upgraden
Het bijboeken van de tijdelijke annuleringsverzekering All Risk of upgraden 
van de reeds geboekte annuleringsverzekering  Platinum naar All Risk is 
toegelaten tot 7 dagen na boeking mits deze datum minstens 57 dagen 
voor afreis ligt. Uiteraard geldt de door de upgrade verworven dekking 
enkel voor redenen die dateren van na de upgrade. Men kan nooit dekking 
bekomen voor gebeurtenissen die zich reeds hebben voltrokken, of waarvan 
het redelijkerwijze voorzienbaar is dat deze zich zullen voltrekken (verhoogd risico).
8.2 Downgraden
Het opzeggen van de tijdelijke annuleringsverzekering is niet mogelijk.
9. Verplichtingen van de verzekerde
a) de verzekerde moet alle maatregelen nemen om de annulerings- of 
wijzigingskosten tot een minimum te beperken; in het bijzonder zal u de 
reisorganisator op de hoogte brengen zodra iets gebeurt dat een reden 
kan zijn om uw reis te annuleren, te wijzigen of te onderbreken. Indien de 
verzekerde in gebreke blijft, zal de verzekeraar zijn prestatie verminderen 
t.b.v. het nadeel dat de verzekeraar heeft geleden;
b) de verzekerde moet zodra mogelijk het schadegeval melden aan de 
verzekeraar: 
- hetzij online, door via de website https://claims.tui.be de medische vragenlijst 
te downloaden, online het aangifteformulier in te vullen en de ingevulde
medische documenten en/of andere bewijsdocumenten te uploaden 
- hetzij bij de tussenpersoon waar de reis werd geboekt, waar de vragen-
lijst en het aangifteformulier bekomen worden, de ingevulde documenten 
dienen aan deze tussenpersoon te worden terugbezorgd
en dit in elk geval binnen de 30 kalenderdagen vanaf de annulerings-
datum, of vanaf de datum van de heenreis in geval van een no show 
(d.w.z. op de datum van heenreis daagt de reiziger niet op, hij/zij neemt 
dus geen deel aan de reis, zonder dat de reisovereenkomst voorafgaand 
geannuleerd werd) die tevens de uitschrijvingsdatum van de kosten-
factuur is. Indien de verzekerde in gebreke blijft, zal de verzekeraar zijn 
prestatie verminderen t.b.v. het nadeel dat de verzekeraar heeft geleden; 
c) de verzekerde moet zonder verwijl aan Pats NV  alle nuttige inlichtingen
en/of documenten verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden 
gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te 
kunnen vaststellen. Indien de verzekerde in gebreke blijft, zal de verzekeraar
zijn prestatie verminderen t.b.v. het nadeel dat de verzekeraar heeft geleden; 
d) de verzekerde moet bewijzen dat de oorzaak voor het annuleren van 
de reis onder de dekking van de polis valt. Zo dient u bijvoorbeeld, wanneer
een medische reden wordt ingeroepen, onze medische vragenlijst ingevuld 
door de behandelende arts te bezorgen of bij reisonderbreking een 
medisch attest van de arts ter plaatse en een bewijs van de vervroegde 
terugkeer te bezorgen. Door het afsluiten van deze polis, aanvaardt de 
verzekerde dat de verzekeraar of haar daartoe bevoegde gemandateerden,
en in geval van medische gegevens haar daartoe bevoegde gemandateerde 
artsen, controles kunnen uitoefenen en ook toegang en inzage kunnen 
krijgen van het medisch dossier bij ongeval of ziekte van de persoon van 
wie de medische toestand de reden is tot de aanvraag tot vergoeding. 
Indien geen controle mogelijk is van de door de verzekerde ingeroepen 
oorzaak voor het annuleren van de reis of van de door de verzekeraar 
ingeroepen reden van uitsluiting is er geen verzekeringsdekking.
10. Algemene bepalingen
10.1 Eerder afgesloten verzekeringen
Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verschillende verzekeraars voor 
hetzelfde risico, kan de verzekerde of de begunstigde van de 
vergoeding, in geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding 
vorderen binnen de grenzen van ieders verplichtingen en tot beloop van 
de vergoeding waarop u recht heeft. De verzekeraar kan zich in dat geval 
niet beroepen op het bestaan van andere contracten die hetzelfde risico 
dekken om zijn waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude. De 
schaderegeling zal gebeuren overeenkomstig artikel 99 §2 van de W. Verz. 
van 4 april 2014.
10.2 Subrogatie
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell treedt automatisch in de 
rechten van de begunstigde van de vergoeding ten aanzien van aansprakelijke
derden tot beloop van het bedrag van haar tussenkomst.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell respecteert de privacy van 
haar klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van 
persoonlijke gegevens en het gebruik dat Advent Insurance PCC Limited 
- Absolut Cell van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met 
de General Data Protection Regulation. In geval van aansluiting worden 
uw persoonsgegevens opgeslagen in een databestand. De verwerkings-
verantwoordelijke van dit bestand en de persoonsgegevens vervat in dit 
bestand is Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell.
Uw identiteitsgegevens en contactgegevens worden gebruikt om de 
verzekeringsovereenkomst te kunnen sluiten, te kunnen beheren en 
te kunnen uitvoeren. Daarnaast kan Advent Insurance PCC Limited - 
Absolut Cell, op basis van haar gerechtvaardigd commercieel belang, uw 
identiteits- en contactgegevens ook gebruiken om te voldoen aan de 
vragen van haar klanten, haar klanten op de hoogte te houden van de 
activiteiten van Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, alsook voor 
marketingdoeleinden zoals het aanbieden van diensten of producten, 
ledenvoordelen en promoties bij partners, het beheer van het klanten-
bestand, (direct) marketing, public relations en activiteiten als tussenpersoon.
Voorts is het mogelijk dat voor het sluiten van uw overeenkomst, de 
uitvoering van uw overeenkomst en/of de afhandeling van uw schadegeval 
dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell ook gezondheidsgegevens
moet verwerken. De wet verplicht ons om uw uitdrukkelijke toestemming
te vragen om uw gezondheidsgegevens of die van de persoon die u 
vertegenwoordigt te verwerken. U kan deze toestemming op elk moment 
intrekken. Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell kan bij intrekking 
van die toestemming die gegevens ook zonder uw toestemming verder 
verwerken als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens die u zelf 
openbaar gemaakt hebt en de verwerking nodig is om een rechtsvordering 
in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell beveiligt uw persoons-
gegevensgegevens met verregaande technische maatregelen. Alleen 
 personen die daarvoor bevoegd zijn, verwerken uw persoonsgegevens en 
dat met de grootste vertrouwelijkheid.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell deelt gegevens alleen 
mee aan de contractueel met Advent Insurance verbonden organisaties. 
Zo doet Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell beroep op een 
subverwerker Pats NV (met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, 
Gistelsesteenweg 1, ingeschreven in de KBO onder het ondernemings-
nummer 0436.072.606).
U heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering toe 
van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens omwille van direct marketingdoel-
einden of tegen de doorgifte van uw gegevens aan een contractueel met 
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell verbonden organisatie. U 
kunt deze rechten uitoefenen door het richten van een eenvoudig schrijven 
met kopie van identiteitskaart naar Advent Insurance PCC Limited - 
Absolut Cell op haar maatschappelijke zetel. Als u denkt dat de gegevens-
verwerking niet gebeurt volgens de geldende wetten en regels, dan kunt 
u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer uitgebreide informatie over het gebruik van de gegevens door 
de verzekeraar en uw rechten vindt u in de privacyverklaring van de 
verzekeraar, beschikbaar via de website van de verzekeraar (http://www.
adventpcc.com/data-protection). Een papieren versie kan ook kosteloos 
opgevraagd worden bij de verzekeraar.
10.3 Toepasselijk recht en verjaring
Op de verzekeringsovereenkomst ALL RISK is het Belgisch recht van 
toepassing. In geval van betwisting is de bevoegde rechtbank die van de 
woonplaats van de verzekeringsnemer. Elke vordering voortvloeiend uit 
het ontstaan, de toepassing of het einde van deze verzekeringsovereen-
komst verjaart na drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis 
die aanleiding geeft tot de vraag tot vergoeding.
10.4 Woonplaatskeuze  
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen
- voor Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell op de maatschappelijke 
zetel van haar schaderegelaar;
- voor de begunstigde op zijn domicilie-adres.
10.5 Klachtenbehandeling
Niettegenstaande de verzekeraar Advent Insurance PCC Limited - Absolut 
Cell er alles aan doet om uw dossier correct te behandelen, zou het kunnen
dat u niet tevreden bent.. Wendt u zich dan in eerste instantie tot de 
schadebeheerder Pats NV, wiens gegevens u op de briefwisseling vindt. 
Mocht dit niet volstaan, dan kunt u zich richten tot de klachtendienst, die 
in België namens de verzekeraar Advent Insurance PCC Limited - Absolut 
Cell wordt verzorgd door schaderegelaar Pats NV. De coördinaten zijn: 
Pats NV dienst klachtenbeheer, Gistelsesteenweg 1 te 8400 Oostende. 
Telefoon +32 (0)59 56 58 01– e-mail: travel_insurance@tui.be.
Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer om een vlot verloop 
te garanderen. De klachtendienst onderzoekt uw klacht zodra zij ze 
hebben ontvangen en u ontvangt hun antwoord binnen twee weken na 
ontvangst. Mochten zij u binnen die termijn niet kunnen antwoorden, dan 
laten zij u weten wanneer u wel een antwoord mag verwachten. Mocht u 
uiteindelijk niet tevreden zijn over deze klachtenbehandeling, dan kunt u 
zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 
35, 1000 Brussel. Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer. 
Deze klachtenprocedure doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om 
gerechtelijk te ageren.
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TIJDELIJKE ANNULERINGSVERZEKERING PLATINUM
ALGEMENE VOORWAARDEN

Als u een reis uit het aanbod van TUI reserveert is er geen annulerings-
verzekering inbegrepen in de reissom. U kan een aanvullende annule-
ringsverzekering afsluiten op het ogenblik van het boeken van uw reis 
conform de onderstaande voorwaarden. 
1. Doel van de verzekering
De annuleringsverzekering PLATINUM heeft als doel de verzekerde te 
vergoeden voor welomschreven schadelijke gevolgen van de annulering 
van een via een reiscontract geboekte vakantiereis of huurovereenkomst 
voor een vakantieverblijf, als gevolg van welomschreven gebeurtenissen 
die dateren van na het afsluiten van zowel de verzekeringsovereenkomst 
als de reisovereenkomst (dan wel de huurovereenkomst voor een vakantie-
verblijf).
2. De partijen
a) de Verzekeraar: Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, 
vennootschap naar Maltees recht, met zetel te Malta, Qormi QRM3800, 
Triq L-lljun, The landmark, Level 1, Suite 2, goedgekeurd door het MFSA 
(nummer C 52394) en met als gemandateerde schaderegelaar in België 
Pats NV, met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1 en met onder-
nemingsnummer 0436.072.606.
b) de Verzekeringsnemer: de natuurlijke persoon die het reiscontract en 
de daaraan gekoppelde annuleringsverzekering PLATINUM afsluit en die 
gedomicilieerd is in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. 
c) de Verzekerden: de personen die met naam in de bijzondere voorwaarden
van de overeenkomst vermeld staan onder de “verzekerden” en die 
gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. 
De verzekerden zullen ook vernoemd worden in onderhavig contract door 
de term “u”.
3. Definities
a) reiscontract: ieder vervoer, verblijf of afhuring van een vakantieverblijf, 
al dan niet gecombineerd, afgesloten door de verzekeringsnemer als 
reiziger en/of huurder met TUI Belgium nv als reisbemiddelaar of als 
reisorganisator.
b) vertrekdatum: de vertrekdatum vermeld in het reiscontract.
c) inschrijvingsdatum: de datum waarop de verzekeringsnemer het reis-
contract en de daaraan gekoppelde annuleringsverzekering heeft afgesloten
met de reisorganisator en de verzekeraar. 
d) reisgezel: de natuurlijke persoon met wie de verzekeringsnemer samen 
ingeschreven is en besloot de geplande reis te ondernemen en van wie 
de aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop ervan.
e) levensgezel: de persoon met wie de verzekeringsnemer een feitelijke 
of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op 
dezelfde verblijfplaats samenleeft.
f) ziekte: elke aantasting van de gezondheidstoestand die niet door een ongeval
veroorzaakt wordt, waarvan de oorzaak en de symptomen objectief 
medisch zijn vastgesteld door een erkende arts vóór of op de datum 
van annulering en die de uitvoering van het reiscontract medisch gezien 
onmogelijk maakt. 
g) stabiele ziekte: het stabiele karakter van een ziekte wordt beoordeeld 
met verwijzing naar de “referentiedatum”, d.i. de dag zes kalendermaanden 
vóór de inschrijvingsdatum. Een ziekte wordt enkel als stabiel beschouwd 
onder drie cumulatieve voorwaarden: 
1. vóór de referentiedatum heeft de behandelende arts een definitieve 
diagnose gesteld en de eventuele medische behandeling opgestart met 
een medisch normaal verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de 
patiënt geen nieuwe symptomen of medische gevolgen van de ziekte 
(“nieuw”: afwijkend van de symptomen of medische gevolgen die de 
patiënt vertoonde in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand 
aan de referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is er geen wijziging 
van behandeling en/of medicatie voor de ziekte vereist, uitgevoerd, 
gepland of redelijkerwijze voorzienbaar voor arts of patiënt (“wijziging”: 
afwijkend van de behandeling en/of medicatie in de periode van zes 
kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum). 
h) ongeval: elke aantasting van de lichamelijke integriteit door een plotse 
gebeurtenis buiten de betrokkene, objectief medisch vastgesteld door 
een erkende arts vóór of op de datum van de annulering en die de uit-
voering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
i) stabiele medische toestand na ongeval of medische/chirurgische ingreep: 
het stabiele karakter van de medische toestand wordt beoordeeld met 
verwijzing naar de “referentiedatum”, dit is de dag zes kalendermaanden 
vóór de inschrijvingsdatum. 
De gevolgen van een ongeval of een medische/chirurgische ingreep worden 
enkel als stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden: 
1. het ongeval of de ingreep dateren van vóór de referentiedatum en de 
navolgende behandeling kent een medisch normaal verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de 
patiënt geen nieuwe symptomen of medische gevolgen (“nieuw”: afwijkend
van de symptomen of medische gevolgen in de periode van zes kalender-
maanden voorafgaand aan de referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is geen wijziging 
van behandeling en/of medicatie vereist, uitgevoerd, gepland of voorzienbaar
voor arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/of 
medicatie in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de 
referentiedatum). 
j) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke 
en door een plotse gebeurtenis veroorzaakte schade ten belope van minstens 
2.500 euro aan onroerende goederen van de verzekerde ongeacht de 
bestemming van die goederen, onafhankelijk van uw wil, want ten gevolge 
van een toevallige oorzaak, en die de annulering vereist voor de vrijwaring 
van uw materiële belangen.
k) terminaal: een ziekte die niet kan worden genezen en in de laatste 
levensfase is aanbeland

l) natuurramp: een hevige gebeurtenis van natuurlijke oorsprong met 
verwoestende gevolgen op grote schaal. Natuurrampen zijn gebeurtenis-
sen veroorzaakt door de atmosfeer, watermassa of de grond die het land 
treffen, in het bijzonder (niet limitatieve opsomming) overstromingen, 
vloedgolven, dijkbreuken, orkanen, droogvallen of uitzetting van gronden 
(extreme droogte), aardbevingen, aardverschuivingen, vulkanische 
uitbarstingen, grondverschuivingen, grondverzakkingen.
4. Recht op vergoeding
De verzekeraar vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd 
aan de reisorganisator als gevolg van annulering of wijziging van het 
reiscontract omwille van één van de hierna volgende redenen die dateren 
van na de inschrijvingsdatum. De verzekeraar behoudt zich het recht om 
een adviserend geneesheer aan te duiden die bevoegd is om bijkomende 
medische informatie op te vragen of inzage te krijgen in het volledige 
medisch dossier van de patiënt, wie de reden is om het reiscontract te 
annuleren of te wijzigen. De eindbeslissing blijft dan ook altijd het recht 
van de verzekeringsmaatschappij.
a) ongeval, overlijden, of ziekte, daterend van na de inschrijvingsdatum, 
inclusief de medisch noodzakelijke behandeling n.a.v. dit ongeval of deze 
ziekte, van:
• de verzekerde;
• de levensgezel van de verzekerde;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de 
verzekerde;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de 
verzekerde zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte 
inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden 
onmogelijk kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor 
een normaal zorgvuldig verzekerde niet mogelijk de behandeling zo te 
organiseren dat de reis toch kan doorgaan.
Een ziekte dateert van na de inschrijvingsdatum indien zich op dat 
moment nog geen symptomen of medische klachten die met de ziekte 
in verband kunnen worden gebracht hadden gemanifesteerd, ongeacht de 
datum van diagnose. Eventuele tussenkomende factoren (zoals het 
verloop van de behandeling, evolutie van de klachten, fout van een 
derde…) doen geen afbreuk aan het verband tussen de medische 
klachten en de ziekte.
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen 
het advies van de behandelende arts.
b) onverwachte medisch noodzakelijke behandeling van de gevolgen van 
een ongeval of van een ziekte, wanneer het ongeval of de ziekte dateren 
van vóór de inschrijvingsdatum (volgens de definitie in art. 4 a), doch 
enkel op voorwaarde dat de medische toestand na ongeval of de ziekte 
op de inschrijvingsdatum stabiel waren zoals gedefinieerd in art. 3.g) en art. 
3.i)., van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de 
verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de 
verzekerde zou passen of zou passen op de bij de verzekerde 
gehandicapte inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden 
onmogelijk kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor 
een normaal zorgvuldig patiënt niet mogelijk de behandeling zo te 
organiseren dat de reis toch kan doorgaan.
Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de behandeling op de 
inschrijvingsdatum door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal 
zorgvuldig arts redelijkerwijze niet konden worden voorzien. 
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen 
het advies van de behandelende arts.
c) de onverwacht noodzakelijke zorg voor een familielid tot de tweede 
graad van de verzekerde omwille van medische redenen na een zie-
kenhuisopname mits de hulpbehoevende op het moment van de 
inschrijvingsdatum niet gehospitaliseerd was en de verzekerde vóór de 
inschrijvingsdatum nog niet op dezelfde manier in de zorg van dit fami-
lielid moest voorzien en mits bewijs van de nood aan de zorg uitgaat van 
het ziekenhuis waar het familielid werd opgenomen. Het moet daarbij 
voor een normaal zorgvuldige verzekerde onmogelijk zijn om de zorg zo 
te organiseren dat de reis toch kan doorgaan. Onder “onverwacht” wordt 
verstaan dat de noodzaak van de zorg op de inschrijvingsdatum door een 
normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvuldig arts niet konden 
worden voorzien.
d) zwangerschap mits de zwangere verzekerde nog niet zwanger was op de 
inschrijvings datum en mits de vertrekdatum voor de reis in de laatste drie 
maanden van de normale zwangerschapsperiode valt;
e) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de zwangere verzekerde 
mits dit de uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk 
maakt; onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij een familielid van 
de verzekerde tot de tweede graad met inbegrip van een vroeggeboorte 
vroeger dan één maand vóór de voorziene bevallingsdatum. Onder “onvoor-
ziene” complicaties wordt verstaan: afwijkend van het op de inschrijvings-
datum normaal te verwachten medisch verloop;
f) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde na de 
inschrijvingsdatum en binnen de twee maanden voor vertrekdatum door 
de werkgever om economische redenen;
g) het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens drie 
opeenvolgende maanden door de verzekerde na de inschrijvingsdatum, 
indien deze periode geheel of gedeeltelijk samenvalt met de duur van de 
reis en de vakantieperiode van de reis niet werd goedgekeurd door de 
nieuwe werkgever;
h) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen van de verze-

kerde, buiten uw toedoen en waarbij de nodige vaststellingen zijn gedaan 
door de overheid (zoals politiediensten) en/of door een expert, die uw 
aanwezigheid noodzakelijk maken en waarbij er in het geval van inbraak 
duidelijke sporen van braak terug te vinden zijn; mits de schade dateert 
uiterlijk binnen de maand vóór de vertrekdatum van de reis of tijdens 
de reis;
i) de oproeping van de verzekerde of van uw levensgezel na de inschrijvings-
datum
• voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, mits bewijs 
met een medisch attest waarop de onmogelijkheid om de reis te ondernemen
wordt bevestigd; de vergoeding kan ook genoten worden voor een 
orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, voor familieleden tot de 
tweede graad;
• voor de aankomst van een geadopteerd kind indien die aankomst 
van het kind zich situeert in de periode tussen één maand vóór en één 
maand na de vertrekdatum van de reis;
• voor een militaire missie die plaatsvindt tijdens de reis;
• als jurylid in een assisenzaak of als getuige in een rechtszaak die plaats-
vindt tijdens de reis;
j) de verdwijning of kidnapping door derden van de verzekerde of uw 
levensgezel of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
k) zelfmoord van:
• de verzekerde of van uw levensgezel;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de tweede graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de 
verzekerde;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de 
verzekerde zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte 
inwonende personen;
l) echtscheiding of feitelijke scheiding van de verzekerde met de reisgezel 
indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid of de ontbinding 
van een samenlevingscontract gebeurde na de inschrijvingsdatum en mits 
voorlegging van het bewijs dat de adreswijziging van de verzekerde of van 
uw ex-partner dateert van na de inschrijvingsdatum;
m) de annulering van een gepland huwelijk door de verzekerde wanneer 
het een reis betreft met degene met wie zou gehuwd worden en die zich 
zou gesitueerd hebben na dit huwelijk;
n) herexamens als student voor de verzekerde die tijdens of binnen de 
maand na de reis moeten worden afgelegd door de verzekerde, mits u 
niet op de hoogte was van een herexamen of een onvoldoende op de 
inschrijvingsdatum en mits het herexamen niet verplaatst kan worden 
buiten voormelde periode;
o) het totale verlies van het persoonlijke voertuig van de verzekerde of 
uw levensgezel ten gevolge van een ongeval, een brand of een diefstal binnen
de week vóór de vertrekdatum van de autovakantie en mits bewijs via een 
overheid (zoals politiediensten) en/of door een expert;
p) immobilisatie door ongeval, diefstal, brand of defect van het particuliere
voertuig (en bijgevolg niet van een voertuig voor georganiseerd betalend 
vervoer) dat de verzekerde naar de lucht- of zeehaven van vertrek moest 
brengen zodat de lucht- of zeehaven van vertrek niet tijdig kan worden 
bereikt, mits afdoende bewijs hiervan door bv. de overheid (zoals politie-
diensten, takeldienst,…) en/of door een expert en mits het bewijs dat de 
oorzaak van de immobilisatie zich voordoet meer dan één uur vóór het 
inschepen op het vliegtuig of de boot.
q) home- of carjacking van de verzekerde, door een derde, uiterlijk binnen
de week vóór vertrek, mits bewijs door vaststellingen van de politiediensten;
r) opzegging door de verhuurder van het huurcontract voor de hoofd-
verblijfplaats van de verzekerde na de inschrijvingsdatum, binnen de drie 
maand vóór de vertrekdatum van de reis en mits de woning binnen de 
maand vóór vertrek of tijdens de reis moet verlaten worden;
s) intrekking van het reeds toegekende verlof van de verzekerde door uw 
werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die de verzekerde 
vervangt, ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden. De verzekerde 
moet een attest van de werkgever voorleggen dat bewijst dat de vervanger 
was aangeduid voor de datum waarop de reis werd geboekt, evenals een 
medisch attest van werkonbekwaamheid of, desgevallend, een overlijdens-
attest van de vervanger van de verzekerde;
t) noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig
beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid van uw vervanger door 
ziekte, ongeval of overlijden en mits voorlegging van een bewijs waaruit 
blijkt dat hij/zij als vervanger was aangeduid vóór de inschrijvingsdatum 
en mits ook een medisch attest van werkongeschiktheid of, desgevallend, 
een overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
u) diefstal met geweld of met inbraak bij de verzekerde, uiterlijk binnen 
de vijf dagen vóór de vertrekdatum van de reis én met diefstal van de 
identiteits- of vervoers- of andere bewijzen, noodzakelijk voor de reis en 
mits bewijs van vaststellingen door de politiediensten;
v) de onmogelijkheid voor de verzekerde wegens medische redenen om 
gevaccineerd te worden terwijl deze vaccinatie uitdrukkelijk noodzakelijk is 
volgens de WHO (World Health Organization);
w) het niet of niet tijdig bekomen vanwege de bevoegde autoriteiten 
(ook die van het land van bestemming) van een vereist visum voor de 
verzekerde, voor zover dit niet (tijdig) bekomen niet het gevolg is van 
een laattijdige aanvraag door de verzekerde of van een aanvraag waarbij 
onjuiste of onvoldoende informatie werd bezorgd door de verzekerde en 
voor zover op de inschrijvingsdatum niet kon geweten zijn dat het visum 
niet of niet tijdig kon bekomen worden;
x) het overlijden van de hond, de kat of het paard van de verzekerde 
binnen de twee dagen vóór de vertrekdatum van de reis, mits bewijs met 
een overlijdensverklaring van de dierenarts en met een verklaring van 
de dierenarts van de goede gezondheid van het dier op de dag van het 
afsluiten van het reiscontract en van de verzekeringspolis en mits ook het 
bewijs dat het dier eigendom is van de verzekerde.

j
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5. Gewaarborgde schade en omvang van de waarborg
Indien het recht op vergoeding conform artikel 4 is aangetoond en 
verworven aan de hand van de nodige bewijsdocumenten, waarborgt de 
annuleringsverzekering PLATINUM:
a) de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten 
verschuldigd aan de reisorganisator bij toepassing van het reiscontract; 
rekening houdend met de uitsluitingen onder art. 6.;
b) in geval van annulering tijdens de duur van de reis, de niet recupereer-
bare kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld 
op het reiscontract (de terugvlucht komt niet in aanmerking voor vergoeding);
c) indien omwille van een reden tot annulering zoals beschreven onder 
4. pas later kan worden afgereisd dan de vertrekdatum voorzien in het 
reiscontract, de niet  recupereerbare kosten voor de niet genoten nachten 
van het verblijf zoals vermeld op het reiscontract (de heenvlucht komt 
niet in aanmerking voor vergoeding).
De verzekerde moet geen franchise noch administratiekosten ten laste 
nemen. Anderzijds bent u niet gerechtigd op de terugbetaling van de 
verzekeringspremie en administratiekosten in het reiscontract.
6. Uitsluitingen
De verzekeraar verleent enkel dekking voor gebeurtenissen die aanleiding 
teven tot annulering van de reis die expliciet vermeld zijn onder artikel 
4. Binnen deze grenzen sluit de verzekeraar dekking uit, en zal er dus 
geen vergoeding verschuldigd zijn, in dit artikel opgesomde redenen van 
annulering.
a) ziektes in een terminaal stadium (beoordeeld door de behandelende 
arts en de adviserend geneesheer van de verzekeraar) op de inschrijvings-
datum; 
b) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig – d.i. boven de risico- 
of wettelijke drempel - gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet 
door een arts voorgeschreven geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik van 
voorgeschreven geneesmiddelen;
c) depressies, psychische of psychosomatische ziektes, geestes- of zenuw-
stoornissen, behalve wanneer die noodzaken tot hospitalisatie of opname 
in een geestelijke gezondheidsinstelling tijdens de reisperiode, doch dit 
uiteraard onder de voorwaarden beschreven in art. 4 a) en b). 
d) ziektes of gevolgen van ongevallen die niet via een medisch onderzoek 
kunnen worden vastgesteld of die niet gepaard gaan met objectieve waar-
neembare symptomen op basis waarvan een onbetwistbare diagnose kan 
worden gesteld;
e) alle redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot 
annulering van de reis die de verzekerde kende, of die een normaal zorgvuldig
verzekerde redelijkerwijze had moeten kennen, op de inschrijvingsdatum, 
met uitzondering van voorafbestaande ziekte of ongeval onder de 
voorwaarden beschreven in art. 4, b).
f) een medische of chirurgische ingreep en de gevolgen daarvan (waaronder 
complicaties) wanneer: 1. de ingreep reeds gepland of uitgevoerd was 
vóór de inschrijvingsdatum (tenzij de medische toestand na ingreep 
stabiel was zoals omschreven in art 3, i);  of 2. de ingreep werd gepland 
of uitgevoerd na de inschrijvingsdatum en in causaal verband kan worden 
gebracht met symptomen of medische klachten die zich reeds hadden 
gemanifesteerd vóór de inschrijvingsdatum. Dit causaal verband kan rechtstreeks 
of onrechtstreeks zijn, eventuele bijkomende factoren van latere datum 
(zoals het verloop van de behandeling, evolutie van de klachten, fout van 
een derde,…) doen hieraan geen afbreuk.  
g) niet medisch dringende chirurgische ingreep (zoals o.a. esthetische 
ingreep, gastric bypass, obesitasheelkunde,…) en alle gevolgen daarvan, 
waaronder complicaties. Dit causaal verband kan rechtstreeks of onrecht-
streeks zijn, eventuele bijkomende factoren van latere datum (zoals het 
verloop van de behandeling, evolutie van de klachten, fout van een 
derde,…) doen hieraan geen afbreuk.  
h) ziektes, ongevallen of stoornissen en schade als gevolg van:
a. het beoefenen van gevaarlijke sporten of vrijetijdsbestedingen die de 
beoefenaar ervan kunnen blootstellen aan ernstige kwetsuren of aan de 
dood indien er fouten optreden in hun beoefening. Deze activiteiten 
kenmerken zich in de meeste gevallen door het nemen van risico’s die 
te wijten zijn aan de snelheid, de hoogte of de diepte, en/of de fysieke 
inspanning van de beoefenaar ervan, en vereisen een specifieke uitrusting. 
Ook sporten of vrijetijdsbestedingen waarbij gevechtstechnieken en/of 
wapens worden gebruikt of toegepast worden als gevaarlijk beschouwd;
b. de deelname aan snelheidspogingen of –wedstrijden;
c. professioneel of betaald sporten met inbegrip van de trainingen;
i) epidemieën en/of pandemieën met uitzondering van ziekte door epidemie/
pandemie onder art. 4 a);
j) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van 
opzettelijke daden van de verzekerde;
k) de gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen, aanvallen, explosies 
en/of stralingen;
l) oorlog, staking, oproer, burgeroorlog, terreur of gewelddaden met 
collectieve drijfveer en alle gevolgen die daaruit voortvloeien, tenzij het 
bewijs wordt geleverd dat er geen oorzakelijk verband is tussen de annulering
en de gebeurtenis;
m) aardbeving, vloedgolf, vulkaanuitbarsting, overstroming of een andere 
natuurramp zoals gedefinieerd onder art. 3 l);
n) annulering waarvoor de reisorganisator geen kosten aanrekent of mag 
aanrekenen of waarvoor door de reisorganisator een kosteloos alternatief 
aangeboden wordt;
o) wanneer de verzekerde op reis vertrekt tegen het advies van de 
behandelende arts; 
p) wanneer de verzekerde alsnog op reis vertrekt in dezelfde afreisperiode 
als het oorspronkelijk geannuleerd reiscontract;
q) annulering wegens een niet gespecificeerde, materieel niet tastbare 
of verifieerbare reden die niet met de nodige bewijsdocumenten kan 
aangetoond worden;
r) het door de verzekerde niet naleven van de verplichtingen met 
bedrieglijk opzet bepaald in art. 9, waaronder de termijn van aangifte;

s) elke schadeaangifte als gevolg van de reisorganisator, de luchtvaart-
maatschappij of een andere reisorganisatie die onvermogend wordt en 
dus niet in staat is enige verplichting tegenover de verzekerde na te 
leven. 
Binnen de annuleringsverzekering PLATINUM zijn de waarborgen & de 
uitsluitingen niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens 
op de personen van wie de medische toestand de oorzaak is van de 
vraag tot tussenkomst.
7. Looptijd van de annuleringsverzekering
De verzekeringsovereenkomst komt tot stand bij het onderschrijven van het 
verzekerings- en reiscontract en loopt tot de aanvang van de reis. 
Er kan pas dekking worden verleend onder de polis na volledige betaling 
van de 
verzekeringspremie, zo lang deze niet volledig is betaald kan er nooit 
dekking 
verworven zijn.
8. Up-/downgraden van de annuleringsverzekering
8.1 Upgraden
Het bijboeken van de tijdelijke annuleringsverzekering Platinum of upgraden
van de reeds geboekte annuleringsverzekering  Platinum naar All Risk is 
toegelaten tot 7 dagen na boeking mits deze datum minstens 57 dagen 
voor afreis ligt. Uiteraard geldt de door de upgrade verworven dekking 
enkel voor redenen die dateren van na de upgrade. Men kan nooit dekking 
bekomen voor gebeurtenissen die zich reeds hebben voltrokken, of 
waarvan het redelijkerwijze voorzienbaar is dat deze zich zullen voltrekken 
(verhoogd risico).
8.2 Downgraden
Het downgraden of opzeggen van de tijdelijke annuleringsverzekering is 
niet mogelijk.
9. Verplichtingen van de verzekerde
a) de verzekerde moet alle maatregelen nemen om de annulerings- of 
wijzigingskosten tot een minimum te beperken; in het bijzonder zal u de 
reisorganisator op de hoogte brengen zodra iets gebeurt dat een reden 
kan zijn om uw reis te annuleren, te wijzigen of te onderbreken. Indien de 
verzekerde in gebreke blijft zal de verzekeraar zijn prestatie verminderen 
t.b.v. het nadeel dat de verzekeraar heeft geleden;
b) de verzekerde moet zodra mogelijk het schadegeval melden aan de 
verzekeraar: 
- hetzij online, door via de website https://claims.tui.be de medische 
vragenlijst te downloaden, online het aangifteformulier in te vullen en de inge-
vulde medische documenten en/of andere bewijsdocumenten te uploaden 
- hetzij bij de tussenpersoon waar de reis werd geboekt, waar de vragen-
lijst en het aangifteformulier bekomen worden, de ingevulde documenten 
dienen aan deze tussenpersoon te worden terugbezorgd
en dit in elk geval binnen de 30 kalenderdagen vanaf de annulerings-
datum, of vanaf de datum van de heenreis in geval van een no show 
(d.w.z. op de datum van heenreis daagt de reiziger niet op, hij/zij neemt 
dus geen deel aan de reis, zonder dat de reisovereenkomst voorafgaand 
geannuleerd werd) die tevens de uitschrijvingsdatum van de kosten-
factuur is. Indien de verzekerde in gebreke blijft, zal de verzekeraar zijn 
prestatie verminderen t.b.v. het nadeel dat de verzekeraar heeft geleden; 
c) de verzekerde moet zonder verwijl aan Pats NV  alle nuttige inlichtingen
en/of documenten verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden 
gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te 
kunnen vaststellen. Indien de verzekerde in gebreke blijft, zal de verzekeraar
zijn prestatie verminderen t.b.v. het nadeel dat de verzekeraar heeft 
geleden; 
d) de verzekerde moet bewijzen dat de oorzaak voor het annuleren van 
de reis onder de dekking van de polis valt. Zo dient u bijvoorbeeld, wanneer 
een medische reden wordt ingeroepen, onze medische vragenlijst ingevuld 
door de behandelende arts te bezorgen of bij reisonderbreking een 
medisch attest van de arts ter plaatse en een bewijs van de vervroegde 
terugkeer te bezorgen. Door het afsluiten van deze polis, aanvaardt de 
verzekerde dat de verzekeraar of haar daartoe bevoegde gemandateerden, 
en in geval van medische gegevens haar daartoe bevoegde gemandateerde 
artsen, controles kunnen uitoefenen en ook toegang en inzage kunnen 
krijgen van het medisch dossier bij ongeval of ziekte van de persoon van 
wie de medische toestand de reden is tot de aanvraag tot vergoeding. 
Indien geen controle mogelijk is van de door de verzekerde ingeroepen 
oorzaak voor het annuleren van de reis of van de door de verzekeraar 
ingeroepen reden van uitsluiting is er geen verzekeringsdekking.
10. Algemene bepalingen
10.1 Eerder afgesloten verzekeringen
Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verschillende verzekeraars voor 
hetzelfde risico, kan de verzekerde of de begunstigde van de vergoeding, 
in geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen 
binnen de grenzen van ieders  verplichtingen en tot beloop van de ver-
goeding waarop u recht heeft. De verzekeraar kan zich in dat geval niet 
beroepen op het bestaan van andere contracten die hetzelfde risico dekken 
om zijn waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude. De schaderegeling 
zal gebeuren overeenkomstig artikel 99 §2 van de W. Verz. van 4 april 
2014.
10.2 Subrogatie
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell treedt automatisch in de 
rechten van de begunstigde van de vergoeding ten aanzien van 
aansprakelijke derden tot beloop van het bedrag van haar tussenkomst.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell respecteert de privacy van 
haar klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van 
persoonlijke gegevens en het gebruik dat Advent Insurance PCC Limited 
- Absolut Cell van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met 
de General Data Protection Regulation. In geval van aansluiting worden 
uw persoonsgegevens opgeslagen in een databestand. De verwerkings-
verantwoordelijke van dit bestand en de persoonsgegevens vervat in dit 
bestand is Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell.
Uw identiteitsgegevens en contactgegevens worden gebruikt om de 

verzekerings overeenkomst te kunnen sluiten, te kunnen beheren en 
te kunnen uitvoeren. Daarnaast kan Advent Insurance PCC Limited - 
Absolut Cell, op basis van haar gerechtvaardigd commercieel belang, uw 
identiteits- en contactgegevens ook gebruiken om te voldoen aan de 
vragen van haar klanten, haar klanten op de hoogte te houden van de 
activiteiten van Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, alsook voor marke-
tingdoeleinden zoals het aanbieden van diensten of producten, leden-
voordelen en promoties bij partners, het beheer van het klantenbestand, 
(direct) marketing, public relations en activiteiten als tussenpersoon. 
Voorts is het mogelijk dat voor het sluiten van uw overeenkomst, de 
uitvoering van uw overeenkomst en/of de afhandeling van uw schadegeval 
dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell ook gezondheids-
gegevens moet verwerken. De wet verplicht ons om uw uitdrukkelijke 
toestemming te vragen om uw gezondheidsgegevens of die van de persoon 
die u vertegenwoordigt te verwerken. U kan deze toestemming op elk 
moment intrekken. Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell kan bij 
intrekking van die toestemming die gegevens ook zonder uw toestemming 
verder verwerken als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens die 
u zelf openbaar gemaakt hebt en de verwerking nodig is om een rechts-
vordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell beveiligt uw persoonsgegevens-
gegevens met verregaande technische maatregelen. Alleen personen die 
daarvoor bevoegd zijn, verwerken uw persoonsgegevens en dat met de 
grootste vertrouwelijkheid.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell deelt gegevens alleen 
mee aan de contractueel met Advent Insurance verbonden organisaties. 
Zo doet Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell beroep op een 
subverwerker Pats NV (met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, 
Gistelsesteenweg 1, ingeschreven in de KBO onder het ondernemings-
nummer 0436.072.606).
U heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering toe 
van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens omwille van direct marketingdoel-
einden of tegen de doorgifte van uw gegevens aan een contractueel met 
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell verbonden organisatie. U 
kunt deze rechten uitoefenen door het richten van een  eenvoudig schrijven 
met kopie van identiteitskaart naar Advent Insurance PCC Limited - 
Absolut Cell op haar maatschappelijke zetel. Als u denkt dat de gegevens-
verwerking niet gebeurt volgens de geldende wetten en regels, dan kunt 
u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer uitgebreide informatie over het gebruik van de gegevens door 
de verzekeraar en uw rechten vindt u in de privacyverklaring van de 
verzekeraar, beschikbaar via de website van de verzekeraar (http://www.
adventpcc.com/data-protection). Een papieren versie kan ook kosteloos 
opgevraagd worden bij de verzekeraar.
10.3 Toepasselijk recht en verjaring
Op de verzekeringsovereenkomst PLATINUM is het Belgisch recht van 
toepassing. In geval van betwisting is de bevoegde rechtbank die van de 
woonplaats van de verzekeringsnemer. Elke vordering voortvloeiend uit het 
ontstaan, de toepassing of het einde van deze verzekeringsovereenkomst 
verjaart na drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die 
aanleiding geeft tot de vraag tot vergoeding.
10.4 Woonplaatskeuze  
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen
- voor Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell op de maatschappelijke
zetel van haar schaderegelaar;
- voor de begunstigde op zijn domicilie-adres.
 10.5 Klachtenbehandeling
Niettegenstaande de verzekeraar Advent Insurance PCC Limited - Absolut 
Cell er alles aan doet om uw dossier correct te behandelen, zou het kun-
nen dat u niet tevreden bent. Wendt u zich dan in eerste instantie tot de 
schadebeheerder Pats NV, wiens gegevens u op de briefwisseling vindt. 
Mocht dit niet volstaan, dan kunt u zich richten tot de klachtendienst, die 
in België namens de verzekeraar Advent Insurance PCC Limited - Absolut 
Cell wordt verzorgd is door schaderegelaar Pats NV. De coördinaten zijn: 
Pats NV dienst klachtenbeheer, Gistelsesteenweg 1 te 8400 Oostende. 
Telefoon +32 (0)59 56 58 01– e-mail: travel_insurance@tui.be.
Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer om een vlot verloop 
te garanderen. De klachtendienst onderzoekt uw klacht zodra zij ze 
hebben ontvangen en u ontvangt hun antwoord binnen twee weken na 
ontvangst. Mochten zij u binnen die termijn niet kunnen antwoorden, dan 
laten zij u weten wanneer u wel een antwoord mag verwachten. Mocht u 
uiteindelijk niet tevreden zijn over deze klachtenbehandeling, dan kunt u 
zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 
35, 1000 Brussel. Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer. 
Deze klachtenprocedure doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om 
gerechtelijk te ageren.
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✔ PLATINUM ✔ ALL RISK ✔ PLATINUM ✔ ALL RISK PLATINUM ✔ ALL RISK

PLATINUM ✔ ALL RISK PLATINUM ✔ ALL RISK PLATINUM     ALL RISK

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

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.

E  oo

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

Binnenkort vertrek je op reis naar Zwitserland, 
maar je mama is plots ernstig ziek geworden. 
Wij komen tussen 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 quarantaine
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.

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.

R    

et on e reis  en bijstandsver ekering kan je je verblij  in het buitenland beschermen voor een uitgebreid 
aantal aarborgen. 

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.

AAN
BEVO EN

. .

. .
ATINU  

ANNU ERIN SVERZEKERIN  

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

A  RISK 
ANNU ERIN SVERZEKERIN

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

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.

TUI VERZEKERIN EN
onder orgen je vakantie boeken
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Voornaamste garanties
✔ Bijstand aan het slachtoffer van een ziekte of een ongeluk

- Wij verzekeren u 24 uur op 24.  Via één enkel telefoonnummer kan u overal ter wereld een bijstandsverlener van Europ Assistance in België 
bereiken die persoonlijk voor uw hulpverlening zal zorgen. (02/541.91.01) 

- Wij zorgen voor de hulpverlening en vergoeden u de medische kosten in het buitenland tot € 100.000 in Europa & € 1.000.000 elders in de 
wereld, na tussenkomst van uw sociale zekerheid.

- Wij vergoeden u de medische kosten in België als gevolg van een ongeluk in het buitenland tot € 6.200
- Wij repatriëren het slachtoffer van een ziekte of ongeluk samen met een verzekerde medereiziger naar keuze.
- Een ongeluk of verdwaald in de bergen. Wij betalen de opsporingskosten en reddingskosten.
- Als u na een ski-ongeval beslist om ter plaatse te blijven, betalen wij uw niet genoten skipas & skilessen terug.

✔ Begeleiding van medereizigers
- Een ongeval of een ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw medereizigers
- Wij organiseren en begeleiden de terugkeer van de andere verzekerde medereizigers.
- Als u niet ter plaatse voor uw kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen kan zorgen, organiseren wij hun terugkeer naar België met een 

begeleider.
- Indien wij uw vervroegd terugkeer naar huis organiseren, komen wij tussen tot maximaal € 250 voor onder andere de skipas, de fee voor het 

golfterrein, de huur van duikmateriaal.

✔ Hereniging met uw familie in België
- Als één van uw familieleden in België overlijdt of wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan organiseren wij uw vervroegde terugkeer naar België. 
- Als u in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen voor meer dan 5 dagen, dan betalen en organiseren wij de reis van één van uw 

familieleden vanuit België om u te komen bezoeken (wij nemen de reis-, hotel- en vervoerkosten voor onze rekening).

✔ Vervroegde terugkeer wegens schade aan de woning
- Wanneer uw woning in het land van uw woonplaats zware schade heeft opgelopen regelen en betalen wij uw vervoer om u naar uw woonplaats te 

laten terugkeren.
- Als uw woning in België ernstige schade heeft opgelopen en u wil uw woning beschermen tegen diefstal, betalen wij de bewakingskosten voor de 

woonplaats gedurende de eerste 48 uur.

✔ Logistieke en administratieve bijstand
- In het buitenland heeft een onvoorziene gebeurtenis al snel ernstige gevolgen. Een goede service maakt dan het verschil.
- Bagage verloren of gestolen? Wij komen tussen voor een maximaal bedrag van € 1.250
- In het kader van een bijstandsverlening helpen wij u als u de taal van het land niet begrijpt.

✔ Concierge diensten
- Wij kunnen u inlichtingen verstrekken over visum verplichtingen, verplichte inentingen, het klimaat, de transportmiddelen en sanitaire voorzieningen.
- U kan ons ook contacteren indien u de gegevens nodig heeft voor diensten aan huis. (tuinman, uitlaatdienst, kinderoppas, pedicure, haarkapper, enz.)
- Wij geven informatie over een reeks restaurants. Op uw vraag zullen wij een reservatie plaatsen in het door u gekozen etablissement.

✔ Bijstand voor het voertuig en de geïmmobiliseerde passagiers
-Bij pech of een ongeluk verzekeren wij pechverhelping-sleepdienst-vervoer van uw voertuig in België en in Europa.
-Als de enige bestuurder ten gevolge van een medisch probleem niet meer in staat is om te rijden, dan sturen wij een vervangingschauffeur ter  

plaatse die het voertuig terug naar België brengt.
-Wij bieden zelfs technische bijstand voor een defecte batterij, verkeerde brandstof of lekke band.
-Indien nodig, repatriëren wij u vanuit het buitenland of zorgen wij ervoor dat u uw reis verder kan zetten.
-Wij sturen de wisselstukken op die de lokale garagist niet in zijn regio kan vinden.
-Wij bieden bijstand in geval diefstal van uw voertuig.
-MMT van het voertuig is 3,5T en maximum 10 jaar oud is.

Bovenstaande informatie bevat onze belangrijkste prestaties en is niet bindend. Alle informatie over onze prestaties vindt u in de algemene voorwaarden terug.
U kan deze raadplegen via de link website: https://www.tui.be/nl/reisbijstand

De oplossing die  aangepast is aan uw vakantie!
De tijdelijke verzekering biedt u een optimale bescherming tijdens uw 
 verblijf in het buitenland.

Medische bijstand
Terugbetaling van de medische kosten tot € 100.000 (Europa) - tot € 1.000.000 (Wereld)

Bijstand en/of repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden (uzelf of medereiziger)

Repatriëring na ziekte, overlijden of hospitalisatie van een naaste in België gebleven

Bijstand aan het voertuig

Pechverhelping, sleepdienst, vervoer van het voertuig in België en in het buitenland

Mobiliteitswaarborg van max. € 85 per dag, voor max. 10 dagen in het buitenland

Repatriëring indien immobilisatie van het voertuig van meer dan 5 dagen in het buitenland

Bijstand aan fiets - Bike Assistance

Pechverhelping - sleping van de fiets. 

Het ter beschikking stellen van een vervangfiets. 

Bijstand in geval van diefstal van de fiets

per persoon per dag

Europa

per persoon per dag

Wereld
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OOK VOOR DEZE VAKANTIES KUN JE BIJ ONS TERECHT
TUI Exotische vakanties • TUI Vliegvakanties • VIP Selection • TUI Small & Friendly vliegvakanties

Autovakanties Dichtbij • Autovakanties Frankrijk • Autovakanties Europa • TUI Tours
TUI Small & Friendly autovakanties • TUI Luxe autovakanties • Citytrips...

Echo. Echo.
Echo. Echo.
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