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Wij zijn er voor jou

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

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

Het kostenplaatje is niet onbelangrijk. We berekenen vrijblijvend de 
juiste prijs van jouw droomreis.

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

Wil je info over uitstappen op je bestemming? 
Ook daarmee helpen we je graag!

Beste reiziger,

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

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

Je reisagent
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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.

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

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 topkwaliteit. 
Deze luxeaccommodaties verwennen je met een 
uitmuntende service overgoten met dat tikkeltje 
extra.

TUI LUXE

Kleinschalig en elegant, cosy en intiem. Deze 
accommodaties met een persoonlijk onthaal zijn 
echte pareltjes.

BOUTIQUE

Hou je van accommodaties met een gedurfd en 
trendy interieur? De innoverende stijl en setting 
van deze accommodaties zijn een belevenis op 
zich.

DESIGN

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

CHARME

Bij een fair travel vakantie van TUI worden bewuste 
keuzes gemaakt. Ben je op zoek naar een 
accommodatie die duurzaam omgaat met water, 

energie en afval? Waar je in de restaurants regionale producten proeft? Kijk 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
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DE PRIJSINDICATIE VAN JOUW 
HOTELVERBLIJF

€ € 0 tot € 40

€€ € 41 tot € 80

€€€ € 81 tot 120

€€€€ + € 120

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.

Het aanbod in de brochure vervalt 91 dagen voor afreis. Voor 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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EEN GOUDEN TIP VOOR JE CITYTRIP
VLIEG MET TUI FLY NAAR ALICANTE, MÁLAGA & VALENCIA!

WOON JE IN DE BUURT VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS 

OOSTENDE, ANTWERPEN, LUIK, CHARLEROI OF RIJSEL? 

Kies er dan voor om dicht bij huis te vertrekken naar je 

bestemming.

Jouw voordelen:
✔ Kortere reistijd naar de luchthaven

✔ Snellere check-in

✔ Voordelig parkeren

WAAROM KIEZEN VOOR TUI FLY?

✔ 20 kg inbegrepen ingecheckte bagage t.w.v € 44  

(heen en terug) wanneer geboekt bij TUI Citytrips

✔ Scherpe en transparante prijzen

✔ Onberispelijke service op de luchthaven 

 en aan boord

✔ Meertalige crew (Nederlands, Frans en Engels)

ALICANTE

VANAF € 93

BARCELONA

VUELING VANAF € 134
BRUSSELS AIRLINES  VANAF € 136

LISSABON

TAP AIR PORTUGAL VANAF € 124
BRUSSELS AIRLINES VANAF € 146

MADRID  
BRUSSELS AIRLINES VANAF € 137 
AIR EUROPA VANAF € 147
IBERIA VANAF € 186

MÁLAGA

VANAF € 93
BRUSSELS AIRLINES VANAF € 137

PORTO

TAP AIR PORTUGAL VANAF € 141
BRUSSELS AIRLINES VANAF € 146

SEVILLA

IBERIA VANAF € 255

VALENCIA

VANAF € 93
BRUSSELS AIRLINES VANAF € 133 
VUELING VANAF € 139
IBERIA VANAF € 277

Bagage inbegrepen
In al onze tarieven is ingecheckte bagage inbegrepen, o.a. 

- TUI fly 20 kg ingecheckte bagage en 10 kg handbagage

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

OVERZICHT VLUCHTDAGEN EN LUCHTHAVENS
  ANTWERPEN BRUSSEL CHARLEROI LUIK OOSTENDE RIJSEL

ALICANTE DI, WO, DO, ZA, ZO DAGELIJKS  MA, WO, VR, ZO MA, VR DI, WO, DO, VR, ZA, ZO 

MÁLAGA MA, DI, DO, VR, ZA, ZO DAGELIJKS WO, ZO MA, VR MA, WO, DO, VR, ZA, ZO MA, DO

VALENCIA  MA, VR

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

De vanaf prijzen van de vluchten gelden voor heen en terug.
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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.
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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!
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ONTDEK 
DE WERELD MET 
TUI EXPERIENCES
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
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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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Waarom Lissabon altijd een goed idee is? Naast het zonnige klimaat heeft de levendige en authentieke Portugese 
hoofdstad verrassend lage prijzen, je eet er eenvoudige maar heerlijke visgerechten en de fadomuziek is onweerstaanbaar. 
De vele contrasten zullen elke liefhebber van de zuiderse cultuur aanspreken: witte huizen en kleurrijke trammetjes, 
oude gevels en gezellige bars, nauwe straatjes en uitgestrekte pleinen. De pittoreske wijken en de bijzondere gebouwen 
getuigen van de rijke historie van de stad. Lissabon baadt in een sfeer van ruimte en licht en dat heeft de stad vooral 
te danken aan haar unieke ligging aan de Taag. Als je wil bekomen van de stadsdrukte, sta je vlug op het strand.

Ontdekken
Absolute must is de volkse Alfamawijk met zijn traditionele fadohuizen. Slenter door de soms steile steegjes en snuif de couleur locale op van de oude stad. Verpoos onderweg 
met een Sagres-biertje of vinho verde aan een van de vele ‘miradouros’ of uitzichtpunten. Op een heuveltop ligt het prachtige São Jorgekasteel. In de Baixa-wijk is het leuk om 
een authentieke lift te nemen, zoals de Elevador de Santa Justa of de Elevador da Gloria. Een ritje met tram 28 behoort ook tot de klassiekers, net als een verkenning van de wijk 
waar je zee al ruikt: Belém. Bezoek er de Torre de Belém en het witte Jerónimosklooster met de tombe van Vasco da Gama, kijk er naar de sterren in het Calouste Gulbenkian 
Planetarium en proef er de Pastéis de Nata. Aan het Padrão dos Descobrimentos kijk je uit op de glinsterende Taag en de rode Ponte 25 de Abril gebouwd naar het voorbeeld 
van de Golden Gate in San Francisco, neem de lift in pijler 7. Aan de Taag ligt ook het opvallende MAAT (Museum voor kunst, architectuur en technologie). Het Lisboa Story 
Centre op het Praça do Comercio is een multimediaal museum over de geschiedenis van de stad. In het wereldtentoonstellingspark Parque das Nações is de onderwaterwereld 
van Oceanário een topper. In de ban van de prachtige blauwe azulejotegels die je overal ziet? Dan geniet je zeker van je bezoek aan het Museu do Azulejo.

16
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Shoppen
Ga met een lege koffer naar Lissabon en shop till you drop in bekende winkelketens in 
de wijken Chiado en Baixa (Rua do Carmo & Rua Augusta) en het winkelcomplex 
Amoreiras. Je kan ook chique gaan winkelen in de Rua do Oro, de Rua do Plata of de 
brede boulevard Avenida de Liberdade. Leuke winkels vind je ook onder de Ponte de 25 
Abril en in de LX Factory, dé hotspot van Lissabon met pop-up winkels. Een aanrader is 
de ‘slowly reading’ boekenwinkel Livraria Ler Devagar. Ook trendy is de wijk Principa 
Real met eigenwijze galerieën, conceptstores, modeboetieks en antiekwinkeltjes. Het 
voormalige neo-moorse paleis Ribeiro da Cunha Palace herbergt nu het winkelcentrum 
Embaixada met toffe shops. Nog op zoek naar een souvenirtje? A Vida Portuguesa in de 
wijk Chiado is de plek om hebbedingen te kopen voor het thuisfront. Op dinsdag en 
zaterdag is er een vlooienmarkt (Feira de Ladra) in de 'Mercado de Santa Clara'. Of 
koop heerlijke vis in vrolijk gekleurde blikjes in Conserveira de Lisboa.

Genieten
Waar je in Lissabon ook gaat, overal ruikt het naar pepers, koriander en knoflook. In 
Bairro Alto vind je veel goede, betaalbare restaurants. Bestel een ementa turistica, een 
goedkoop 3 gangen toeristenmenu. Of kies voor de onevenaarbare verse vis. Wat 
dacht je van 'Pataniscas de bacalhau com arroz de feijão' in Taberna da Baixa? Foodies 
gaan helemaal los in de overdekte Mercado da Ribeira met een traditionele markt en 
de hippe foodhal 'Time Out Market'. Maak ook tijd voor een kofiebreak, bijvoorbeeld 
op de bovenverdieping van het warenhuis Pollux met zicht op de stad of drink een 
bica met de schrijver Pessoa in 'Cafe A Brasileira', één van de oudste cafés van de 
stad. Lissabon is perfect voor een avondje stappen. Alfama en Bairro Alto zijn 
uitgaanswijken waar fadomuziek wordt gespeeld. In de bohémienbuurt Cais do Sodré 
aan het station, hebben de vroegere bordelen voor zeelui plaats gemaakt voor 
originele bars. Ga zeker naar de wijk Docas de Santo Amaro aan de brug 25 de Abril: 
de oude dokken zijn nu trendy restaurants, bars en cafés. Vlakbij is LX Factory met 
zijn oude fabriekspanden de place to be voor artiesten en voor wie houdt van 
alternatieve geluiden.
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Chillen
Lissabon is gebouwd op zeven heuvels waardoor de stadswijken allemaal op een andere 
hoogte liggen. In elke wijk is er wel een ‘miradouro’ (uitzichtpunt). Vanaf ‘Miradouro de 
São Pedro de Alcantara’ zie je het São Jorgekasteel en zelfs de Taag. De Miradouro da 
Senhora do Monte is magisch bij zonsondergang. Met de ‘elevador do Lavra’ ga je naar 
de ‘Miradouro do Jardim do Torel’, deze spot is geliefd bij locals die er genieten van het 
park en de vijver die in de zomer in een zwembad met bar wordt. Parque Eduardo VII is 
het grootste park van de stad. Aan de voet van de Ponte 25 de Abril kan je inschepen 
voor een hippotrip, verken Lissabon op het land en op het water met een amfibiebus. 
Er is een klein strand aan de Taag bij het plein ‘Praça do Comério, maar als je nog meer 
zand wil: met de trein vanaf het station Cais do Sodré sta je voor 1 à 3 euro in 20 
minuten op het uitgestrekte strand ‘Praia de Carcavelos’, ideaal voor zonnekloppers. 
Spoor nog 20 minuten verder westwaarts, en je bereikt het pittoreske Cascais waar de 
stranden, vissersboten, geplaveide straatjes en knusse tavernes je hart zullen veroveren. 
Uitwaaitip: wandel van het centrum naar de kliffen van de ‘Boca do Inferno’.

Laat je meeslepen door de fado
Lissabon is de bakermat van de fado. Fado is afgeleid van ‘fatum’, Latijns voor ‘noodlot’ 
en is ontstaan eind 19de eeuw in de toen arme buurten van Lissabon, Alfama en 
Bairro Alto. Fado drukt ‘saudade’ uit. Weemoed, afstand, gemis, het verlangen naar een 
geliefd persoon of naar een onbereikbaar punt zoals je kindertijd: de melancholische 
klanken laten niemands hart onberoerd. In de bars van Alfama en Bairo Alto hoor je de 
beste fadistas. Drie tips in Alfama waar je kan genieten van de originele Portugese 
keuken en de mooiste fado: ‘Parreirinha de Alfama’ met zijn interieur met blauwe 
azulejos, in ‘A Baiuca’ springen de locals spontaan op het podium om hun favoriete 
fadolied te zingen en in het eeuwenoude ‘Páteo de Alfama’ met zijn patio kan je een 
show zien met een twintigtal zangers en dansers.
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Transport
Naar de stad
Luchthaven - centrum: ca. 8 km.
Metro: duur ca. 20 min., ca. € 2/rit.
Bus: stadsbus duur ca. 40 min., ca. € 2/rit. Of boek vooraf de vluggere Aerobus, in amper 30 minuten 
sta je in het centrum: ca. € 4/rit.
Taxi: ca. € 25/rit.
In de stad
Lissabon staat bekend om de steile steegjes. Het openbaar vervoer biedt dan uitkomst. Met de 
hop-on-hop-off bus geraak je vlot bij de grootste attracties.
Bus, tram en metro: ca. € 6,50/24u.
Lift: Elevador de Santa Justa: ca. € 5,30/heen en terug. De lift (maar niet het uitzichtplatform) is 
inbegrepen in het 24 uur ticket voor bus, tram en metro.
Trein: de wijk Belém is gemakkelijk te bereiken met de trein vanaf station Cais do Sobre en ondertussen 
geniet je van een mooie tocht langs de Taag.
Tip: Combineer Lissabon en Porto. Reis met de high-speed Alfa Pendular trein in ca. 3 uur vanaf ca. 
€ 23/rit. Of in een comfortabele bus van Rede Expressos in ca. 3u30 vanaf € 5 tot € 20/rit.
Kom je met de auto?
Lissabon heeft een milieuzone: Zona de Emissões Reduzidas da Avenida, Baixa, Chiado (ZER ABC). De 
ZER wordt met borden aangegeven. Op onderborden staat aangegeven voor welke voertuigen en op 
welke tijdstippen de regels gelden of niet gelden. Meer informatie: zer.lisboa.pt 

Authentiek transport
Een ritje met tram 28 is een fijne manier om de stad te ontdekken. 
Sinds 1914 slingert het gele trammetje zich krakend en piepend door de 
smalle straatjes en verschillende wijken, zoals de authentieke wijken 
Alfama en Graça. Vanwege de hoogteverschillen in Lissabon,is deze 
historische tram een ideale manier om door de stad te reizen. De gele 
tram heeft een hop-on, hop-off systeem en er zijn meer dan 30 stops. 
Een ervaring die je niet wil missen. De elevadores (liften) zijn nog zo’n 
origineel vervoersmiddel; De afstand tussen de benedenstad (Baixa 
Pombalina) en de bovenstad (Bairro Alto) kan je overbruggen met de 
Elevador de Santa Justa, een prachtige 45 m ijzeren kunstwerk uit 1902. 
Sportievelingen kunnen ook de wenteltrap pakken en uitpuffen op het 
terras met uitzicht op het Rossioplein en de Taag. Tip: koop vlak bij de 
lift een ijsje bij 'Gelados Santini', je likt je vingers af.

19

019_V1_CITY_NL   19 17/01/22   17:09



Welke wijk past bij jou?
Alfama
De volkse fadowijk
Absolute must see. Verdwaal in de steile steegjes van deze oude wijk en luister naar de 
fadoklanken die op straat en in de bars weerklinken. Wil je meer over fado weten, breng 
je een bezoek aan het ‘Museo do Fado’ in Alfama, in de shop ligt een grote collectie cd’s 
om mee naar huis te nemen. Bezoek het imposante São Jorgekasteel vanwaar je een 
schitterend uitzicht op de stad. Een Romeins kasteel werd verbouwd tot een Moorse 
vesting en was lange tijd de residentie van de Portugese koningen. De grote vierkante 
torens zijn indrukwekkend. Bewonder de opmerkelijke gevel met zijn stenen in de vorm 
van diamantpunten van Casa dos Bicos, binnen is een etage gewijd aan de Portugese 
schrijver José Saramago met originele manuscripten.  

ONS HOTEL 
15 Turim Terreiro do Paço
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Marquês de Pombal
Groene rust en luxueus winkelen
Aan de rotonde Praça de Marquês de Pombal zoeken auto’s hun weg. De wijk ligt aan 
de voet van Parque Eduardo VII, het grootste park van Lissabon. Overal zie je spelende 
kinderen, sporters en muzikanten. Neem een kijkje bij de kassen met exotische planten 
en de flamingo’s en wandel daarna langs de Avenida da Liberdade naar Jardim do 
Torel. De miradouro van dit bijzondere stadspark is de leukste van de stad en in de 
zomer kan je er zwemmen. In het park met dezelfde naam ligt het Museu Calouste 
Gulbenkian. De kunstcollectie van de oliemagnaat loont de moeite, je ziet er 
6.000 kunstwerken uit ondermeer Egypte, Griekenland, Mesopotamië en Armenië. De 
Avenida de Liberdade is een kilometerlange winkelstraat met luxueuze winkels en 
winkelcentra als ‘Loja das Meias’ (o.a. Dior, Marc Jacobs, Stella McCartney), exclusieve 
restaurants, trendy bars en klassieke 19e eeuwse architectuur, beklim de trappen van 
het waterreservoir ‘Mãe d'Água’.

ONZE HOTELS 
2 Residencial Horizonte
5 Avenida Park
6 Principe Lisboa
8 Miraparque
16 Legendary Lisboa Suites
18 Lisboa
19 Turim Av Liberdade
20 Turim Marquês

21 Inspira Liberdade Boutique
22 Avani Avenida Liberdade
25 PortoBay Marques
27 H10 Duque de Loulé
28 Altis Grand
30 PortoBay Liberdade
31 THE ONE Palacio da Anunciado
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Bairro Alto
Stappen en happen in de uitgaanswijk
De bovenstad (Bairro Alto) is één van de meest schilderachtige wijken 
van Lissabon, met trappen, smalle stegen en steile straten. De Rua da 
Bica de Duarte Belo is één van de mooiste en oudste straten van de 
stad. Overdag bezoek je leuke boetiekjes en kunstgalerijen en ’s avonds 
ontdek je het nachtleven in de toffe barretjes. Het panorama vanaf de 
Miradouro de São Pedro de Alcantara is adembenemend. Stappen én 
happen doe je hier naar hartenlust. Duik in de twee hallen van Mercado 
do Ribeira en stap door de rode deur van PAVILHÃO CHINÈS. Hier nip je 
van je thee of je cocktail in een museum. Alle ruimtes zijn volgestouwd 
met modelschepen, poppen, bierpullen, theepotten en meer bizarre 
verzamelingen.

ONZE HOTELS
7 Turim Restauradores 23 Lisboa Plaza 
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Station

1. Hotel Lx Rossio 
2.  Residencial Horizonte 
3. Inn Rossio 
4. Duas Naçoes 
5. Avenida Park 
6. Principe Lisboa 
7. Turim Restauradores 
8. Miraparque 
9. My story Tejo 
10. Borges Chiado 
11. Açores  

12. Portugal 
13. Mundial 
14. Jupiter Lisboa 
15. Turim Terreiro do Paço 
16. Lisboa Suites 
17. Tivoli Oriente 
18. Lisboa 
19. Turim Av. Liberdade 
20. Turim Marquês 
21. Smy Lisboa 
22. Inspira Liberdade Boutique 

23. Avani Avenida Liberdade 
24. Lisboa Plaza 
25. My Story Figueira 
26. Portobay Marques 
27. do Chiado 
28. H10 Duque de Loulé 
29. Altis Grand 
30. Altis Avenida 
31. PortoBay Liberdade 
32. THE ONE Palacio da Anunciada 
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1. Lx Rossio €€€
2.  Residencial Horizonte €
3. Inn Rossio €
4. Duas Naçoes €
5. Avenida Park €
6. Principe Lisboa €€
7. Turim Restauradores €€
8. Miraparque €
9. My story Tejo €€
10. Borges Chiado €€
11. Açores  €€
12. Portugal €€
13. Mundial €€
14. Jupiter Lisboa €€
15. Turim Terreiro do Paço €€€
16. Lisboa Suites €€

17. Tivoli Oriente €€
18. Lisboa €€
19. Turim Av. Liberdade €€
20. Turim Marquês €€
21. Smy Lisboa €€
22. Inspira Liberdade Boutique €€€
23. Avani Avenida Liberdade €€€
24. Lisboa Plaza €€
25. My Story Figueira €€
26. Portobay Marques €€€
27. do Chiado €€€
28. H10 Duque de Loulé €€€
29. Altis Grand €€€
30. Altis Avenida €€€
31. PortoBay Liberdade €€€
32. THE ONE Palacio da Anunciada €€€€

Baixa/Chiado
Elegante wijk aan de Taag
De triomfboog Arco triunfal da Rua Augusta, op het indrukwekkende plein Praça do Comércio waar je 
zalig kan chillen aan de Taag, is de poort naar de gezellige benedenstad (Baixa). Vanaf hier slenter je 
langs restaurants, straatartiesten, terrassen, winkels en over mooie mozaïektegels de bekende 
winkelstraat Rua Augusta in. De wijken Baixa en Chiado met hun kaarsrechte straten vormen het 
commerciële hart van Lissabon. Struin rond over de elegante pleinen en bezoek de diverse musea 
zoals het Museo da Cerveja waar je je bezoek kan afsluiten met een biertje. Het bedrijvige Rossioplein 
(Pedro IV-plein) met zijn vele shops, restaurants en bars is een populaire ontmoetingsplaats. Met de 
lift Elevador de Santa Justa ga je snel van de benedenstad naar de bovenstad Biarro Alto.

ONZE HOTELS
1 Lx Rossio
3 Inn Rossio
4 Duas Naçoes
9 My Story Tejo
10 Borges Chiado 

12 Portugal
13 Mundial 
24 My Story Figueira
26 Do Chiado
29 Altis Avenida

Nações
Hypermoderne wijk
In de hypermoderne wijk Parque das Nações in het oosten van Lissabon werd in 1998 de wereld-
tentoonstelling gehouden. Hier vind je niet alleen futuristische bouwwerken en flats maar het is ook 
een upcoming wijk met bars, restaurants en winkels. De onderwaterwereld van Oceanário moet je 
zien. Glij 30 m hoog met de kabelbaan vanaf het Oceanário naar de140 m hoge ‘Vasco da Gama-
toren’ en wandel langs de Taag in het ‘Parque do Tejo’.

ONS HOTEL
17 Hotel Tivoli Oriente

Ook dit is Lissabon
Onderstaande hotels liggen buiten de wijken die we voor jou op een rijtje gezet hebben maar ze 
hebben allemaal uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer. Verblijf in de omgeving van het 
fascinerende museum Calouste Gulbenkian en zijn oase van tuinen.

ONZE HOTELS
11 Açores 14 Jupiter Lisboa

DE PRIJSINDICATIE
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Lissabon | Portugal

Voor prijzen en meer info: contacteer je reisagent

Boek je extra in LISSABON

Lisboa Card
Een kaart vol voordelen... Met de Lisboa Card heb 
je vrije toegang tot 26 musea, monumenten en 
andere bezienswaardigheden. Je geniet speciale 
kortingen (10% tot 50%) in tal van winkels en 
andere musea. En je kan onbeperkt gebruik 
maken van het openbaar vervoer van de 
‘Carris’-maatschappij (bus, tram en liften), van de 
metro en van de CP-trein (naar Cascais en Sintra). 
Bezoek zonder wachtrij: Mosteiro dos Jerónimos 
& Museu Nocional de Arqueologia.

Combiticket hop-on-hop-off + rondrit met historische tram
Met dit ticket kan je gebruik maken van 3 hop-on-hop-off-busroutes en een rit maken met een 
historisch trammetje. Zo kom je gemakkelijk bij de belangrijkste bezienswaardigheden en mooiste 
plaatsen van Lissabon, zoals de historische wijk van Bélem, de smalle straatjes van Alfama, Mouraria 
en Castelo...  en de beroemde heuvels. Met de Olisipo tour verken je eerst de artistieke buurt van 
Lissabon, Chiado en Principe Real en daarna de meest trendy en cosmopolitische wijk, het Parque 
das Nações met het emblematische Oceanarium. Bovendien kan je met dit ticket ook vrij gebruik 
maken van openbare trams, de Santa Justalift en de Aerobus. Je krijgt ten slotte ook nog kortingen 
bij bepaalde musea en monumenten. Commentaar met hoofdtelefoon in 8 talen (ondermeer in het 
Nederlands). Het ticket is geldig gedurende 48u vanaf de 1ste validatie en je kan zo vaak op- en 
afstappen als je wil.
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LX ROSSIO ★ HORIZONTE ★★ INN ROSSIO ★★

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

Lissabon | Portugal

Voel het hart van deze zuiderse stad. Het gezellige en kleinschalige
Lx Rossio geniet een perfecte locatie midden in het bruisende en 
historische centrum van Lissabon. Van hieruit bereik je meteen tal 
van highlights zoals de Santa Justalift of de authentieke en kleurrijke
trammetjes die je doorheen de historische wijken voeren. Het hotel
zelf werd de laatste jaren opgewaardeerd en gaat prat op een 
eenvoudige, maar frisse inrichting. Naar onze mening 2* waard.

LIGGING
Op slechts 100 m van het Rossioplein, in de levendige Baixawijk 
midden in het historische hart van Lissabon. In de omgeving liggen 
tal van autovrije winkelwandelstraten. Op ca. 200 m van de Santa 
Justalift. Metro Rossio op ca. 100 m en Baixa-Chiado op ca. 150 m.

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

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting (ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar,
max. 7 nachten).

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet.

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

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer en ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
EARLY BOOKING
 • Geldig tussen 1/11-16/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
 • Geldig tussen 18/4-29/4 en 2/5-1/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen  18/4-29/4 en 16/10-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75618 €€€

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

Vlak bij het groene Eduardo VII-park kunnen we je de eenvoudige, 
maar nette residencial Horizonte met een ongedwongen sfeer aanbevelen
voor een prijsgunstig verblijf in deze immer fascinerende stad. Dankzij 
de metrohalte voor de deur kan je zo de stad in om alles ten volle 
te ontdekken.

LIGGING
Op ca. 50 m van Parque Eduardo VII. Metro Parque voor de deur.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte met zicht op de hoofdstraat, tv-lounge en bar. Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 
13 jaar (max. 7 nachten).

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet.

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

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75638 €

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

Bij het binnenkomen zal je meteen verrast zijn door het trendy decor 
van de lobby die je uitnodigt om de rest van het hotel verder te 
verkennen. Hotel Inn Rossio is gewaardeerd voor de supercentrale 
locatie in combinatie met het aantrekkelijke prijskaartje.

LIGGING
Op slechts 50 m van het Rossioplein, in de levendige Baixawijk. 
Als je het hotel verlaat, sta je meteen in het historische centrum, 
met tal van autovrije winkelwandelstraten in de onmiddellijke buurt.
De Santa Justalift ligt op ca. 300 m. Metro: Rossio op ca. 50 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, safe aan 
de receptie. Ter plaatse te betalen: openbare parking. Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar,
max. 7 nachten.

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet.

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

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 18/4-29/4 en 2/5-1/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 18/4-29/4 en 16/10-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75656 €

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld
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DUAS NAÇOES ★★ AVENIDA PARK ★★★ PRINCIPE LISBOA ★★★

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

Lissabon | Portugal

Bij het buitenwandelen van het eenvoudige maar correct stadshotelletje
Duas Naçoes sta je meteen in het hart van het historische centrum
van Lissabon. Zo hoef je niets te missen van de couleur locale: kleurrijke
huizen, lekkere visgerechten, meeslepende muziek, een gastvrije bevolking… 
eens je het ritme van deze stad ontdekt hebt, wil je ongetwijfeld nooit 
meer weg.

LIGGING
In het hart van de Baixawijk, in een voetgangerszone met heel 
wat shoppingmogelijkheden. De Santa Justa-lift, een populaire 
attractie, ligt op amper 200 m. Metro: Rossio op ca. 300 m of 
Baixa-Chiado op ca. 100 m.

FACILITEITEN
ontbijtruimte. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, safe aan de 
receptie. Ter plaatse te betalen: openbare parking (ca. € 12/24u). 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar, 
max. 7 nachten.

ONTBIJT
continentaal ontbijtbuffet.
KAMERTYPES
24 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco • gratis 
wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
in kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 18/4-29/4 en 2/5-1/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 18/4-29/4 en 16/10-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75657 €

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

De naam van het hotel doet het al vermoeden: hier logeer je tegenover 
een uitgestrekt park. De inrichting van hotel Avenida Park is keurig, 
met een mediterrane touch. En het hart van de stad bereik je na 
een aangename wandeling langs de Avenida da Liberdade, een 
boulevard met heel wat prestigieuze modemerken.

LIGGING
Rustig, pal tegenover het Eduardo VII- park, de groene long van 
de stad. Op slechts 150 m van het Marquês de Pombal-plein. 
Metro: Parque op ca. 50 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, safe aan de receptie,
wifi. Ter plaatse te betalen: openbare parking. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar,
max. 7 nachten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
44 kamers.
kamer 2-3 personen • bad, haardroger, toilet • airco • gratis wifi 
• tv • minisafe tegen betaling (type 20)
kamer 2 personen, superior • bad, haardroger, toilet • airco • gratis
wifi • tv • minisafe tegen betaling • extra kinderbed mogelijk 
(type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco • gratis wifi • tv
• minisafe tegen betaling (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 18/4-29/4 en 2/5-1/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 18/4-29/4 en 16/10-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75659 €

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

Een citytrip naar Lissabon betekent slenteren door pittoreske steegjes 
vol kleurrijke huizen, je laten meeslepen door de fadomuziek, proeven
van vers gegrilde sardientjes en nog zo veel meer. Het populaire Principe
Lisboa is ongetwijfeld een goede keuze om de stad te verkennen: 
metro voor de deur en interessante vroegboekacties.

LIGGING
Op ca. 400 m van het Eduardo VII-park. Met de metro (halte São 
Sebastião vlak voor het hotel) bereik je na 4 stops het historische 
centrum Baixa-Chiado, Rossio en Bairro Alto. Ook directe metroverbinding
met de luchthaven.

FACILITEITEN
Aangename ontbijtruimte, bar. Roomservice (12u-24u). Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbed, wifi, internethoek. Ter plaatse te betalen: 
privégarage (ca. € 9,50/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar, 
max. 7 nachten.

ONTBIJT
Continentaal ontbijtbuffet.

KAMERTYPES: 56 KAMERS. 
kamer 2 personen • douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen • douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
• -30% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
• -25% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• -20% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• -15% bij boeking min. 15 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75615 €€

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Lissabon Lissabon
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TURIM RESTAURADORES ★★★ MIRAPARQUE ★★★

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

Lissabon | Portugal

 zie kaart • 75645 €€

Op slechts enkele meters van de gekende tandradtram
‘da Gloria’ nestelt zich hotel Restauradores van de 
gekende Turim-keten. Net om de hoek lonkt het oude
stadscentrum vol gezellige pleinen en steegjes, vintage 
winkels en charmante cafeetjes,…”Ontdek, voel en 
beleef de stad” is een perfect credo voor dit hotel.

LIGGING
In het hartje van Lissabon, aan de rand van de Bairro 
Altowijk, vlak bij het Restauradoresplein en Avenida
da Liberdade, op amper 10 m van de tandradtram
‘da Gloria’. Metro: Restauradores op ca. 100 m.

FACILITEITEN
Restaurant/bar. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed 
(op aanvraag), wifi. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar (max. 7 nachten).

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
100 kamers.  
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket • extra kinderbed mogelijk 
(type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket (type 11)

EARLY BOOKING
• - 10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• - 15% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
• - 20% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 75631 €

Uitgegroeid van aanrader tot onvervalste klassieker 
in ons aanbod. De verzorgde service in combinatie
met de interessante condities maken van het gezellige 
hotel Miraparque een niet te weerstaan aanbod 
om de unieke charmes van Lissabon te ontdekken.

LIGGING
Rustig, tegenover het uitgestrekte Eduardo VII-park.
Metro ‘Parque’ of ‘Marquês de Pombal’, beide op 
ca. 50 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte en bar. Roomservice (8u-24u). Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Ter plaatse te 
betalen: openbare parking (ca. € 15/24u), 
internethoek. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

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

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
-15% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)
KORTING 20%
-20% op een verblijf van min. 4 nachten 
binnen 19/4-28/10.
KORTING 25%
-25% op een verblijf van min. 3 nachten 
binnen 28/10-16/11.
Zie infopagina’s.

GRATIS
Welkomstdrankje (bij verblijf van min. 2 nachten).

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Lissabon
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MY STORY TEJO ★★★ BORGES CHIADO ★★★ AÇORES ★★★★

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

Lissabon | Portugal

Tussen de Baixa-wijk en de Alfama-wijk nestelt zich het recente hotel 
My Story Tejo waar een geslaagde mix van hedendaags comfort 
en retrodesign je opwachten. De kamers zijn echte pareltjes en eerder
op viersterrenniveau. Ook het lekkere ontbijtbuffet zal je weten te 
appreciëren. Een ontdekking waard!

LIGGING
Supercentraal. In het historische hart van de stad, op het bekende 
plein Praça da Figueira. Van hieruit wandel je zo de authentieke wijken 
Alfama en Chiado in of flaneer je langs de terrassen van het Lido 
aan de Taag. Metro Martim Moniz op ca. 200 m en Baixa-Chiado 
op ca. 500 m.

FACILITEITEN
Ruime lobby, bar, restaurant. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, 
wifi. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar
(max. 7 nachten).

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
135 kamers. 
kamer 2 personen • douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 22)
kamer 3 personen • douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 23)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 10)

KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75636 €€

% 
KORTING

kamervoorbeeld Voel het kloppende hart van Lissabon! Het bescheiden hotel Borges 
Chiado gaat prat op één van de beste liggingen in het historische 
deel van de stad. De superiorkamers en de algemene ruimtes werden
de laatste jaren sterk opgewaardeerd en het prijskaartje valt goed 
mee. Vamos para Lisboa!

LIGGING
Een betere ligging is ondenkbaar: in het hart van de Chiadowijk aan
de Praça do Chiado. Metro: Baixa-Chiado op ca. 20 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte en lounges. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. 
Ter plaatse te betalen: openbare parking (ca. € 30/24u). 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar, 
max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness

ONTBIJT
Warm en koud continentaal ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
120 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 22)
kamer 2-3 personen, superior • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 23)
kamer 3-4 personen Family • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 11)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 18/4-29/4 en 2/5-1/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 18/4-29/4 en 16/10-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75658 €€

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

Het geliefde viersterrenhotel Açores zal je ongetwijfeld weten te verleiden
met een warme inrichting, een hartelijke service en bovenal een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Vlak voor het hotel ligt een 
metrohalte waardoor je in no-time in het hart van de stad staat. 
Bovendien werden in de loop van 2021 het restaurant en de lobby 
gerenoveerd. Ook de openbare omgeving rond het hotel kreeg 
een gronde facelift met onder meer een park van 6 are vlakbij. Een 
(her)ontdekking meer dan waard.

LIGGING
Vrij rustig, op zo’n 10 minuten wandelen van het museum Calouste
Gulbenkian en het warenhuis El Corte Inglés. Het historische centrum
ligt op 5 metrohaltes (directe lijn) verwijderd van het hotel. Metro: 
Praça de Espanha op amper 50 m.

FACILITEITEN
Restaurant, lobbybar, terras, tv-lounge. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, privégarage, wifi, internethoek. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar,
max. 7 nachten.
MAALTIJDEN
Warm en koud ontbijtbuffet. In halfpension 3 gangendiner.

BIJZONDERHEID
Tickets voor museum Calouste Gulbenkian aan voordelige prijzen 
verkrijgbaar via de receptie.

KAMERTYPES
128 kamers, met airco, minibar, gratis wifi, tv & gratis minisafe
kamer 2 personen, classic • bad, haardroger, toilet (type 20)
ruime kamer 3 personen • slaapkamer met 3 slaapplaatsen • bad, 
haardroger, toilet (type 23)
kamer 2 personen, executive • bad, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten (type 24)
1 persoonskamer, classic • bad, haardroger, toilet (type 11)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 28/10-16/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-28/10: 
-10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
(Niet geldig op de toeslagen).
KORTING 15%
Op een verblijf van min.  4 nachten binnen 19/4-16/11
(niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75617 €€

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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PORTUGAL ★★★★

BOUTIQUE

MUNDIAL ★★★★

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

Lissabon | Portugal

 zie kaart • 75632 €€

Romantiek gecombineerd met een eigentijdse touch
en toch klassevol, dat is waar hotel Portugal voor 
staat. De kamers kregen een frisse styling zonder 
de Portugese touch te verliezen. Ongetwijfeld een 
trendsetter in het hart van de stad!

LIGGING
In het hart van de stad, tussen het Rossioplein en 
het kasteel van São Jorge, naast de zo typische 
wijk Alfama met de vele steile straatjes. Op ca. 600 m
van de hippe Chiadowijk en vlak bij het Praça da 
Figueira-plein. Tram- en bushalte op ca. 100 m. 
Metro Rossio op amper 20 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, Premium Winehouse Bar & Shop, 
Golden Sushi & Oysters Bar. Roomservice (24u/24). 
Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), 
wifi, privégarage. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar (max. 7 nachten).

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
53 kamers.
kamer 2 personen • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, luxe • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/11-16/11: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
GRATIS DINER
Bij een verblijf van min. 7 nachten krijg je per 
persoon één gratis dagmenu aangeboden in 
restaurant ‘Varanda de Lisboa’ in hotel Mundial 
(dranken niet inbegrepen, cumuleerbaar met 
de andere promo’s.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

 zie kaart • 75620 €€

Deze gevestigde waarde in ons programma zal je 
ongetwijfeld weten te bekoren. De service is er prima, 
de restaurantkeuze uitgebreid en ook de kamers 
bieden alle comfort. De ligging is uitstekend, onder 
meer om de oude, pittoreske stadswijk Alfama te 
verkennen. Zowel in het gekende panoramarestaurant
als op het ruime dakterras met skybar in de 
zomermaanden zijn de beste zichten van de stad 
gegarandeerd. Geniet bovendien van diverse leuke 
extra’s bij je verblijf in dit hotel. De slogan van hotel 
Mundial is niet voor niets ‘feel the city’!

LIGGING
In het hartje van ‘Baixa Pombalina’ met zicht op het 
Martim Monizplein. Op enkele stappen van het 
Rossioplein, theaters, cinema’s, restaurants en bars.
Metro: ‘Figueira’ of ‘Rossio’ op ca. 200 m. De befaamde
tram 28, die je langs de meest typische plekjes van
Lissabon brengt, stopt voor het hotel.

FACILITEITEN
Ruime lobby, 2 restaurants: ‘Jardin Mundial’ op de
eerste verdieping met een mooi zicht op het Martim
Monizplein en à-la-carterestaurant ‘Varanda de Lisboa’
op de achtste verdieping met panoramisch zicht 
en regelmatig livemuziek ‘s avonds, stijlvolle bar 
‘São Jorge’, wijnkelder, winkelgalerij. Roomservice 
(24u/24). Liften. Gratis beschikbaar: kinderbed 
(op aanvraag), safe aan de receptie, wifi, internethoek.
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS
Privégarage

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet

BIJZONDERHEDEN
• Je geniet 10% korting in het restaurant ‘Varanda 
de Lisboa’ op à la carte maaltijden 
• Je geniet 10% korting op je uitgaven in de 
winkelgalerij voor het hotel.

KAMERTYPES
349 kamers.  
kamer 2-3 personen, ca. 15m2 • bad, 
haardroger, badjas, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer, ca. 15m2 • bad, haardroger, 
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/11-16/11:
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
GRATIS DINER
Bij een verblijf van min. 5 nachten krijg je per 
persoon één gratis dagmenu aangeboden in 
het hotelrestaurant ‘Jardin Mundial’
(dranken niet inbegrepen, cumuleerbaar met 
de andere promo’s).
Zie infopagina’s.

GRATIS
• Per persoon een ticket voor de Santa Justalift 
• Jarigen ontvangen bij aankomst een fles 
schuimwijn en petit fours op de kamer
• 65-plussers: fles water en petit fours op de kamer

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld
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JUPITER LISBOA ★★★★ TURIM TERREIRO DO PAÇO ★★★★

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

Lissabon | Portugal

 zie kaart • 75635 €€

Lissabon is een stad die je moet proeven en voelen
met al je zintuigen. Hotel Jupiter Lisboa speelt hier 
gretig op in en werd opgevat als een echt cityresort 
waar je je meteen thuis voelt. Proef er de lokale 
gerechten in het mediterrane restaurant, geniet van
een aperitief aan de cocktailbar of neem een duik 
in het zwembad. Op en top vakantie!

LIGGING
Langs de mooi aangelegde Avenida da Republica. 
Metro Campo Pequeno op ca. 250 m, na enkele 
haltes bereik je zo het historische centrum.

FACILITEITEN
Restaurant, lobbybar, rooftop bar met lounge en 
terras. Lift Gratis beschikbaar: kinderstoel en -bed,
wifi. Ter plaatse te betalen: privégarage, massage, 
schoonheidssalon, overdekt zwembad en wellness
(vanaf 16 jaar) met sauna en dampbad. Huisdieren
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openlucht zwembad met handdoekservice, ligstoelen 
en parasol (open tussen ca. 1/5-31/10). Fitness 
(vanaf 16 jaar).

MAALTIJDEN
Uitstekend warm en koud ontbijtbuffet. In halfpension
een 3 gangendiner of buffet.

KAMERTYPES
224 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
12 jaar), ca. 25m2 • douche, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 30m2 • douche,
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • douche, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst 
(niet geldig op de toeslagen).
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
1/11-16/11 (niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 75660 €€€

De unieke ligging aan de Taag geeft Lissabon een 
extra dimensie. Turim Terreiro do Paço ligt op een
steenworp van de Taag en dompelt je onder in een 
sfeer van licht, ruimte en gezelligheid, zonder aan 
stijl in te boeten.

LIGGING
In het oude stadscentrum, aan de voet van de gezellige
Alfamawijk met o.a. het Castelo San Gorge. Het 
bekende Praça do Comércio, aan de oever van de 
Taag, ligt op slechts 250 m. Metro Terreiro do Paço 
op ca. 350 m.

FACILITEITEN
Bar en restaurant. Lift. Gratis beschikbaar: wifi, 
kinderbed (op aanvraag). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
100 kamers.
kamer 2 personen, superior • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket (type 20)
1 persoonskamer, superior • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
-15% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
-20% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Lissabon
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LEGENDARY LISBOA SUITES ★★★★ TIVOLI ORIENTE ★★★★ LISBOA ★★★★

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

Lissabon | Portugal

Met ruime verzorgde suites, een centrale maar rustige ligging en 
een verzorgd ontbijtbuffet zijn de Legendary Lisboa Suites een 
absolute aanrader voor families en mensen op zoek naar ruimte.

LIGGING
Op ca. 500 m van het Parque Eduardo VII. Metro Marquês de Pombal 
op ca. 500 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte met terras, bar. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, 
wifi. Ter plaatse te betalen: privégarage (ca. € 12/24u). Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar,
max. 7 nachten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
57 kamers.
suite 2-4 personen, ca. 53m2 • woonkamer met slaapbank 
2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • airco
• kitchenette, 2 inductiekookplaten, microgolfoven • koffiezetapparaat
• broodrooster • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 20)
suite 1 persoon, ca. 53m2 • woonkamer met slaapbank 2 pers. 
en slaapkamer met bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • airco 
• kitchenette, 2 inductiekookplaten, microgolfoven • koffiezetapparaat
• broodrooster • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In kamer met ontbijt.
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/5-1/7 en 1/9-28/10:
-15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 1/7-1/9: 
-15% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 28/10-16/11: 
-15% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst. 
• Geldig tussen 19/4-1/5 en 28/10-16/11: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75662 €€

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld

Ontdek de prachtige stad Lissabon aan de oevers van de Taag. Elke
wijk zal je steeds opnieuw betoveren met prachtige pleintjes, historische
gebouwen, kleurrijke charme en een uiterst gastvrije bevolking. Je 
verblijft op een steenworp van de Taag, in de wijk Parque dos Nações 
waar moderne architectuur en recreatie hand in hand gaan. Het 
comfortabele Tivoli Oriente zal je weten te bekoren dankzij de cosy 
astmosfeer, het overdekte zwembad en hippe skybar met 
prachtige panorama’s.

LIGGING
In de wijk Parque dos Nações, ooit aangelegd voor de wereldexpo 
in Lissabon, vol leuke restaurants en shoppingmogelijkheden. De 
Taag ligt op slechts 150 m. Het metro- en treinstation Oriente ligt 
op ca. 100 m, na zo’n 20 minuutjes sta je met de metro zo in het 
historische centrum. Rechtstreekse metroverbinding met de luchthaven.

FACILITEITEN
Trendy panoramische ‘Skybar’ (360° zicht op de stad), restaurant-
steakhouse ‘T-Bone’, ‘Tivoli Caffé’ met terras. Lift. Gratis beschikbaar: 
wifi, internethoek, kinderbed (op aanvraag). Ter plaatse te betalen:
privégarage (ca. € 12,50/24u). Huisdieren niet toegelaten. 

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar,
max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Overdekt zwembad met ligstoelen, bubbelbad, dampbad, sauna 
en fitness.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
277 kamers.
kamer 2-3 personen, superior, ca. 18m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe, strijkijzer en -plank (type 21)
kamer 1-3 personen, superior (max. 1 volw.+2 kinderen t.e.m. 
11 jaar), ca. 18m2 • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe, strijkijzer en -plank (type 11)

GRATIS KINDEREN (0-11 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
EENOUDERVOORDEEL
Kinderen met een alleenreizende volwassene (typ 11): 
t.e.m. 11 jaar gratis in kamer met ontbijt
KORTING 10%
 Op een verblijf van min.  3 nachten binnen 1/4-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75616 €€

kamervoorbeeld

Van zodra je hier binnenkomt, zal je versteld staan van de rust die 
hotel Lisboa biedt en uitstraalt. De kamers werden warm ingericht, 
het ontbijtbuffet is kwalitatief en de ligging is interessant: in een 
zijstraat van de Avenida da Liberdade. De perfecte mix voor een 
geslaagde citytrip.

LIGGING
Op enkele passen van de Avenida da Liberdade, de belangrijkste 
levensader van Lissabon. Het Rossioplein ligt op ca. 15 minuten 
wandelen. Metro: Marquês de Pombal of Avenida op ca. 300 m.

FACILITEITEN
Restaurant, ontbijtruimte, bar. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi, privéparking (beperkt aantal plaatsen). Ter plaatse
te betalen: privégarage (ca. € 15/24u), massage. Huisdieren niet 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar, 
max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

MAALTIJDEN
Warm en koud ontbijtbuffet. In halfpension 3 gangendiner in het 
hotelrestaurant of in een partnerrestaurant op ca. 2 minuten wandelen.

KAMERTYPES
60 kamers.
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket 
(type 20)
kamer 3 personen • bad, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
(type 22)
1 persoonskamer • bad, 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 1/11-16/11)
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/11-16/11:
-12,5% bij boeking min.  30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 1/7-1/9: 
-7,5% bij boeking min.  45 dagen voor aankomst.
(Niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75653 €€

GRATIS
Flesje wijn en kaasbord bij een verblijf van min. 7 nachten

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk

kamervoorbeeld

KIDS 
PROMO

KIDS 
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% 
KORTING

KIDS 
FREE

EARLY 
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TURIM AV LIBERDADE ★★★★ TURIM MARQUÊS ★★★★ SMY LISBOA ★★★★

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

Lissabon | Portugal

 zie kaart • 75647 €€

Zoals de naam al doet vermoeden, ligt hotel Turim Av Liberdade 
pal op de Avenida da Liberdade. Je geniet er van up-to-date 
comfort in een modern kader. Na een korte wandeling langs deze 
statige avenue met imposante bomen sta je op het levendige
Rossioplein van waaruit je zo de authentieke Alfama- of Bairro Altowijk 
kan ontdekken.

LIGGING
Op de ‘grootse’ Avenida da Liberdade, op slechts 250 m van het 
Eduardo VII-park. Metro: Marquês de Pombal op ca. 50 m, na 
3 stops sta je al in het hart van de stad.

FACILITEITEN
Restaurant en bar. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), 
wifi. Ter plaatse te betalen: privéparking (ca. € 15/24u). Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 
13 jaar, max. 7 nachten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
166 kamers.  
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket (type 22)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket (type 11)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
-15% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
-20% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

 zie kaart • 75626 €€

Het recente Turim Marquês zal je op overtuigende wijze weten in te 
pakken. Ruimte speelt een belangrijke rol in de inrichting, ook in de 
stijlvolle kamers. Het restaurant serveert je een mix van lokale en 
internationale gerechten met een vernieuwende touch.

LIGGING
In een rustige straat parallel met de Avenida da Liberdade, zonder 
doorgaand verkeer. Metro Marquês de Pombal op ca. 250 m.

FACILITEITEN
Restaurant, ontbijtruimte en bar. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed (op aanvraag), wifi. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 
13 jaar, max. 7 nachten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
121 kamers.
kamer 2 personen, superior • bad, haardroger, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket • extra kinderbedje mogelijk (type 20)
1 persoonskamer, superior • bad, haardroger, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
-15% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
-20% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld kamervoorbeeld

In Lissabon hoef je je geen moment te vervelen. Ga je voor een actieve
citytrip? Bezoek de Torre de Belém, beklim de steile straatjes in de 
authentieke Alfamawijk of spring op een typische tram die je heel 
de stad laat ontdekken. Hou je het liever rustiger? Laat je dan meeslepen
door de fadomuziek en proef van een lekkere ‘pastéis de Belém’ in 
een lokaal cafeetje. Als startpunt kozen we voor jou dit hotel met 
‘cosy feeling’, passend bij de stad. Het leuke dakterras is de perfecte
spot voor de obligate selfie. Wedden dat je hier een zalige tijd beleeft?

LIGGING
op slechte enkele minuten wandelen van het Parque Eduardo VII, 
waarlangs je zo de Avenida da Liberdade bereikt. Op zo’n 5 minuutjes 
wandelen kan je de historische tram 24 nemen die je meeneemt 
langs de historische Chiado-wijk. 2 metrostations op ca. 500 m: 
Marquês de Pombal en El Corte Inglés.

FACILITEITEN
Restaurant met open keuken, bar, loungebar met terras op het 
dak. Roomservice (7u-23u). Lift. Gratis beschikbaar: wifi. Ter plaatse
te betalen: privégarage (ca. € 15/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar,
max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

MAALTIJDEN
Warm en koud ontbijtbuffet. Bij halfpension: een 3 gangendiner 
met water, huiswijn of frisdranken.

KAMERTYPES
105 kamers.
kamer 2 personen, superior • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe • balkon • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
suite 2-3 personen • slaapkamer met bed 2 pers. en 
woonkamer met slaapbank 1 pers. • bad of douche, haardroger, 
toilet, apart toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 22)
1 persoonskamer, superior • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-15% bij boeking van een verblijf van min. 2 nachten min. 45 dagen
voor aankomst (niet geldig op de toeslagen).
KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75690 €€

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING
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INSPIRA LIBERDADE BOUTIQUE ★★★★

BOUTIQUE

AVANI AVENIDA LIBERDADE ★★★★ LISBOA PLAZA ★★★★

CHARME

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

Lissabon | Portugal

Het Feng Shui principe lag mee aan de basis van de inrichting van
dit trendy hotel. Ongetwijfeld zal het Inspira Liberdade Boutique 
hotel ook jou weten te inspireren voor een verkenning van het Zuiderse 
Lissabon. Duurzaamheid was bovendien een belangrijk aandachts-
punt bij de bouw en inrichting. Kortom, een hotel dat echt mee is 
met zijn tijd. Oordeel zelf en maak kennis met de supercomfortabele 
kamers, het uitstekende ontbijtbuffet en een relaxte atmosfeer. Op 
de World Luxury Hotel Awards 2021 sleepte het hotel bovendien de 
award voor ‘Europe’s Luxury Boutique Hotel’ in de wacht.

LIGGING
Niet ver van de Avenida Liberdade, een belangrijke levensader 
doorheen de stad van waaruit je vlot de hele stad kan ontdekken. 
Ook het groene hart van de stad, het Parque Eduardo VII, bereik 
je van hieruit vlot. Metro: Avenida of Marquês de Pombal op ca. 300 m.

FACILITEITEN
Ruime lounge met bibliotheek, restaurant met open keuken, trendy
bar. Roomservice (24u/24). Lift. Gratis beschikbaar: wifi, digitale 
(inter)nationale kranten, oplaadpunt elektrische wagens. Ter plaatse 
te betalen: privéparking (ca. € 16,20/24u), massage en schoonheidssalon.
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar, 
max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Sauna, dampbad, bubbelbad, handdoekenservice en fitness. Biljart.

MAALTIJDEN
Amerikaans ontbijtbuffet (in het weekend tot 11u). Bij halfpension: 
diner.

BIJZONDERHEDEN
 • 10% korting op massages en schoonheidsbehandelingen

KAMERTYPES
89 kamers, met minibar, gratis wifi, tv & gratis minisafe 
kamer 2 personen, superior • bad of douche, haardroger, badslippers, 
badjas, apart toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, badslippers, 
badjas, apart toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten (type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/7-1/9: 
-33% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst. 
• Geldig tussen 19/4-16/11: 
-25% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst. 
• Geldig tussen 19/4-16/11: 
-20% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst. 
• Geldig tussen 19/4-1/7 en 1/9-16/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst. 
(Niet geldig op de toeslagen.)
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-1/11.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75629 €€€

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

Volledig passend bij het karakter van de stad pakt het lifestyle hotel
Avani Avenida Liberdade uit met een rustgevend maar tegelijkertijd
eigentijds decor. Hier is het zalig thuiskomen na jouw dag vol Portugese
flair. Zeker doen: dineren in het restaurant, gekend als één van de 
beste van de stad, met een creatieve keuken in een verrassend kader. 
In de zomermaanden is het bovendien heerlijk genieten in de tuin 
met openluchtzwembad.

LIGGING
In een zijstraat van de Avenida da Liberdade met de vele statige 
bomen en boetieks van de grootste modemerken. Metro Avenida 
op ca. 300 m.

FACILITEITEN
Restaurant met terras, trendy bar. Roomservice (18u-23u30). Lift. 
Gratis beschikbaar: wifi. Ter plaatse te betalen: privéparking (ca. 
€ 17,50/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* Indien 15/04-17/04 deel uitmaakt van je verblijf: min. 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar,
max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
119 kamers.
kamer 2-3 personen, superior (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 2 en 
11 jaar) • bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• theezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 21)
kamer 1-2 personen, superior (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 2 en 
11 jaar), ca. 18m2 • bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• theezetfaciliteiten • 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 met ontbijt, 
3 t.e.m. 11 jaar: € 39
EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/7-1/9 en 1/11-15/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75634 €€€

Dit hotel maakt deel uit van de gereputeerde groep Heritage Hotels 
en kan trots zijn op een lange traditie van gastvrijheid. De inrichting
is smaakvol met heel veel oog voor detail. Je geniet in hotel Lisboa 
Plaza bovendien van heel wat leuke extra’s die je verblijf in Lissabon
een extra dimensie geven.

LIGGING
Aan de rand van de wijk Bairro Alto, op slechts enkele passen van 
de Avenida da Liberdade, maar toch rustig. Metro: Avenida op ca. 50 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, aangename lounges, bar/bistro ‘Café Plaza’ (met 
mogelijkheid tot snacks en lichte maaltijden), bar op het dak met 
panoramisch terras en ligstoelen, tv-salon, dvd-uitleendienst. 
Roomservice (24u/24). Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, 
internethoek. Ter plaatse te betalen: privéparking (ca. € 12/24u). 
Huisdieren gratis toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 
13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness. Overdekt relaxzwembad met jetstream van hotel Heritage 
Liberdade op ca. 250 m (open 24u/24).

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet (of continentaal ontbijt op de kamer 
zonder toeslag). In 2017 werd het ontbijt verkozen tot één van de 
10 beste ontbijten in Portugal, een garantie voor kwaliteit!

KAMERTYPES
112 kamers.
kamer 2 pers. • bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv, dvd-speler • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 pers., superior • bad, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv, dvd-speler • gratis
minisafe (type 22)
kamer 1-3 pers. (max. 1 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar) • bad, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv, dvd-speler • gratis minisafe (type 11)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt.
EENOUDERVOORDEEL
2 kinderen met een alleenreizende volwassene (type 11): t.e.m. 
12 jaar: gratis in kamer met ontbijt.
50-PLUS
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-25% indien min. 1 persoon op de kamer 50-plusser is
(niet geldig in type 11).
• Geldig tussen 19/4-1/11: 
-10% indien min. 1 persoon op de kamer 50-plusser is.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75623 €€

GRATIS
Bij een verblijf van min. 2 nachten:
• treinticket naar Estoril of Cascais 
• ticket voor de Glorialift
• toegang tot 20 musea in Lissabon (verblijf binnen 1/11-16/11).

KIDS 
PROMO

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld

GRATIS
gebruik van het openluchtzwembad van het naastgelegen 5* 
zusterhotel Tivoli Avenida Liberdade (open ca. 1/6-30/9, 
weersafhankelijk) met handdoekenservice, ligstoelen en parasols

EARLY 
BOOKING

KIDS 
PROMO

kamervoorbeeld
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MY STORY FIGUEIRA ★★★★

BOUTIQUE

PORTOBAY MARQUÊS ★★★★

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

Lissabon | Portugal

 zie kaart • 75619 €€

Welkom in het nieuwste boetiekhotel van Lissabon. 
De gekende My Story-keten opende onlangs hun 
eerste viersterrenhotel op een van de meest gegeerde
liggingen van de stad, op het Praça da Figueira. 
Zoals steeds wacht je een trendy decor in een relaxte 
atmosfeer, met aandacht voor de nodige kwaliteit.
Ontdek de zuiderse flair van Lissabon, geniet van 
My Story Figueira als je comfortabele uitvalsbasis
en maak je eigen verhaal in deze stad!

LIGGING
Supercentraal. In het historische hart van de stad,
op het bekende plein Praça da Figueira. Van hieruit 
wandel je zo de authentieke wijken Alfama, Baixa 
en Chiado in of flaneer je langs de terrassen van 
het Lido aan de Taag. Metro Martim Moniz op ca. 
200 m en Baixa-Chiado op ca. 500 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, Italiaans restaurant. Lift Gratis 
beschikbaar: kinderbed, wifi. Ter plaatse te betalen:
openbare parking. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

ONTBIJT
warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
78 kamers.
kamer 2 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)

KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 75661 €€€

Lissabon staat synoniem voor zuiderse flair en een 
gastvrije bevolking. Deze ingrediënten ontdek je ook 
ten volle wanneer je in hotel PortoBay Marquês 
binnenwandelt. De inrichting getuigt van elegantie
en smaak met een zuiderse touch, waar de PortoBay
steevast voor garant staat. Het onthaal is persoonlijk 
met het oog op jouw comfort.

LIGGING
In een rustige straat, parallel met de Avenida da 
Liberdade, waarlangs je 800 m flaneert voorbij 
elegante winkels of langs het wekelijkse rommelmarktje 
om zo in het oude stadscentrum uit te komen. 
Metro Marquês de Pombal op amper 50 m.

FACILITEITEN
Italiaans restaurant, bar De Baixo, bar De Cima op 
het dak met zicht op de Taag. Roomservice 
(7u-22u30). Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, 
wifi en internethoek. Ter plaatse te betalen: 
privégarage (beperkt aantal plaatsen), massage. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten

GRATIS GEBRUIK VAN
verwarmd openluchtrelaxbad met ligstoelen, 
handdoekenservice en parasols. Fitness, sauna 
en dampbad.

ONTBIJT
warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
72 kamers.
kamer 2 personen, ca. 18m2 • slaapkamer met 
bed 2 pers. (140 cm) • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, classic, ca. 22m2

• slaapkamer met bed 2 pers. (160 cm) • bad of 
douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 24m2 • bad 
of douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • slaapkamer met 
bed 2 pers. (140 cm) • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

GRATIS
• 1 fles wijn op de kamer (min. 4 nachten)
• welkomstdrankje bij een verblijf binnen 
1/11-16/11 (min. 2 nachten)

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Lissabon

Lissabon
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DO CHIADO ★★★★

BOUTIQUE

H10 DUQUE DE LOULÉ ★★★★ sup

BOUTIQUE

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

Lissabon | Portugal

 zie kaart • 75627 €€€

De ligging in de bruisende Chiadowijk  is meteen 
een schot in de roos voor het intieme boetiekhotel
do Chiado. Vanop het prachtige dakterras heb je 
het beste zicht op de stad: het sublieme panorama 
is adembenemend. Wie kiest voor een premiumkamer
geniet van een eigen terras met - hoe kan het ook
anders - een fantastisch zicht over het sfeervolle 
en kleurrijke Lissabon.

LIGGING
Stap buiten en voel meteen de ‘vibe’ van Lissabon. 
Centraal gelegen in de hippe Chiadowijk, omgeven
door prestigieuze boetiekjes, trendy pop-up winkels 
en legendarische restaurants. Op wandelafstand 
van het Rossioplein. Metro Baixa - Chiado op ca. 50 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar/restaurant met terras en uniek 
panoramisch zicht op de stad. Roomservice. Lift. 
Gratis beschikbaar: wifi. Ter plaatse te betalen: 
privégarage (ca. € 20/24u, op aanvraag). 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

BIJZONDRHEID
10% korting in de bar en het restaurant

KAMERTYPES
38 kamers.  
kamer 2 personen, classic • inloopdouche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 23)
kamer 2 personen, superior • inloopdouche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 26)
kamer 2 personen Premium • terras met 
tuinmeubelen • inloopdouche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 28)
1 persoonskamer, classic • inloopdouche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-25% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
-15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 18/4-16/11.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

 zie kaart • 75625 €€€

Het recente klassehotel Duque de Loulé met 
H10-kwaliteitslabel past perfect bij het Zuiderse 
Lissabon. Het elegante interieur is een mix van 
klassiek, vintage en design, met als centrale blikvanger
steeds de typisch Portugese ‘Azulejos’. Ontbijten 
is hier een waar festijn en ook de kamers nodigen 
uit tot zalig relaxen. Na je exploratietocht in de stad
voelt het aan alsof je hier thuiskomt. In de zomer-
maanden is de skybar met dakterras de place to be 
voor een verfrissende cocktail en een weergaloos 
zicht op de stad. Onze hartendief!

LIGGING
Op ca. 50 m van zowel de Avenida da Liberdade 
als het Marques de Pombalplein. Het Parque Eduardo
VII ligt op zo’n 150 m. Metro Marques de Pombal 
op ca. 50 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, rooftopbar met terras en panoramisch
zicht (mei-september). Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed (op aanvraag), wifi, internethoek, 
oplaadpunt voor elektrische auto’s. Ter plaatse te 
betalen: overdekte privéparking (ca. € 18/24u). 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

ONTBIJT
Uitstekend warm en koud ontbijtbuffet.

BIJZONDERHEID
Dagelijks turndownservice in type 24.

KAMERTYPES
89 kamers. 
kamer 2 personen, ca. 24m2 • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 20)
kamer 3 personen, ca. 24m2 • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 29m2 • bad, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer, ca. 24m2 • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 18/4-1/11: 
-10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Lissabon
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ALTIS GRAND ★★★★★ ALTIS AVENIDA ★★★★★

TUI LUXE

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

Lissabon | Portugal

 zie kaart • 75642 €€€

Het gerespecteerde en veelzijdige vijfsterrenhotel 
Altis Grand zal je meteen weten te overtuigen dankzij
de zee van ruimte, de vele faciliteiten waaronder 
een zwembad, de gevarieerde keuze aan restaurants
en bars, maar bovenal dankzij de niet te kloppen 
prijs-kwaliteitverhouding. En zowel de Avenida da 
Liberdade als het oude stadscentrum liggen op 
wandelafstand.

LIGGING
Op slechts 2 minuten wandelen van de prestigieuze
Avenida da Liberdade, het Parque Eduardo VII 
ligt op zo’n 5 minuten. Metro Avenida op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Grillrestaurant ‘Don Fernando’ op de 12de verdieping
met een panoramisch uitzicht op de stad, 
ontbijtrestaurant en coffeeshop ‘Rendez-vous’ 
met lichte gerechten. Ruime lobby, lobbybar, bar 
‘Herald’, bar ‘St George’, bar Terras op de bovenste
verdieping (tijdens de zomermaanden). Kapsalon,
kunstgalerij en krantenshop. Roomservice 
(24u/24). Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi 
en internethoek. Ter plaatse te betalen: massage, 
schoonheidssalon, privéparking (ca. € 15/24u). 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Overdekt zwembad (12 x 8 m, kinderen begeleid 
door een volwassene toegelaten tot 18u, vanaf 
16 jaar doorlopend, badmuts verplicht) met ligstoelen
en handdoekenservice, fitness. Vanaf 18 jaar: 
wellness met sauna, bubbelbad en dampbad.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
295 kamers.
kamer 2-3 personen, superior • bad, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, luxe • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 1-2 personen, superior (max. 1 
volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar) • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene 
(type 11): t.e.m. 12 jaar: gratis in kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-20% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-1/11: 
-15% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-1/11: 
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

GRATIS
Shuttle naar de luchthaven (op aanvraag bij de 
receptie, vast uurrooster tussen 8u-18u30).

EARLY 
BOOKING

KIDS 
PROMO

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

 zie kaart • 75641 €€€

Als een baken tussen het oude en het nieuwe 
stadsgedeelte ligt het discrete maar stijlvolle 
vijfsterrenhotel Altis Avenida op jou te wachten. Het 
interieur reflecteert een urban chic stijl waar de rijke 
geschiedenis van de stad en het heden perfect in 
elkaar smelten tot een mix van glamour en 
gezelligheid. Het rooftop restaurant met dakterras 
geeft je één van de beste zichten op de stad. 
Voor een citytrip in stijl!

LIGGING
Uiterst centraal in het kloppende hart van de stad, 
als het ware op de overgang tussen de Avenida 
da Liberdade en het oude stadscentrum. Het 
Rossioplein ligt op ca. 50 m. Metro Restauradores
op ca. 20 m.

FACILITEITEN
Rooftop restaurant met panoramisch terras en bar,
lobbybar. Roomservice (24u/24). Lift. Gratis 
beschikbaar: wifi. Ter plaatse te betalen: huisdieren
(max. 12 kg, € 25/nacht).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
118 kamers.
kamer 2 personen, classic • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • Nespresso®-
machine • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 20)
kamer 2 personen, superior • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • Nespresso®-
machine • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 21)
kamer 2 personen, luxe • balkon • bad, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • Nespresso®-
machine • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 22)
1 persoonskamer, classic • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • Nespresso®-
machine • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-20% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-1/11: 
-15% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-1/11: 
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld
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PORTOBAY LIBERDADE ★★★★★

Lissabon

TUI LUXE

THE ONE PALÁCIO DA ANUNCIADA ★★★★★

TUI LUXE

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

Lissabon | Portugal

 zie kaart • 75644 €€€

Duik onder in de magische wereld van het prestigieuze 
PortoBay Liberdade. Achter de gevel van dit statige
herenhuis schuilt een prachtig decor waar oud en 
nieuw perfect in harmonie met elkaar leven en 
samenvloeien tot als het ware een resorthotel met 
mediterrane invloeden. Zowel de kamers, het 
restaurant als het zwembad, alles straalt klasse uit. 
Terecht beschouwd als een referentie in deze Zuiderse
stad.

LIGGING
Op slechts 50 m van de Avenida da Liberdade, 
maar toch rustig. Het historische hart van de stad 
ligt op wandelafstand (ca. 800 m). Metro: Marquês 
de Pombal op ca. 400 m.

FACILITEITEN
Restaurant met mediterrane patio, bar, terras, 
bibliotheek en lounge met bar op het dakterras. 
Roomservice (24u/24). Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi en internethoek. Ter plaatse te betalen: 
massage, schoonheidssalon en privégarage (ca. 
€ 18/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Overdekt zwembad met hydromassage, ligstoelen
en handdoekenservice, fitness, sauna, dampbad 
en bubbelbad.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet met schuimwijn. Tijdens
het weekend tot 11u.

KAMERTYPES
98 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 20m2 • bed 2 pers.
(160 cm) • bad of douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 23m2 • 2x bed 
1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk 
(type 21)
kamer 2-3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind 
t.e.m. 12 jaar), ca. 24m2 • bad, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer, classic, ca. 22m2 • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 45 dagen voor 
aankomst.
Zie infopagina’s.

GRATIS
• ‘s avonds turndownservice
• welkomstdrankje bij een verblijf binnen 
1/11-16/11 (min. 2 nachten)

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

Genieten, ontdekken en proeven. Dat vat een trip 
naar Lissabon samen, en het is ook het motto van
het allernieuwste tophotel van de H10-keten in deze 
stad. Je verblijft er in een majestueus 16de eeuws 
paleis dat werd omgetoverd in een luxehotel. De 
originele architectuur en het hedendaags comfort 
gaan perfect samen. Werkelijk alles straalt klasse 
en verfijning uit, van de kamers vol somptueuze 
stoffen tot de gastronomische restaurants en bars,
van de stralende lobby tot de weldadige wellness. 
Uniek is ook de 2500 m2 grote tuin met een 
eeuwenoude en beschermde drakenboom, een ideaal
rustpunt in het hart van de stad. In de zomermaanden
zorgt een openluchtzwembad bovendien voor de 
nodige verfrissing. The One Palacio da Anunciada 
is de referentie in de stad!

LIGGING
Uitstekend, in een authentiek en kleurrijk straatje, 
op amper enkele meters van de eerste autovrije 
centrumstraten. Op ca. 50 m van Praça dos 
Restauradores en de Avenida da Liberdade. De 
hippe Bairro Alto-wijk ligt op slechts 500 m, het 
Castelo São Gorge op zo’n 900 m. Metro 
Restauradores op ca. 50 m.

FACILITEITEN
Gastronomisch à-la-carterestaurant, cocktailbar, 
wijnbar, poolbar in de zomer. Lift. Gratis beschikbaar:
kinderbed (op aanvraag), wifi, internethoek. Ter 
plaatse te betalen: privégarage, massage, 
schoonheidssalon. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad met balinese bedden, parasols
en handdoekenservice. Overdekt relaxzwembad 
met ligstoelen en handdoekenservice. Fitness en 
sauna.

ONTBIJT
Vast ontbijtmenu met à-la-carte service + koud buffet.

KAMERTYPES
83 kamers. 
kamer 2 personen Cosy, ca. 25m2 • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco
• theezetfaciliteiten • minibar, gratis internet-
aansluiting, USB-lader • tv • gratis minisafe 
(type 20)
kamer 2 personen, luxe Deluxe, ca. 30m2 • bad 
of douche, haardroger, badslippers, badjas, apart 
toilet • airco • theezetfaciliteiten • minibar, gratis 
internetaansluiting, USB-lader • tv • gratis minisafe 
(type 21)

 zie kaart • 75649 €€€€

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten in type 20, 
21 of 10 binnen 18/4-16/11.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf in type 22 binnen 
18/4-16/11.
Zie infopagina’s.

kamer 2-4 personen, luxe Grand Deluxe (max. 
3 volw. of 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 11 jaar), ca. 
35m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, 
badjas, apart toilet • airco • theezetfaciliteiten 
• minibar, gratis internetaansluiting, USB-lader • tv 
• gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer Cosy, ca. 25m2 • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco 
• theezetfaciliteiten • minibar, gratis internet-
aansluiting, USB-lader • tv • gratis minisafe 
(type 10)

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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Klaar voor een verrassende en fascinerende citytrip? Op naar Porto! Hier word je ondergedompeld in een ontspannen, 
zuiderse sfeer. Wandel door de nauwe, steile steegjes in de volkse Ribeira-wijk en snuif het unieke karakter op van de 
portostad. De kleurrijke huizen met typische ‘azulejos’, de open pleinen en de Dom Luísbrug behoren niet voor niets 
tot het Unesco-werelderfgoed. Ontdek ook de gloednieuwe attractie WOW World of Wine. Nestel je daarna op een 
terrasje in de zon met een glaasje ‘vinho verde’ in de hand, mmm.

Ontdekken   
In het historische centrum is het gezellig rondkuieren langs de bezienswaardigheden, zoals de Sé-kathedraal, het uitzichtpunt Torre dos Clérigos en het São Bentostation waar de 
hal blauw kleurt door de ‘azulejos’ (blauwe wandtegeltjes). Ook het neoklassieke beursgebouw Palácio da Bolsa loont de moeite. Zie je tussen de kerken ‘Igreja dos Carmelitas 
Descalços’ en ‘Igreja do Carmo’ het één meter brede huisje staan? Neem je tijd om kriskras door de steile kasseistraatjes te dwalen van de Ribiera-wijk met zijn kleurrijke huizen 
met smeedijzeren balkons waar het wasgoed wappert en de bars je uitnodigen voor een pauze. Aan de ‘Cais de Ribiera’ (kade van Ribiera) dobberen de traditionele ‘rabelo’-
boten. Het Casa da Música is een hypermodern bouwwerk, met scheve constructies en kronkelige muren. Sinds 2020 is Porto een boeiende attractie rijker: WOW, The World of 
Wine. Een bezoek aan een portohuis in Vila Nova de Gaia mag niet ontbreken. De overzijde van de Douro bereik je via meerdere bruggen, waarvan de Ponte Dom Luís I de 
blikvanger is. Scheep in op een boottocht, de beste manier om de imposante bruggen te bewonderen. Je kan er ook één beklimmen, met ‘Porto Bridge Climb’ stap je goed 
vastgemaakt de Ponte da Arrábida op tot je 70 m hoog boven de rivier staat. 
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Genieten
In het Café Majestic word je overweldigd door de schitterende belle-époquestijl maar 
ook door de uitstekende keuken. Proef er de 'Francesinha', een 'sandwich' gevuld met 
worst, steak en ham, overdekt met kaas en gemarineerd in een pikante saus. 
Liefhebbers van art deco, springen binnen bij McDonald’s Imperial. Moustache serveert 
dan weer uitstekende koffie en gebak. Visliefhebbers worden verwend in Porto, de 
kabeljauw(bacalhau) is koning met meer dan 360 verschillende bereidingen. Tip: niet 
alleen de kabeljauw maar ook de octopusfilet met rijst smaakt heerlijk in Adega São 
Nicolau. Steek de Douro over om de enige echte port te proeven in een van de 
portohuizen in Vila Nova de Gaia. Cálem, Taylor's Port, Sandeman... laten tijdens een 
degustatie de porto overheerlijk rollen over je tong. Zin om ’s avonds nog een stapje te 
zetten? Geniet van een concert in Casa da Música, drink heerlijke cocktails in The Wall 
Bar en struin rond in de gezellige bars en cafés van Ribeira. Aan de overkant van de 
Douro heb je vanop het dakterras van Espaço Porto Cruz een zicht van 360 graden. Op 
23/6 is er het ‘Festa do São João’, een populair feest met muziek, vuurwerk, gegrilde 
sardientjes eten en met een plastic hamertje op het hoofd slaan van wie je graag ziet.

Shoppen
Porto biedt een mix van authentieke, charmante winkeltjes in het historische centrum 
en grote winkelcentra zoals ‘Alameda Shop & Spot’ aan het voetbalstadion. Het 
opmerkelijke interieur van boekhandel ‘Livraria Lello’ moet je zien. De belangrijkste 
winkelstraat is de Rua da Santa Catarina met het winkelcentrum Via Catarina. Leuke 
markten zijn die op de Ribeira-kade (Cais da Ribiera) en de overdekte, historische 
markten ‘Mercado de Bolhao’ en ‘Mercado Beira-Rio’. In het ‘Centro Regional de Artes 
Tradicionais’ (CRAT) vind je handgemaakte Portugese artikelen als keramiek, textiel en 
juwelen. In kunstgalerij Ó! Galeria koop je T-shirts en draagtassen met prints van jonge 
kunstenaars. Als je thuis verder van Porto wil proeven, koop je amandelen, wijn, olijven 
en worstjes in Pérola do Bolhão, een kruidenierswinkel met een prachtige art-nouveau-
gevel. 
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WOW World of Wine
WOW opende in 2020 zijn deuren. In eeuwenoude portwijnhuizen in Vila Nova de Gaia 
kan je nu 7 musea bezoeken. In de ‘Wine Experience’ leer je aan de hand van beelden, 
geluiden en geuren alles over wijn, van druif tot wijnglas. Ontdek de wijnstreken van 
Portugal en proef ze ook. Geen wijnfles zonder kurk, in het interactieve ‘Planet Cork’ 
hoor je hoe Portugal de grootste kurkproduct ter wereld is geworden. Wijn schenk je in 
wijnglazen, de ‘Bridge Collection’ met meer dan 1000 wijnglazen toont je dat men 7.000 jaar
voor Christus al wijn dronk. In ‘Pink Palace’ staat de roséwijn centraal, met degustatie. 
Maar er is meer dan wijn in WOW. ‘PRATA’ vertelt je alles over de geschiedenis en 
cultuur van Porto, de ‘Chocolate Story’ met een chocoladefabriek houdt je ook zoet 
bezig. In ‘Porto Fashion & Fabric Museum’ zie je de evolutie van de Portugese mode en 
opkomend jong talent. Tussen je bezoeken in, kan je eten en drinken in één van de 
12 restaurants en bars. Vergeet niet naar buiten te kijken: het zicht op de Douro, de 
Ponte Dom Luís I en de oude stad is adembenemend. WOW!

Chillen
Een boottocht op de Douro staat garant voor een zalig uurtje. Maar je kan ook aan 
land blijven en de parken opzoeken. Vlak bij de Torre dos Clérigos ligt de ‘Cordoaria 
Garden’ (Jardim de João Chagas). Aan de rand van het historisch centrum vind je de 
‘Jardins do Palácio de Cristal', victoriaanse tuinen met thematuinen, fonteinen en een 
restaurant met terras met zicht op het meer. Als je eerst wat wil klimmen om dan 
welverdiend uit te blazen: volg de ‘Passeio das Virtudes’ naar het ‘Parque do Horto das 
Virtudes’. Het eeuwenoude park is in terrasvorm aangelegd. Locals komen hier samen 
voor een relaxte avond, kom ook genieten van de zonsondergang boven de Douro, 
terwijl op de achtergrond een gitaar tokkelt. In Vila Nova de Gaia neem je de kabelbaan 
naar boven om je neer te vleien in het gras van de Jardim do Morro voor een prachtig 
panorama en vlak bij ligt nog een uitzichtpunt: 'Mosteiro da Serra do Pilar'.
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1. Legendary Porto €€
2. Beta €
3. Dom Henrique Downtown €€
4. Neya Porto €€
5. Vila Galé Porto Ribeira  €€
6. Vila Galé Porto €€

7. Cristal  €€
8. PortoBay Teatro €€
9. Villa Foz €€€
10. Portobay Flores €€€
11. Pestana Vintage Porto &  €€€
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Transport
Naar de stad
Luchthaven - centrum: ca. 15 km.
Metro: duur ca. 30 min., ca. € 2/rit (luchthaven-centrum is 4 zones).
Bus: n° 601 en 602 rijden naar het centrum, tot aan Cordoaria, op ca. 100 m van de Torre dos 
Clérigos. Duur ca. 55 min., ca. € 2/rit.
Taxi: ca. € 30/rit. Of reserveer vooraf je privétransfer bij TUI.
In de stad

Bus en metro: enkel ticket ca. € 2/rit (ticket Andante Azul voor 4 zones), ca. € 7/24u (ticket Andante 
Tour 1), ca. € 15/72u (ticket Andante Tour 3).
Tram: ca. € 3,5/rit, ca. € 10/2 dagen. Er rijden nog enkele antieke trams: lijn 1 vanaf Ribiera naar Foz 
do Douro, lijn 22 (Carmo-Batalha/Guindais) rijdt in het historisch centrum. Tip: neem het kabeltrammetje
‘Guindais’ vanaf de kade in Ribeira naar de hooggelegen wijk Batalha: ca. € 3/rit.
Tip: Combineer Lissabon en Porto. Reis met de high-speed Alfa Pendular trein in ca. 3 uur vanaf ca. 
€ 23/rit. Of in een comfortabele bus van Rede Expressos in ca. 3u30 vanaf € 5 tot € 20/rit.

Zon, zee en strand
Dé ultieme ontspanningstip: ga naar zee. Neem de antieke tram (lijn 1, 
ca. 25 min.) naar Foz do Douro. De tramrit zelf is al leuk, en op het eind 
van de rit sta je aan de kust en kijk je uit over de Atlantische Oceaan. 
Foz do Douro ligt aan de monding van de Douro. Loop er rond op de 
overdekte markt en bezoek het fort ‘Fortaleza de São João Baptista’. 
Wandel op de promenade of geniet vanop een terras met een caipir-
inha-cocktail van het zicht op zee en de vuurtoren, slenter tussen de 
bomen van de ‘Jardim do Passeio Alegro’, speel een rondje minigolf, lig 
languit op de stranden Praia dos Ingleses en Praia da Luz, neem een 
selfie bij de vissershaven Cantareira: “langzaam aan” is je motto. En er 
zijn uitstekende restaurants, zelfs eentje met een Michelinster: Pedro 
Lemos. 

DE PRIJSINDICATIE
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Porto | Portugal

Combi hop-on-hop-off + boottocht + wijnkelder
In dit supervoordelige ticket zijn drie toeristische ‘must do’s’ inbegrepen. Verken de stad via een 
hop-on-hop-off-tour die bestaat uit 2 routes (met audioguide): de Historische Route en de 
Kastelenroute. Daarnaast kun je met dit ticket een boottocht maken op de Douro en de traditionele 
portwijnkelder Calém bezoeken. Je kunt er rondlopen in het museum, waarna een gids je meeneemt 
door de kelders en je alles leert over de heerlijke portodrank.

Privétransfer
Zin om het jezelf makkelijk te maken bij aankomst in Porto? Kies dan voor de privétransfer heen en 
terug tussen de luchthaven en je hotel in het centrum. De chauffeur wacht je op in de luchthaven en 
aan je hotel.

Voor prijzen en meer info: contacteer je reisagent

Boek je extra in PORTO
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LEGENDARY PORTO ★★★

Porto

BETA PORTO ★★★★ DOM HENRIQUE DOWNTOWN ★★★★

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

Porto | Portugal

Een onvervalste klassieker, gewaardeerd voor de uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding en de ligging in het hart van de Portugese
wijnhoofdstad. Kuier van hieruit door het door Unesco erkende oude 
stadsgedeelte, proef van de (h)eerlijke keuken in één van de restaurants 
langs de Douro-rivier en geniet van deze authentieke en gastvrije 
stad. De frisse en moderne styling van de kamers van hotel Legendary
Porto zorgen bovendien voor een optimaal comfort.

LIGGING
Zeer centraal, aan het Praça da Batalha met de Igreja dos Congregados, 
de kerk met de blauwe azulejostegels. De winkelstraten liggen om 
de hoek, net als de rest van het authentieke centrum.

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

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar,
max. 7 nachten

GRATIS GEBRUIK VAN
fitness (24/24u).

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES: 113 KAMERS.
kamer 2-3 personen, ca. 20m2 • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In kamer met ontbijt
KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 20): t.e.m. 14 jaar: -50%
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 28/10-16/11: 
-10% bij boeking min. 15 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 17/4-1/5: 
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 1/5-28/10: 
-10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 17/4-1/5, 1/6-1/7 en 28/10-16/11.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75817 €€

GRATIS
Op 21/7: glaasje porto in de lobbybar bij aankomst.

EARLY 
BOOKING

KIDS 
PROMO

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

Wie op zoek is naar een ruim hotel met een brede waaier aan faciliteiten
aan een scherpe prijs is hier aan het juiste adres. Hotel Beta ligt 
iets verder van het stadscentrum maar dankzij het openbaar vervoer 
sta je in een mum van tijd in het historische centrum met de kleurrijke
huisjes en uitnodigende portokelders. Ook een aanrader voor families 
met kinderen omwille van de ruime familiekamers en het overdekte
zwembad.

LIGGING
In een residentiële buurt. Dankzij de bushalte voor het hotel sta je 
in zo’n 15 minuten in het hart van de stad.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras, lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, 
internethoek, privéparking. Ter plaatse te betalen: privégarage (ca. 
€ 12,50/24u), massage, schoonheidssalon. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar, 
max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Overdekt zwembad, bubbelbad, sauna, dampbad, fitness.

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

KAMERTYPES
126 kamers.
kamer 2-3 personen • bad, haardroger, toilet • airco • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 20)
familiesuite 3-4 personen • woonkamer met slaapbank 2 pers. 
en slaapkamer met bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • airco • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 75821 €

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Achter de imposante gevel van hotel Dom Henrique Downtown 
- al vele jaren een echte landmark in de stad - gaan een sober, maar 
elegant decor hand in hand met een hoge graad van comfort. Het 
panoramisch gourmetrestaurant biedt één van de beste zichten over
heel de stad en loont zeker de moeite. Tip: geniet van een lekkere 
cocktail op het unieke dakterras!

LIGGING
In het sfeervolle hart van Porto, op een boogscheut van de autovrije 
winkelwandelstraat Rua Santa Catarina. Metro Trinidade op ca. 300 m

FACILITEITEN
Rooftoprestaurant en bar ‘17°’ met terras en prachtig uitzicht, 
ontbijtrestaurant ‘Além-Mar’ met terras. Roomservice (7u-2u). 
Gratis beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), wifi en internethoek. 
Ter plaatse te betalen: overdekte openbare parking. Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/persoon vanaf 13 jaar,
max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet. In halfpension: 3 gangendiner in het 
17°-rooftoprestaurant (niet mogelijk op 23/6).

KAMERTYPES
112 kamers.
kamer 2 personen, comfort, ca. 20m2 • douche, haardroger, 
toilet • airco • theezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 22)
kamer 2 personen, comfort, ca. 25m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • theezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
suite 2-3 personen, ca. 37m2 • woonkamer met slaapbank 1 pers. 
en slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • theezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer, comfort • douche, haardroger, toilet • airco 
• theezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

 zie kaart • 75818 €€

kamervoorbeeld
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NEYA PORTO ★★★★

Porto

VILA GALÉ PORTO RIBEIRA ★★★★

BOUTIQUE

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

Porto | Portugal

 zie kaart • 75828 €€

Welkom in één van de nieuwste parels van Porto, 
met een bevoorrechte ligging langs de Douro. Het
oorspronkelijke klooster Madre Deus de Monchique
werd omgetoverd tot een hedendaags hotel zonder
de charmes en historiek van het gebouw te verliezen. 
Bij de inrichting werd veel aandacht besteed aan 
duurzaamheid, gecombineerd met een lifestyle 
interieur dat rust uitstraalt. Ook de wellness of de
binnentuin zijn heerlijke rustpunten. Als kers op de 
taart is er een unieke skybar van waaruit je een 
oninneembaar panorama op deze authentieke 
stad geniet.

LIGGING
Pal aan de Dourorivier. Na een wandeling van zo’n 
5 minuten langs de rivier bereik je het hart van het 
historische centrum dat op ca. 1 km ligt. Op zo’n 
150 m van een tramhalte van waaruit je een antieke
tram kan nemen die je langs de Douro naar het 
centrum brengt. Station São Bente op ca. 1,2 km 
en luchthaven Porto op ca. 11 km. Tip: gebruik zeker
ook de gratis hotelfietsen om de stad te ontdekken, 
een leuke belevenis!

FACILITEITEN
Restaurant met zicht op de Douro, skybar met 
dakterras en zicht op de Douro, patio met terras 
en tuin. Lift. Roomservice (7u-23u). Oplaadpunt 
voor elektrische wagen. Massage. Gratis beschikbaar: 
kinderbed en -stoel, wifi. Ter plaatse te betalen: 
privégarage (ca. € 20/24u). Huisdieren niet toegelaten

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Bubbelbad, fitness, fietsen

MAALTIJDEN
Warm en koud ontbijtbuffet. Bij halfpension: 
3 gangendiner of dinerbuffet. Bij halfpension 
‘plus’: 3 gangendiner of dinerbuffet inclusief 
mineraalwater, 1 glas wijn en koffie of thee

KAMERTYPES
124 kamers.
kamer 2 personen, classic, tuinzicht • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra
kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, classic, rivierzicht • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra
kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer, classic, tuinzicht • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
-15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

TIP
Verblijf in halfpension of halfpension ‘plus’ 
mogelijk

kamervoorbeeld

 zie kaart • 75816 €€

Het authentieke Porto ontpopt zich meer en meer
als een hippe stad, met behoud van de couleur locale 
en de vele tradities. Het recente boetiekhotel Vila 
Galé Porto Ribeira pakt uit met een onweerstaarbare
ligging langs de Douro. Schilderkunst uit alle hoeken 
van de wereld staat er centraal. Getuige daarvan: 
de prachtige tekeningen in elke kamer. Tip: kies zeker 
een kamer met zicht op de Douro voor net dat 
tikkeltje extra beleving.

LIGGING
Uniek, langs de Dourorivier. Na een wandeling van
zo’n 10 minuten langs de rivier bereik je het hart 
van het historische centrum. Tip: neem de authentieke
tram die langs het hotel passeert voor een tocht 
doorheen het centrum.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, terras langs de Douro, patio. 
Roomservice (7u-23u). Lift. Gratis beschikbaar: wifi.
Ter plaatse te betalen: privégarage. Geen kinderbedjes
beschikbaar. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
67 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 23)
kamer 3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar)
• bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 24)
kamer 2 personen, rivierzicht • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minikoelkast • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 26)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 11)

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

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

44

99

4

99

5

044_V1_CITY_NL   44 17/01/22   17:32



VILA GALÉ PORTO ★★★★

Porto

CRISTAL ★★★★

Porto

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

Porto | Portugal

 zie kaart • 75814 €€

Levensgrote posters van Marilyn Monroe en andere 
vermaarde filmsterren begroeten je hier bij het 
binnenkomen. Film is dan ook het centrale thema 
in hotel Vila Galé Porto. Een leuke extra is het 
overdekte zwembad met panoramisch zicht over 
de charmante stad Porto.

LIGGING
Op zo’n 10 minuten wandelen van het gezellige 
centrum met een wirwar aan smalle steegjes, 
authentieke gebouwen en een zuiderse flair. Metro 
Campo 24 de Agosto op ca. 100 m. Busstation op
ca. 50 m, ideaal ook voor uitstapjes naar Fatima 
of zelfs een combi met een verblijf in Lissabon.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Roomservice (24u/24). Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, internethoek. 
Ter plaatse te betalen: privégarage. Massage, 
solarium en biljart. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten

GRATIS GEBRUIK VAN
Overdekt zwembad en wellness met fitness, 
bubbelbad, sauna en dampbad.

MAALTIJDEN
Warm en koud ontbijtbuffet. Bij halfpension: 
dinerbuffet of menu. Niet mogelijk op 24/12, 
25/12 en 31/12.

KAMERTYPES
292 kamers.  
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger,
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • minisafe 
tegen betaling (type 24)
juniorsuite 2-3 personen • woonkamer met 
slaapbank 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. 
• bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • minisafe tegen 
betaling (type 25)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv 
• minisafe tegen betaling (type 10)

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

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld

 zie kaart • 75822 €€

Wie Portugal zegt, denkt meteen aan de blauw-witte 
azulejo-tegels. Laat dit nu net één van de kenmerken
zijn van hotel Cristal, dat deze tegels op verrassende
wijze heeft geïntegreerd in hun concept. Naast veel 
ruimte en licht tref je er ook enkele verrassende 
designelementen aan, steeds opnieuw met de kleuren
blauw en wit als hoofdthema. Wij zijn alvast fan, 
jij ook?

LIGGING
In een rustige straat, na zo’n 15 minuten wandelen
sta je in het historische centrum. Metro Faria 
Guimaraes op ca. 500 m. Bushalte op ca. 50 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, tuin met lounge terras. Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Ter plaatse te 
betalen: privégarage (ca. € 10/24u). Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

MAALTIJDEN
Warm en koud ontbijtbuffet. Bij halfpension: een 
vaste menu of dinerbuffet

KAMERTYPES
94 kamers.
kamer 2 personen • douche, haardroger, toilet • airco
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen, superior • douche, 
haardroger, toilet • airco • minikoelkast • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • parket • extra 
kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2 personen, luxe • bad en douche, 
haardroger, toilet • airco • minikoelkast • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • parket • extra 
kinderbed mogelijk (type 22)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • airco
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket (type 10)

EARLY BOOKING
-15% bij boeking min.120 dagen voor aankomst.
-10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
-5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst. 
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

TIP
Verblijf in halfpension mogelijk

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld
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PORTOBAY TEATRO ★★★★

Porto

Porto

VILA FOZ ★★★★★

TUI LUXE

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

Porto | Portugal

 zie kaart • 75813 €€

Het uiterst centraal gelegen hotel Teatro, dat deel 
uitmaakt van de gereputeerde PortoBay-keten, 
onderging in 2021 een complete metamorfose. Het 
resultaat mag er absoluut zijn: een helder interieur 
overgoten met een mediterrane touch, perfect passend
bij de sfeer van Porto. Het nieuwe restaurant ‘Il 
Basilico’ is een gezellig adresje voor een lichte snack 
of een uitgebreider diner. Een (her)ontdekking 
meer dan waard.

LIGGING
Centraal, op enkele minuten wandelen van Praça 
da Liberdade. Dicht bij het shoppingcentrum ‘Via 
Catarina’ en het São Bentostation. Vlot bereikbaar 
via 3 metrohaltes: São Bento/Bolhão/Aliados, allen 
op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Nieuw restaurant met patio en bar. Roomservice 
(vanaf 8u tot middernacht). Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbedjes, wifi, internethoek, oplaadpunt voor 
wagens. Ter plaatse te betalen: privéparking (ca. 
€ 20/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Verzorgd warm en koud ontbijtbuffet met schuimwijn.

KAMERTYPES
74 kamers.
kamer 2 personen Gallery • bad of douche, 
haardroger, badslippers, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 22)
kamer 2 personen, superior Tribune • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 23)
1 persoonskamer Gallery • bad of douche, 
haardroger, badslippers, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 12)

EARLY BOOKING
-10% als u min. 45 dagen voor aankomst boekt.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 75827 €€€

Welkom in één van de recentste paradepaardjes 
van Porto en omstreken. Het oorspronkelijke paleis 
Vila Foz uit de 16de eeuw werd volledig gerenoveerd
en uitgebreid met een nieuwe vleugel. Hedendaags
design gaat hier hand in hand met een traditierijk
verleden. De ligging aan de Atlantische Oceaan 
zorgt ervoor dat je hier perfect strand en stad kan
combineren. Voor je comfort is er een gratis shuttle
naar het stadscentrum of je kan zelfs kiezen voor 
de gratis hotelfietsen, een extra leuke beleving om
alles ten volle te ontdekken. De 2 restaurants en 
een uitnodigend zwembad vervolledigen dit 
prachtaanbod, dat deel uitmaakt van de Design 
Hotels.

LIGGING
Op zo’n 5 km van Porto, in het rustige Matosinhos. 
Door een straat gescheiden van het strand en de 
Atlantische Oceaan, ideaal om de stad met het 
strand te combineren. Bushalte op zo’n 400 m. 
Tip: met de gratis hotelfietsen sta je ook zo in het
centrum, een leuke ervaring. Luchthaven op ca. 11 km.

FACILITEITEN
2 restaurants, bar, roomservice. Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), wifi. Ter 
plaatse te betalen: privéparking (ca. € 25/24u), 
schoonheidssalon en massage. Huisdieren niet 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Wellness met overdekte zwembad met ligbedden 
en handdoekenservice, sauna, dampbad, fitness. 
Gebruik van fietsen.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
68 kamers.
kamer 2 personen Onice, ca. 28m2 • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen Onice zeezicht, ca. 32m2 • balkon
• douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar 
• gratis wifi • tv • extra kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer Onice, ca. 28m2 • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
(type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/11-16/11: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-16/11: 
-15% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld
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PORTOBAY FLORES ★★★★★

TUI LUXE

PESTANA VINTAGE PORTO & WORLD HERITAGE SITE ★★★★★

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

Porto | Portugal

 zie kaart • 75826 €€€

De gereputeerde PortoBay-keten koos voor hun 
recentste hotel in Porto een unieke locatie midden 
in het hart van de stad: een 16de eeuws paleis 
uitgebreid met een gloednieuwe vleugel. Geschiedenis, 
comfort en luxe gaan in hotel Flores hand in hand.
De centrale ligging is er één om jaloers op te zijn, 
net als de spa met overdekt zwembad.

LIGGING
Zeer centraal, in de gekende Rua das Flores, vlak 
naast de Misericórdiakerk, op wandelafstand van 
de belangrijkste bezienswaardigheden. Het trein- 
en metrostation Sao Bento ligt op ca. 350 m, de 
rivier de Douro op ca. 450 m.

FACILITEITEN
Restaurant bar, terras lounge met bar, patio met 
tuin en bibliotheek. Roomservice (24u/24). Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi en internethoek.
Ter plaatse te betalen: massage. Huisdieren niet 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Overdekt zwembad met handdoekenservice, 
fitness, sauna, en dampbad.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
66 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 21m2 • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 22)
kamer 3 personen, classic, ca. 21m2 • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 24)
kamer 2 personen, superior, ca. 23m2 • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 23)
kamer 3 personen, superior, ca. 23m2 • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 25)
1 persoonskamer, classic, ca. 21m2 • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 11)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Welkom in het meest iconische hotel van de stad: 
Pestana Vintage Porto. Op haast elk postkaartje 
staat dit hotel afgebeeld. Achttien historische 
gebouwen werden met elkaar verbonden en zijn nu
zelfs erkend als UNESCO-werelderfgoed! Zachte 
tinten en vintage-accenten typeren de inrichting. 
Een persoonlijke service staat heel hoog aangeschreven. 
Op het terras langs de Dourorivier is het heerlijk 
genieten van een glaasje porto met - hoe kan het 
ook anders - een fantastisch zicht op de portokelders.
Een uniek adres!

LIGGING
Een betere ligging in Porto is ondenkbaar: langs 
de Dourorivier, in het hart van de historische en 
kleurrijke Ribeirawijk. Metro Sao Bento op ca. 700 m.
Tip: neem een watertaxi voor het hotel om de 
portokelders aan de overkant van de Douro te 
bezoeken.

FACILITEITEN
Trendy restaurant (specialiteit: rundsvlees), cocktailbar, 
wijnkelder, lobbybar, terras, roomservice. Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), wifi. 
Ter plaatse te betalen: huisdieren (max. 1, max. 15 kg, 
ca. € 25/nacht).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2/nacht/
persoon vanaf 13 jaar, max. 7 nachten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
109 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 20m2 • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 20m2 • bad 
of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2 personen Vintage Front View, gelijkvloers, 
gedeeltelijk rivierzicht,, ca. 18m2 • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 26)
kamer 2 personen Plaza, lateraal rivierzicht, zicht
op Praça da Ribeira, ca. 24m2 • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 22)

 zie kaart • 75823 €€€

EARLY BOOKING
Geldig tussen 18/4-21/6 en 26/6-16/11: 
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

kamer 2 personen Vintage , ca. 19m2, rivierzicht 
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • mini-
bar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 2-3 personen Vintage , ca. 20m2 • balkon,
rivierzicht • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 24)
kamer 2-3 personen Vintage Grand View, ca. 30m2

• balkon, rivierzicht • bad, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
1 persoonskamer, classic, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld
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De Catalaanse hoofdstad aan de Middellandse Zee is hip en happening met een flinke scheut magie. Met zijn vele 
tapasbars is Barcelona de culinaire hemel op aarde. Daarnaast is het ook een magneet voor shoppers die ogen 
tekortkomen in de exquise boetieks. De stad is onlosmakelijk verbonden met de excentrieke architect-kunstenaar 
Gaudí die er zijn sprookjesachtige meesterwerken bouwde. Het aanbod aan musea is overweldigend: liefhebbers van 
Picasso en Miró kijken hier hun ogen uit. En er valt nog meer te beleven: flaneren over de Ramblas en genieten van 
verse visgerechtjes in de havenwijk Barceloneta. En vijf kilometer stranden voor een citytrip aan zee.

Ontdekken
Barcelona ademt Gaudí. Verspreid over de stad kan je prachtige meesterwerken bewonderen van deze wereldberoemde architect. Absolute nummer 1 is de Sagrada Família, die 
niemand onberoerd laat. Park Güell, Casa Batlló en La Pedrera zijn ook niet te missen toppers. In de gotische wijk Barri Gòtic is het gezellig rondwandelen in de smalle straatjes. 
Neem een kijkje in de eeuwenoude kathedraal en laat je verrassen door de fraaie binnentuin. Een van de mooiste pleinen in de stad is het Plaça Reial waar er steeds een gezellige 
drukte heerst. Net als op de populaire La Rambla met zijn vele straatartiesten. Stap binnen in één van de 50 musea en sta oog in oog met kunstwerken van Joan Miró of Picasso. 
Zet zeker het ‘Museu Nacional d’Art de Catalunya’ (MNAC) op je lijstje, hier zie je 1000 jaar Catalaanse kunst in een indrukwekkend gebouw met een dakterras met een fantastisch 
uitzicht. Het CaixaForum pakt geregeld uit met prestigieuze exposities. Als je interesse hebt in scheepvaart, bezoek je het uitstekende ‘Museo Marít im’. 
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Shoppen
Shoppen is altijd een goed idee, zeker in Barcelona. Volg de ‘Shopping Line’ en ontdek 
maar liefst 35.000 winkels langs een route van 5 km lang. In het winkelcentrum 
Maremagnum aan het water in Port Vell vind je naast de internationale winkelketens ook 
een reuzenaquarium en een IMAX-bioscoop. Kies aan Plaça de Catalunya voor de 
ouderwetse charme van El Corte Inglés of voor de trendy shops van El Triangle. Hipsters 
slaan hun slag in de wijk El Born. Voor chique winkels ga je naar Gran Via en de Passeig 
de Gràcia. Daarna wenken de hippe terrassen van Carrer d’Enric Granados of de gezellige
Rambla de Catalunya. Voor vintagekledij rep je je naar de wijk El Raval. In Flamingos 
Vintage Kilo koop je kledij per kilo. In de futuristische wijk District 22@ ligt de authentieke 
vlooienmarkt ‘Mercat dels Encants’ onder een hypermodern dak.

Genieten
De unieke mix van Spaanse en Catalaanse cultuur proef je in de Barcelonese keuken. 
De tapasbars nodigen je uit op elke hoek van de straat. Foodies trekken graag naar de 
overdekte markt La Boqueria aan la Rambla. Op Mercat de Santa Catarina met zijn 
dak in gekleurd mozaïek koop je verse streekproducten. In de Barri Gòtic geniet je bij 
Caelum van gebak gemaakt door de nonnen van de Orde der Clarissen. Drink thee in 
de sfeervolle kelder, vroeger waren hier de middeleeuwse baden. Voor prima 
visrestaurantjes ga je naar de havenwijk Barceloneta. Verscholen achter de universiteit 
van Barcelona ligt kunstgalerij Cosmo waar ook de sapjes, salades en broodjes artistiek 
zijn. Start de avond op een terrasje in Port Olímpic of op een gezellig plein als Passeig 
del Born in de oude stad. In een bodega (wijnbar) wordt de wijn nog uit grote vaten 
getapt, een aanrader is ‘Celler Cal Marino’. Vlak bij La Rambla ligt de oudste cocktailbar
van de stad: ‘Boadas’. Zin in muziek? Een unieke sfeer hangt er in het modernistische 
‘Palau de la Música Catalana’ met zijn muziekvoorstellingen. Dansen op moderne 
muziek doe je in de bars en clubs in de wijken El Born en El Raval. Of trek richting zee, 
ga feesten op het strand of in de discotheken van Port Olímpic, lokale favorieten zijn 
Shôko en Pacha.
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Chillen
Na een grote portie cultuur wenken de stadsstranden van Barcelona je voor een 
welgekomen pauze. De stranden liggen rondom de haven. Je ziet de luxe cruiseschepen 
af en aan varen terwijl je wegdommelt met je voeten in het warme zand. Sluit je dag af 
met een panoramisch zicht op Barcelona. Er zijn meerdere uitzichtpunten waaruit je kan 
kiezen. Nestel je op een bankje in het wonderlijke Park Güell. Neem de kabelspoorbaan 
naar de top van de Tibidaboheuvel met zijn nostalgisch pretpark. Op de Montjuïc-heuvel
geraak je per kabelbaan, maar mis onderaan de heuvel ’s avonds de ‘Font Màgica 
Montjuïc’ niet, een schitterend water- en lichtspektakel op muziek. Het allermooiste 
uitzicht heb je aan de ‘Bunkers del Carmel’ op de heuvel Turó de la Rovira. Zo’n 250 m 
hoog boven zee zie je de stad aan je voeten liggen en geniet je van het kleurenspektakel
van de ondergaande zon.

Tienduizend tapas
Patates braves, pernil ibèric, berberecho, gambes a la planxa… volgens grootmoeders 
recept of met een moderne twist: de keuze is reuze. Een tapa ontstaan in La Barceloneta
is de ’bomba’, een ronde aardappelkroket gevuld met gehakt en overgoten met een 
pikante saus die het lekkerst smaakt in de havenwijk ‘La Barceloneta’. Bij de tapas 
drink je een vermouth of een fris wit wijntje. Tapasbars met de hammen aan het 
plafond of stijlvol modern, je moet nooit ver lopen om er eentje te vinden. In deze 
tapasbars ben je er zeker van dat je zal smullen: Quimet y Quimet (Poble Sec-Montjuic), 
Jai-ca (Barceloneta), Babia (Barri Gòtic), Bar del Pla (El Born), Can Maño (Barceloneta),
Bar Lobo (Raval), Bar Mundial (El Born), Antunes (Gràcia), El Quim de la Boqueria (in 
de markt La Boqueria) en Bar Alegría (Eixample). Tip: als op de kaart staat dat je je 
favoriete tapa in een grote portie kan bestellen, heb je een volledig middag- of avondmaal.
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Transport
Naar de stad
Luchthaven - centrum: ca. 15 km.
El Prat heeft twee terminals: op je vliegticket staat of je vertrekt van de nieuwe T1 of de oude T2. 
Tussen beide rijden gratis bussen.
Bus: de snelle Aerobus rijdt naar het centrum in ca. 35 min., € 5,90/rit, ca. € 10,20/heen en terug. 
Stadsbus nummer 46 doet langer over het traject, ca. 45 min., maar is het goedkoopst: ca. € 2,40/rit. 
Er rijden ook nachtbussen naar het centrum (N16 vanaf T2, N17 vanaf T1, N18 vanaf T1 en T2).
Metro: metrolijn L9 rijdt vanaf de luchthaven naar Zona Universitaria, duur ca. 26 min., ca. € 4,60/rit, 
om in het centrum te komen moet je overstappen.
Trein: je spoort van T2 naar Passeig de Gracia of het station Estacio Sants, ca. 25 min., ca. € 4,60/rit.
Taxi: ca. € 40/rit.
In de stad
Het uitgebreide metronetwerk van Barcelona brengt je snel naar de leuke plekken in de stad. De 
centrale knooppunten zijn Plaça de Catalunya en Passeig de Gràcia. Bij alle bekende bezienswaardigheden 
vind je wel een metrostation. Enkel naar Park Güell moet je een kwartiertje wandelen vanaf het 
metrostation. Ook het busnetwerk is uitgebreid maar iets ingewikkelder. De kabelspoorweg Funicular 
del Tibidabo en de kabelbaan Funicular de Montjuic brengen je naar de top van de gelijknamige 
heuvels. Hola Barcelona Travel Card voor onbeperkt gebruik bus en metro: ca. € 16,30/48u, ca. 
€ 23,70/72u, ca. € 30,80/96h. Of boek de voordelige 'Barcelona Card' vooraf bij TUI.
Kom je met de auto?
Barcelona heeft een milieuzone: Zona Baixes Emissiones (ZBE). Voor je Barcelona binnenrijdt, moet je 
een tijdelijke vergunning hebben, min. 3 weken voor afreis aanvragen: https://zberegistre.ambmobilitat.
cat/en/VehiclesEstrangers. In de ZBE-zone, koop je een milieuvignet in een lokaal postkantoor (ca. € 5). 
Benzineauto’s van voor 2000 en dieselauto’s van voor 2006 zijn verboden in ZBE-zone.

Het populairste museum van 
Barcelona
Het museum van voetbaltempel Camp Nou, de thuishaven van FC 
Barcelona: Museu Josep Lluís Núñez, genoemd naar de oud-clubpresident, 
verwelkomt voetbalfans uit de hele wereld. Foto’s, trofeeën, shirts en 
schilderijen verbeelden de lange geschiedenis van de club en je ziet 
originele outfits van Cruijff, Ronaldinho en Maradona. Op dagen dat FC 
Barcelona niet thuis speelt, kan je de Camp Nou Experience beleven, 
dan gaan alle deuren voor je open. Ontdek de perszaal, de commentaar-
boxen, de kleedkamer van het bezoekende team, de dugout van de 
Barça-spelers en je loopt door de spelerstunnel tot aan de rand van het 
veld. Het heilige gras mag je niet betreden, maar stukjes gras zijn te 
koop in de shop, of liever een Barça-shirt met jouw naam op? Een 
onvergetelijk bezoek.
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Welke wijk past bij jou?
Ciutat Vella: Barri Gòtic, El Raval & El Born
Het hart van de stad
In de Barri Gòtic wisselen statige gebouwen af met leuke pleinen en charmante 
steegjes, check Carrer del Bisbe. Stap binnen in de eeuwenoude kathedraal Santa 
Eulalia. Wandel in het spoor van de personages uit de boeken van Carlos Ruiz Zafón en 
ontdek zo het kleine maar o zo fijne Plaça de Sant Felip Neri. Proef tapas en cava in de 
Mercat La Boqueria of op de terrasjes rond La Rambla, de slagader van de oude stad 
tussen Plaça de Catalunya en de zee, met haar bomen, straatkunstenaars, krantenkiosken, 
bloemenstalletjes en wandelaars.
Alternatieve wijk
El Raval, aan de andere kant van de Rambla ademt kunst. De mix van nationaliteiten en 
culturen is weerspiegeld in de veelzijdigheid aan restaurants en cafés. Tips: de ‘Casa 
Almirall’ is één van de oudste bars van Barcelona (1860) en in de ‘London Bar’ (1910) 
oefenden circusartiesten en dronken Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Gaudí en Ernest 
Hemingway een cerveza. Bezoek het Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
met hedendaagse kunst uit Catalonië en ontdek buiten het gebouw nog een kunstvorm: 
de opstapjes voor het plein zijn geliefd bij skaters. 

Shop & dance till you drop
Wil je elke avond op stap en ben je een fashionista? Dan zit je goed in de trendy wijk 
El Born. Hier liggen designwinkels, cocktailbars en hippe boetieks zij aan zij en vind je 
opvallende contrasten tussen middeleeuwse gebouwen zoals de kerk Santa Maria del 
Mar en moderne architectuur. Bezoek het Picasso Museum met meer dan 4.300 werken 
of het ‘Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) en koop daarna ‘pan y tomates’ in de 
markthal Mercat Santa Catarina voor een picknick in het Parc de la Ciutadella. Ga 
chillen in het ‘Suara Foundation Cat House’, drink een kopje thee terwijl je de katten 
aait en koop originele kledij in de shop. ’s Avonds is El Born één van de tofste 
uitgaansbuurten van Barcelona. Rond de Passeig del Born bruist het in de muziekbars 
en clubs tot diep in de nacht.

ONZE HOTELS
5  Ramblas
7 HCC Montblanc
9  San Agustín
10 H10 Raco del Pi

11  abba Rambla
15  DWO Garbí Millenni 
16 Andante 
28 Silken Ramblas Barcelona  
31 H10 Madison
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El Eixample & Gràcia
Het modernisme van Gaudi
Aan Plaça de Catalunya gaat de oude stad over in El Eixample, aangelegd in de vorm 
van een rooster met kaarsrechte avenues als de Avinguda Diagonal en winkelstraten als 
de luxeuze Passeig de Gràcia. Net hier zijn de modernistische bouwwerken van Gaudí 
te vinden zonder één rechte lijn of hoek. Absolute blikvanger is de Sagrada Familia. Bij 
het sprookjesachtige Casa Batllo lijken de balkons op maskers die je aanstaren terwijl 
het dak de grillige vormen van een draak aanneemt. En dan is er nog het abstracte 
Casa Milà (La Pedrera). Dit appartementencomplex met zijn golvende bewegingen in 
de voorgevel lijkt bijna te dansen. Binnen wacht een decor van kleurrijke fresco’s, reliëfs 
en mooie binnenpleinen.
Gràcia en het sprookjespark
Blikvanger is Gaudi’s fantasierijke Park Güell, zet je op de kleurrijke slingerbank versierd 
met mozaïektegels en neem een selfie met de salamander. Maar Gràcia, een dorp in de 
stad, is meer dan dat. Vila de Gràcia is de oude dorpskern, geliefd bij artiesten en 
creatievelingen die er excentrieke winkeltjes hebben geopend. Je ontdekt er ook Casa 
Vicens, het eerste huis dat Gaudi ontwierp. Niet van Gaudi zijn hand is, maar even 
impressionant: het voormalige hospitaal Sant Pau Recinte Modernista, het grootste 
art-nouveaugebouw ter wereld.

ONZE HOTELS
2 Grupotel Gravina
6 Actual
12 HCC Taber
13 H10 Catalunya Plaza Boutique
14 Reding Croma
18 Evenia Rosselló
21 Grupotel Gran Via 678

22 HCC Sant Moritz 
25 HCC Regente
27 H10 Urquinaona Plaza
29 H10 Universitat 
32 H10 Cubik
33 H10 Art Gallery
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La Barceloneta, Port Olímpic & Poblenou
Luieren op het strand
Als je je hoofd leeg wil maken na een dag vol indrukken, is er geen betere plek te vinden 
dan de stranden en de haven. Trakteer jezelf op een ‘bomba’ met een cava in een 
chiringuito op het strand van de voormalige visserswijk La Barceloneta. Aan Port Olímpic 
pronkt de gouden vis van Frank Ghery op de Passeig Marítim, de strandboulevard waar 
locals en toeristen ontspannen wandelen, rolschaatsen en fietsen. De terrasjes nodigen 
je uit voor een visschotel met een verkoelende cerveza. Naast de Port Olímpic ligt de 
‘Platja de la Nova Icària’ met volleybalvelden en pingpongtafels. De wolkenkrabber Torre 
Agbar markeert het begin van de wijk District 22@, het Brooklyn van Barcelona, met 
futuristische gebouwen als de Torre Glò ries. De wijk maakt deel uit van Poblenou, ooit 
een industriezone, nu geniet je er van één van de rustigste stranden van Barcelona: het 
Platja del Bogatell. Naast het strand ligt het schaduwrijke ‘Parc del Poblenou’.

ONZE HOTELS
1 Acta Voraport
3 Ibis Barcelona Glories 22@
17 Pere IV
19 Ilunion Barcelona

20 Barcelona Condal Mar 
24 4 Barcelona
30 H10 Marina Barcelona
34 W Barcelona

Camp Nou & Pedralbes
Voor voetbalfans
Boek een hotel niet ver van de mythische voetbaltempel Camp Nou, het stadion van de 
sportieve trots van Barcelona. In het museum reis je terug naar de wonderjaren van 
Cruyff, Maradona en Ronaldinho. Pedralbes is de meest luxueuze wijk van de stad, hier 
wonen de voetbalmiljonairs in chique villa’s.

ONZE HOTELS
23 Abba Garden 26 APARTHOTEL Mariano Cubi

Montjuic & Poble Sec
De berg van Barcelona
Voor een prachtig panoramisch zicht kan je niet ver van de statige Plaça de Espanya de 
kabelbaan nemen naar de top van de olympische berg Montjuïc. Met zijn sportinstallaties,
tuinen en parken is Montjuic een schitterend recreatiegebied. Niet te missen: de 
kunstgalerij Fundació Miró, het ‘Museu Nacional d’Art de Catalunya’ (MNAC), het 
Oympisch museum, en de magische fontein met zijn schouwspel van water, kleur en 
muziek.
Tapas en pinxtos
In Poble Sec zijn de uitstekende tapasbars (tip: Quimet y Quimet) en de spotgoedkope 
pinxtosbars - pinxtos: hapjes op brood gelegd - in de Carrer Blai dé attractie. Poble Sec 
grenst aan de Avinguda Paral-lel die is bezaaid met theaters, cabaret- en concertzaaltjes.

ONS HOTEL
8 HCC Lugano
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La Pedrera

Sagrada Família

Parc 
de la Ciutadella

Estació de França

Museu Picasso

Barceloneta

Vila OlímpicaMirador de Colón

Port Vell

Palau Güell

Catedral

Arc de Triomf

Sant Martí

Plaça Glòries Catalanes

Estadi Olímpic
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Parc de Montjuïc

Mar Mediterrania

Estació de Sants

Camp Nou

Parc Joan Miró

Parc Güell

1. Acta Voraport
2. Grupotel Gravina
3. Ibis Barcelona Glories 22@ 
4. Ibis Meridiana
5. Ramblas
6. Actual
7. HCC Montblanc
8. HCC Lugano

9. San Agustin
10. H10 Raco Del Pi
11. Abba Rambla
12. HCC Taber
13. H10 Catalunya Plaza Boutique
14. Reding Croma
15. DWO Garbi Millenni
16. Andante

17. Pere IV
18. Evenia Rosselló 
19. Ilunion Barcelona
20. Barcelona Condal Mar
21. Grupotel Gran Via 678
22. HCC Sant Moritz
23. Abba Garden
24. HOTEL 4 Barcelona

25. HCC Regente
26. APARTHOTEL Mariano Cubi
27. H10 Urquinaona Plaza
28. Silken Ramblas Barcelona
29. H10 Universitat 
30. H10 Marina Barcelona
31.  H10 Madison
32. H10 Cubik

33. H10 Art Gallery
34. W Barcelona
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1.   Acta Voraport €€
2.   Grupotel Gravina €€
3.   Ibis Barcelona Glories 22@  €€
4.   Ibis Meridiana €
5.   Ramblas €€
6.   Actual €€
7.   HCC Montblanc €€
8.   HCC Lugano €€
9.   San Agustin €€
10. H10 Raco Del Pi €€€
11. Abba Rambla €€
12. HCC Taber €€
13. H10 Catalunya Plaza Boutique €€€
14. Reding Croma €€
15. DWO Garbi Millenni €€
16. Andante €€
17. Pere IV €€
18. Evenia Rosselló  €€

19. Ilunion Barcelona €€
20. Barcelona Condal Mar €€
21. Grupotel Gran Via 678 €€
22. HCC Sant Moritz €€
23.Abba Garden €€
24. Hotel 4 Barcelona €€
25. HCC Regente €€
26. Aparthotel Mariano Cubi €€
27. H10 Urquinaona Plaza €€€
28. Silken Ramblas Barcelona €€€
29. H10 Universitat  €€
30. H10 Marina Barcelona €€
31. H10 Madison €€€
32. H10 Cubik €€€
33. H10 Art Gallery €€
34. W Barcelona €€€€

Ook dit is Barcelona
Onderstaand hotel ligt niet in de wijken die we voor jou op een rijtje hebben gezet maar dankzij de 
ligging buiten de stad is het ideaal als je met de auto naar Spanje reist en bovendien een oase van 
rust. Het is familievriendelijk. De uitstekende prijs-kwaliteitverhouding maakt het tot een topper in 
ons aanbod.
ONS HOTEL
4 Ibis Meridiana (op 6 km van Barcelona)

DE PRIJSINDICATIE
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Barcelona | Spanje

Boek je extra in BARCELONA
Voor prijzen en meer info: contacteer je reisagent

Barcelona Card
Met de Barcelona Card en de bijhorende handige zestalige gids maak je niet alleen onbeperkt gebruik 
van het openbaar vervoer in de stad en de treinen van en naar de luchthaven, maar heb je ook vrije 
toegang tot tal van musea, waaronder het Juan Mirómuseum en het MACBA. Verder geniet je ook 
van voordelen en kortingen in verscheidene musea, tal van winkels, restaurants en nog zoveel meer. 
Een echte must voor je Barcelona-trip.

Barcelona City Tours Hop-on-hop-off
Spring op de dubbeldekbus en verken Barcelona op een ontspannende manier. Je kan zo vaak 
op- en afstappen als je wil aan een van de vele haltes. Ondertussen vertelt een audioguide je alles 
over de geschiedenis van de stad. Er zijn twee routes: de groene ‘East Route’ met toppers als de 
Sagrada Família en het Park Güell en de oranje ‘West Route’ met haltes aan ondermeer het Plaça 
Catalunya en het Joan Mirómuseum. Je kan kiezen voor een ticket geldig voor 1 of 2 dagen. 
Audioguide in 15 talen waaronder Nederlands. Duur per route: ca. 2u-2u25.

Sagrada Família met gids
Bij een verblijf in Barcelona is een bezoek aan de Sagrada Família een absolute must. Ondanks haar 
onvoltooidheid is dit meesterwerk van Gaudí een van de meest bezochte gebouwen ter wereld. 
Samen met de gids kan je het verbazingwekkende interieur met zijn 70 m hoge plafonds en de rijke 
en symbolische decoratie aanschouwen. Ook bezoek je het Sagrada Família-museum, waar je meer te 
weten komt over de geschiedenis en de ontwikkeling van deze basiliek tot op de dag van vandaag en 
waar je meer over het leven en werk van Antoni Gaudí leert. Deze begeleide tour biedt je bovendien 
de kans om de lange wachtrijen over te slaan. Engelstalige begeleiding. Bij een groep vanaf 
5 personen is er een radio guide. De lift naar de torens is niet inbegrepen.

La Pedrera (Casa Milà)
Grillig gekrulde ijzeren balustrades, fantasierijke gedraaide schoorstenen en golvende muren: welkom 
in het wonderlijke ‘Casa Milà’ (bijgenaamd ‘La Pedrera’, de steengroeve). Antoni Gaudí bouwde dit 
prachtige appartementsgebouw dat tot het Unesco-werelderfgoed behoort. Bewonder het 
fabelachtige dak, leer meer over het leven en het werk van Gaudí en verken het gemeubileerde 
appartement uit 1910. Op de binnenplaats zie je hoe de natuur dé inspiratiebron was voor dit 
surrealistisch bouwwerk. Audioguide in 9 talen o.a. Engels, Frans en Duits.
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ACTA VORAPORT ★★★ GRUPOTEL GRAVINA ★★★

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

Barcelona | Spanje

 zie kaart • 68967 €€

Het recente hotel Acta Voraport opende zijn deur 
in 2019. De moderne, maar toch gezellige kamers,
zijn jouw uitvalsbasis om de stad te gaan verkennen.

LIGGING
In de wijk Poblenou, een van de meest ‘fashionable’ 
wijken van Barcelona. Zeer goed verbonden met 
openbaar vervoer met de belangrijkste highlights 
van de stad. Op slechts 10 min. stappen van het 
strand van Bogatell.

FACILITEITEN
Lobby, bar, restaurant, dakterras met panoramisch
zicht en infinity pool. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed (op aanvraag), wifi. Ter plaatse te betalen: 
privégarage (ca. € 18/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE:
*01/04-31/10 min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,54/nacht/
persoon.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
313 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• extra kinderbed mogelijk (type 21)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/4-14/4, 18/4-25/4, 1/5-2/6, 
13/6-7/7, 10/7-25/8 en 1/10-1/11: 
-20% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68936 €€

Gravina is een modern, sfeervol hotel met ruime 
kamers die van alle comfort zijn voorzien. Een goede
service, gratis wifi en een gezellige bar zijn slechts 
enkele van de vele faciliteiten. Laat je meeslepen door 
de Catalaanse sfeer en geniet bovendien van de 
interessante vroegboekkortingen!

LIGGING
Wie door de rustige straat Gravina slentert, realiseert 
zich nauwelijks dat de gezellige Ramblas en het 
bruisende Placa de Catalunya om de hoek liggen.

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

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 0,72/persoon/
nacht.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

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

kamervoorbeeld

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona
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IBIS GLORIES ★★★ IBIS MERIDIANA ★★★

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

Barcelona | Spanje

 zie kaart • 68941 €€

Prima geleid driesterrenhotel waar het vriendelijke
en professionele personeel je een aangenaam verblijf 
bezorgt. Alle faciliteiten van hotel Ibis Glories hebben
een mooie designuitvoering.

LIGGING
In een zeer rustige buurt, op ca. 500 m van de 
indrukwekkende Torre Agbar. Metro: Llacuna op 
ca. 200 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras en lift. Gratis beschikbaar: 
wifi, kinderbed, safe aan de receptie. Ter plaatse 
te betalen: huisdieren (ca. € 15/nacht, melden bij 
reservering), privégarage (ca. € 15/24u), games.

EXTRA INFORMATIE:
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,10/nacht/
persoon vanaf 17 jaar

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Mooi ontbijtbuffet.

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

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

GRATIS
Privégarage voor onze klanten.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68989 €

Ibis Meridiana is een hotel met een verzorgde service
dat beantwoordt aan de strenge Ibis-standaard. 
Ideaal voor shoppingliefhebbers dankzij de vele 
winkelmogelijkheden in de buurt.

LIGGING
Aan de belangrijke verkeersader de Avenida Meridiana, 
meer in het noorden van Barcelona. Dit mooie hotel 
in torenvorm is succesvol geïntegreerd in het 
aantrekkelijke shoppingcenter Heron City en gelegen
vlak naast het bekende warenhuis El Corte Inglés.
Verder is er direct bij het hotel een recreatiecomplex 
met fitnessruimte, bioscopen en restaurants. Op 
ca. 800 m van station Fabra I Puig van waar de metro
je in 10 minuten naar Plaza de Catalunya brengt, 
zonder overstap.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar (24u/24), kwaliteitsvolle 
snackservice (o.a. pasta en pizza). Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbed, safe aan de receptie, wifi, 
internethoek.  Ter plaatse te betalen: huisdieren 
(ca. € 15/24u), privégarage (ca. € 13/24u), 
buurtparking

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,10/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

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

KINDEREN GRATIS (0-12 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
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

KIDS 
PROMO

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld

Barcelona

Barcelona
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RAMBLAS ★★★ ACTUAL ★★★ Plus

BOUTIQUE

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

Barcelona | Spanje

 zie kaart • 68916 €€

Aantrekkelijk geprijsd driesterrenhotel met een zeer 
goede, centrale ligging. Het hotel heeft een prachtige
gevel in Gaudí-stijl!

LIGGING
Langs de gezellige wandelboulevard La Rambla. 
Op wandelafstand van de Plaça de Catalunya, 
het Columbusmonument, de Mercat de la Boqueria
(overdekte markt), het Picassomuseum en de haven.
Metro: Drassanes, op ca. 100 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar. Roomservice. Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbed, wifi. Max. 1 klein huisdier 
toegelaten (ca. € 20/24u). Ter plaatse te betalen: 
openbare parking (ca. € 30/24u).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,75/nacht/
persoon vanaf 16 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet met vers sinaasappelsap.

KAMERTYPES
90 kamers.  
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 3 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 21)
kamer 4 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 23)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

EARLY BOOKING
-5% bij boeking vóór 1/4
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
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

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

 zie kaart • 68959 €€

Zeer mooi designhotel met als groot pluspunt zijn
unieke ligging in hartje Barcelona, vlak bij het 
beroemde bouwwerk La Pedrera. In de namiddag 
drink je in hotel Actual onbeperkt koffie en thee 
op uitnodiging van je gastheer.

LIGGING
Ideaal en uniek, aan de hoek van de elegantste 
winkelstraat Passeig de Gràcia en op ca. 50 m van
het Casa Milà (beter bekend als La Pedrera), één 
van Gaudí’s schitterende meesterwerken. Metro: 
Diagonal, op ca. 30 m.

FACILITEITEN
Aangename ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar:
kinderbed, wifi en internethoek. Huisdieren gratis 
toegelaten (melden bij reservering). Ter plaatse te 
betalen: openbare parking (voordeeltarief voor onze
klanten: ca. € 10/24u, op ca. 5 min. wandelen).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,75/nacht/
persoon vanaf 16 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
36 kamers.
kamer 2-3 personen • bad, haardroger, toilet • airco 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
juniorsuite 2 personen • bad, haardroger, toilet 
• airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere 
kinderkortingen.
KORTING 30%
Op de zondagnacht bij een verblijf binnen 
19/4-1/7 en 1/9-16/9
KORTING 50%
Op de 3de nacht bij een verblijf binnen 22/8-16/9
60-PLUS
Geldig tussen 1/10-1/11: -15% indien min. 
1 persoon op de kamer 60-plussers is.
Zie infopagina’s.

GRATIS
Elke dag thee en koffie tussen 15u-20u.

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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HCC MONTBLANC ★★★ HCC LUGANO ★★★ SAN AGUSTÍN ★★★

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

Barcelona | Spanje

De grootste troeven van hotel Hotel HCC Montblanc, zijn de uitstekende
ligging bij de gotische wijk en het centrum in combinatie met de 
goede service. Het hotel beschikt bovendien over een eigen restaurant.

LIGGING
Aan de Via Laietana, vlak bij het Palau de la Música en het Plaça 
Urquinaona. De gotische wijk met o.a. de kathedraal en het oude 
stadscentrum ligt op ca. 300 m. De gracieuze winkelstraat Passeig 
de Gràcia ligt op wandelafstand. Metro: Urquinaona op ca. 100 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras. Roomservice, wasserette, lift. Gratis beschikbaar:
wifi, kinderbed op aanvraag. Ter plaatse te betalen: privéparking, 
openbare parking. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 17 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet met warme à-la-cartegerechten.

KAMERTYPES
157 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling • parket 
(type 20)
kamer 3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling • parket 
(type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling • parket (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 35 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68975 €€

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Uitstekend 3*-hotel van de groep HCC dat zich perfect leent als 
vertrekpunt voor een citybreak in Barcelona. Het hotel maakt een 
moderne en verzorgde indruk en biedt een mooi ontbijtbuffet. Met 
de metro sta je na een paar haltes op La Rambla.

LIGGING
Aan de Avinguda del Paral-lel, vlak bij het Plaça d’Espanya en het 
historische centrum. Een ideale ligging voor een bezoek aan El Poble 
Espanyol, de Montjuïc-heuvel en het Joan Mirómuseum. Metro: 
Poble Sec, op ca. 300 m. Bushalte op amper 20 m.

FACILITEITEN
Lounge met bar, ontbijtrestaurant met patio. Roomservice, wasserette.
Lift. Gratis beschikbaar: wifi, kinderbed. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 17 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet met warme à-la-cartegerechten.

KAMERTYPES
70 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
-10% bij boeking min. 35 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68952 €€

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Zoek je een hotel met een perfecte ligging te midden van het Barcelonese 
stadsleven? Dan ben je in Hotel San Agustín aan het goede adres.

LIGGING
Prachtig gelegen aan een mooie parochiekerk en aangenaam plein. 
De Ramblas ligt op 200 m van het hotel.

FACILITEITEN
Lobby, bar, ontbijtruimte, terras, lift. Gratis beschikbaar: kinderbed 
(op aanvraag), wifi, internethoek. Ter plaatse te betalen: openbare 
garage (ca. € 35/24u), huisdieren (enkel kleine, ca. € 20/nacht).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 16 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
80 kamers.
kamer 2 personen Interior • douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen Exterior • douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer Interior • balkon • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 10)

 zie kaart • 68920 €€

kamervoorbeeld

Barcelona Barcelona
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H10 RACO DEL PI ★★★ ABBA RAMBLA ★★★

Barcelona

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

Barcelona | Spanje

 zie kaart • 68934 €€€

Aantrekkelijk geprijsd hotel van de bekende keten 
H10 die vooral in Barcelona een groot aantal hotels
runt. Je verblijft er supercentraal in mooie en 
kraaknette kamers en uiteraard geniet je er van 
een kwalitatief ontbijt.

LIGGING
Fantastisch goed gelegen in het historische hart 
van Barcelona. Hotel H10 Raco Del Pi bevindt 
zich in een autovrije straat (enkel taxi’s toegelaten)
van het oude stadscentrum met pleintjes, winkels, 
restaurantjes en barretjes in de onmiddellijke 
omgeving. Zowel de kathedraal als de Ramblas 
bevinden zich op amper 250 m. Metro: Liceu op 
ca. 300 m.

FACILITEITEN
Restaurant, snackbar. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi. Ter plaatse te betalen: openbare 
parking. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,10/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

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

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 18/4-1/5: 
-15% bij boeking van een verblijf van min. 
3 nachten min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 1/5-1/7 en 1/9-1/11: 
-10% bij boeking van een verblijf van min. 
3 nachten min. 60 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

 zie kaart • 68961 €€

Kleinschalig, modern driesterrenhotel met een 
centrale ligging, leuke inrichting en prima uitgeruste 
kamers. Een echte aanrader!

LIGGING
Centraal, langs de boulevard Rambla del Raval, op
een boogscheut van de bekende La Rambla. Het 
Museum voor Hedendaagse Kunst, het Liceutheater 
en de overdekte versmarkt Mercat de la Boqueria
liggen vlakbij. Metro: Liceu of Drassanes, beide 
op ca. 250 m.

FACILITEITEN
ontbijtruimte, bar, terras. Lift. Gratis beschikbaar: 
wifi, internethoek. Kinderbed niet beschikbaar. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,10/nacht/
persoon vanaf 16 jaar (gratis indien jonger).
GRATIS 
Privégarage

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
49 kamers. 
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, 
broekpers • parket (type 20)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, 
broekpers • parket (type 11)

kamervoorbeeld
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HCC TABER ★★★ H10 CATALUNYA PLAZA BOUTIQUE ★★★

BOUTIQUE

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

Barcelona | Spanje

 zie kaart • 68948 €€

Hotel HCC Taber werd ondergebracht in een 
modernistisch gebouw en geniet een perfecte ligging, 
op wandelafstand van alle bezienswaardigheden 
in het centrum. De lobby werd recent helemaal 
opgefrist. Een uitstekende keuze voor een aangenaam
en comfortabel verblijf in Barcelona.

LIGGING
Zeer centraal, vlak bij La Rambla en de Passeig de
Gràcia met zijn vele mooie modernistische gebouwen. 
Je flaneert langs de meest exclusieve boetieks op 
de Passeig de Gràcia. Metro: Passeig de Gràcia op 
100 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras. Roomservice, wasserette, 
lift. Gratis beschikbaar: wifi, kinderbed op aanvraag. 
Ter plaatse te betalen: openbare parking. Huisdieren
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,10/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
92 kamers. 
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
(type 20)
kamer 3 personen • bad, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
(type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
(type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 35 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68938 €€€

Het schitterende Hotel H10 Catalunya Plaza Boutique
werd ondergebracht in een opmerkelijk 19de-eeuws
pand dat gerestaureerd werd in boetiekstijl. De 
uitstekende service, het werkelijk uitmuntende ontbijt 
in de prachtige ontbijtruimte met zijn hoge en 
indrukwekkende plafonds en vooral de supercentrale
ligging zijn enkele troeven van deze schitterende parel!

LIGGING
In het hartje van Barcelona, aan de Plaça de Catalunya, 
met uitzicht op dit grootse plein dat echt als het 
middelpunt van de stad wordt beschouwd. Op 
wandelafstand van de beroemde promenade La 
Rambla en de exclusieve winkelstraat Passeig de 
Gràcia. Metro: Plaça de Catalunya, vlak bij het hotel.

FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant, lobbybar, chill-outterras, bibliotheek
met bar met uitzicht op Plaça de Catalunya met 
koffie en gebak tussen 11u en 16u. Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbed, wifi, internethoek, 
roomservice. Ter plaatse te betalen: openbare parking. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,10/nacht/
persoon vanaf 17 jaar (gratis indien jonger).

ONTBIJT
Ontbijtbuffet en extra bereidingen à la carte.

KAMERTYPES
46 verzorgde kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • theezetfaciliteiten
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv, 
iPod dockingstation • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 3 personen • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • theezetfaciliteiten
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv, 
iPod dockingstation • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • theezetfaciliteiten
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv, 
iPod dockingstation • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/7-1/9: 
-15% bij boeking van een verblijf van min. 
3 nachten min. 45 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 18/4-1/11: 
-8% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst .
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld
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HOTEL REDING CROMA ★★★ DWO GARBI MILLENNI ★★★★ ANDANTE ★★★

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

Barcelona | Spanje

Hotel Reding Croma is een prima hotel dat zeker kan worden aanbevolen
voor zijn sublieme ligging: uiterst centraal en toch vrij rustig! In dit 
kleinschalige hotel dat recent ook nog gerenoveerd werd, voel je je 
direct thuis.

LIGGING
In hartje Barcelona, op ca. 300 m van het Plaça de Catalunya en 
La Rambla. De overdekte Mercat de la Boqueria ligt op wandelafstand. 
Een groot voordeel is dat je in een vrij rustige straat in het centrum
van de stad logeert. Metro: Universitat op ca. 200 m of Catalunya 
op ca. 300 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, internethoek.
Kleine huisdieren gratis toegelaten (op aanvraag). Ter plaatse te 
betalen: privégarage (ca. € 20/24u).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 17 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
44 kamers. 
kamer 2-3 personen, ca. 22m2 • douche, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • minisafe
tegen betaling • parket (type 20)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen 
betaling • parket (type 11)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 19/4-1/6: 
-10% bij boeking van een verblijf van min. 2 nachten min. 
21 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 1/6-1/9: 
-10% bij boeking van een verblijf van min. 3 nachten min. 
45 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 1/9-1/11: 
-10% bij boeking van een verblijf van min. 2 nachten min. 
30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68922 €€

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld

Dit voormalige pakhuis werd een aantal jaren geleden omgebouwd
tot het viersterrenhotel DWO Garbi Millenni en ligt in de buurt van de 
Paralel waar zich de oudste tapasbars van de stad bevinden. Na 
een dagje Barcelona kan je ontspannen in de sauna en het 
bubbelbad.

LIGGING
Op ca. 700 m van het Gran Teatre del Liceu, de versmarkt La Boqueria 
en de legendarische boulevard La Rambla. Na een tiental minuutjes
stappen bereik je het Columbusmonument en de zee. Metro: Paral-lel, 
op ca. 300 m.

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

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 3,80/nacht/persoon vanaf 17 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Sauna, binnen- en openluchtbubbelbad en fitness.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

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

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In kamer met ontbijt.
EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68924 €€

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Het uitstekende en duurzame Hotel Andante is één van de populairste 
hotels in wereldstad Barcelona. Door de zalige bedden draai je je 
‘s ochtends nog lekker een keertje om. Vervolgens proef je van een 
heerlijk ontbijt en begin je uitgerust aan je dag in Barcelona. Voor 
een portie inspanning kan je terecht in de fitness. Even lekker bijkomen: 
dit is leven!

LIGGING
De ligging is fantastisch; vlak achter de gezellig drukke La Rambla 
en op slechts een paar minuten lopen van de sfeervolle jachthaven. 
En middenin de hippe wijk El Raval, met haar keur aan internationale 
restaurantjes en barretjes. Een stukje verderop ligt Poble Sec met 
de Telefèric de Montjuïc. Een ritje met deze kabelbaan brengt je naar
de top van Montjuïc. Vanaf het fort heb je een fantastisch uitzicht 
over de zee en de stad.

FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant, snackautomaten, oplaadpunt voor elektrische 
auto’s. Lift. Gratis beschikbaar: wifi, fitness. Ter plaatse te betalen: 
privégarage (ca. € 20/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE:
* 01/04-31/10 min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,54/nacht/persoon.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet. Bij mooi weer kan je op het terras ontbijten.

KAMERTYPES
134 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco • gratis
wifi • tv • gratis minisafe • parket • extra kinderbed mogelijk 
(type 20)

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 1/7-25/8.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68930 €€

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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PERE IV ★★★★ EVENIA ROSSELLÓ ★★★★ ILUNION BARCELONA ★★★★

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

Barcelona | Spanje

Hotel Pere IV is een comfortabel en verzorgd viersterrenhotel dat 
garant staat voor een zorgeloos verblijf.

LIGGING
In de wijk Poblenou. Het strand en de olympische haven bevinden
zich op een 20-tal minuten wandelen. Na 3 metrohaltes (Jaume I) 
ben je aan de rand van het historische centrum, vlak bij de kathedraal. 
Metro: Bogatell, op ca. 150 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, à-la-carterestaurant, bar. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi, fitness. Ter plaatse te betalen: privégarage, wellnesszone
(zie ook ‘Gratis’) met overdekt zwembad (badmuts verplicht), sauna,
dampbad en bubbelbad. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 14/04-17/04 min. 3 nachten.
* 01/04-13/04, 18/04-31/10 bij aankomst op donderdag, vrijdag of
zaterdag: min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,87/nacht/persoon vanaf 17 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
1x persoon/verblijf: 1u in de wellnesszone

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
195 kamers. 
kamer 2 personen, luxe, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, 
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3-4 personen, luxe (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar),
ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 23)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 11)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/4-14/4 en 18/4-1/11: 
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68964 €€

GRATIS
• 1 uur per persoon per verblijf toegang tot spa 
• per kamer 1 parkeerplaats in de privégarage (volgens 
beschikbaarheid)

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Evenia Rosselló is een modern en comfortabel 4 sterrenhotel met 
een gunstige ligging om de stad te verkennen. Positief is de mooie 
lobby met bar en daarachter de ontbijtruimte en het restaurant 
waar je aangenaam verrast wordt door de natuurlijke lichtinval.

LIGGING
Schitterend gelegen in de Eixamplewijk op wandelafstand van de 
prestigiueuze Passeig de Gràcia met zijn luxueuze boetieks. Je vindt 
er in de onmiddellijke omgeving hippe en sfeervolle tapasbars en 
restaurantjes.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, internethoek. 
Ter plaatse te betalen:  privégarage (ca. € 20/24u). Huisdieren niet
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,87/nacht/persoon vanaf 17 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
kamers.
kamer 2 personen, promokamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • parket (type 20)
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket (type 21)
kamer 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar) 
• bad of douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket (type 23)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket (type 10)

EARLY BOOKING
-12% bij boeking min. 10 dagen voor aankomst
(niet geldig in type 20).
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68928 €€

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Hotel Ilunion Barcelona is een mooi ingericht hotel met moderne 
en sfeervolle kamers. Vanop het dakterras heb je een panoramisch
uitzicht over de stad.

LIGGING
In de wijk Poblenau, een residentiële en rustige buurt. Na vier 
metrohaltes of amper 10 minuten (Jaume I) ben je aan de rand van
het historische centrum, vlak bij de kathedraal. Metro: Llacuna, op 
ca. 400 m.

FACILITEITEN
Lounge, restaurant, bar, lift. Gratis beschikbaar: kinderbed. Ter plaatse 
te betalen: buurtparking. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,21/nacht/persoon vanaf 17 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

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

EARLY BOOKING
-20% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68929 €€

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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BARCELONA CONDAL MAR ★★★★ GRUPOTEL GRAN VÍA 678 ★★★★ HCC ST MORITZ ★★★★

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

Barcelona | Spanje

Neem een verfrissende duik in het zwembad van hotel Barcelona 
Condal Mar en geniet op het dakterras van het prachtige uitzicht 
over de stad, een cocktail of heerlijke tapas. Rust aan het einde van
de dag lekker uit in de elegante en moderne kamers.

LIGGING
Door de uitstekende ligging van Barcelona Condal Mar brengt de 
metro je in een mum van tijd naar het bruisende centrum van Barcelona. 
Ontdek de meest bijzondere plekjes van de stad, het personeel 
deelt graag hun kennis. Wandel naar het strand van Mar Bella of 
ga een middagje shoppen in het Diagonal Mar winkelcentrum. 

FACILITEITEN
Poolbar, zonneterras. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar: wifi. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,21/nacht/persoon.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad met 360° panorama op de stad (april-september, 
weersafhankelijk).

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
178 kamers.  
kamer 2 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)

 zie kaart • 68950 €€

kamervoorbeeld

Grupotel Gran Via 678 is een prima viersterrenhotel met een uitstekende 
ligging in het hart van de stad. Je verblijft in één van de comfortabele 
kamers die fraai zijn ingericht, voorzien van fijne bedden. De frisse
uitstraling en de moderne faciliteiten maken je verblijf zeer aangenaam.
Tel daar nog een roomservice, een bar en fantastische vroegboek-
kortingen bij op en je keuze is snel gemaakt!

LIGGING
Aan één van de hoofdstraten en vlak achter de Passeig de Gracia, 
dé chique winkelstraat van Barcelona. Vanuit het hotel wandel je 
in no time naar Plaça de Catalunya en iets verder de Ramblas op.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Lift. Gratis beschikbaar: wifi. Kinderbed. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,21/nacht/persoon.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
98 kamers.
kamer 2 personen • douche, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi 
• tv • minisafe tegen betaling (type 20)
1 persoonskamer • douche, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi 
• tv • minisafe tegen betaling • extra kinderbed mogelijk (type 10)

 zie kaart • 68935 €€

kamervoorbeeld

Dit stijlvolle hotel in hartje Barcelona is ondergebracht in een artistiek
gebouw uit de 19de eeuw en vormt het paradepaardje van de groep 
HCC. De perfecte mix van klassieke en moderne elementen geeft het 
interieur een uniek karakter. Een heerlijk adresje als vertrekpunt voor 
een boeiende en ontspannen citytrip.

LIGGING
Op ca. 100 m van de gerenommeerde Passeig de Gràcia met zijn 
chique boetieks en architecturale bezienswaardigheden zoals het 
Casa Batlló. Metro: Passeig de Gràcia op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), 
wifi. Ter plaatse te betalen: openbare parking. Huisdieren niet 
toegelaten.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Sur place: taxe de séjour env. € 1,21/nuit/personne.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
91 kamers.
kamer 2 personen • bad, haardroger, badslippers, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen • bad, haardroger, badslippers, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, badslippers, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 35 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68933 €€

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld
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ABBA GARDEN ★★★★ 4 BARCELONA ★★★★

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

Barcelona | Spanje

 zie kaart • 68960 €€

Dit hotel springt in het oog door zijn aantrekkelijke
prijskaartje. Verzorgd hotel voor zowel koppels als
families met kinderen na een actieve dag in deze 
bruisende stad.

LIGGING
Aan het einde van de Diagonal, vlak bij het 
Cervantespark en op wandelafstand van het 
voetbalstadion Camp Nou. Je hebt een directe 
toegang tot de Ronda de Dalt (ringweg rond 
Barcelona), die je snel naar de luchthaven leidt. Metro: 
Zona Universitaria, op ca. 400 m.

FACILITEITEN
restaurant, terras. Liften. Gratis beschikbaar: kinderbed, 
wifi. Ter plaatse te betalen: privégarage (ca. € 20/24u), 
paddletennis. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1/nacht/
persoon vanaf 16 jaar (gratis indien jonger).

GRATIS GEBRUIK VAN
Sauna, dampbad, bubbelbad, fitness

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
138 kamers.
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, 
broekpers (type 23)
kamer 3 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, 
broekpers (type 24)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, 
broekpers (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In kamer met ontbijt
Zie infopagina’s.

GRATIS
Hotelshuttle van en naar de dichtstbijzijnde 
metrohalte Zona Universitaria, van maandag 
t.e.m. vrijdag (7u-30-11u30, aanvragen via de 
receptie).

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68954 €€

Aangenaam en karaktervol hotel met comfortabele 
kamers. Het hotel is zeker vermeldenswaard omwille 
van de gunstige prijs/kwaliteit.

LIGGING
In de residentiële wijk Poble Nou. Het Bogatellstrand
en de olympische haven liggen op wandelafstand 
van het hotel. Metro: Llacuna op ca. 150 m.

FACILITEITEN
Lobby met bar-cafetaria, ontbijtruimte. Liften. 
Gratis beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), wifi, 
internethoek. Ter plaatse te betalen: sauna, fitness
en dampbad (ca. € 5/persoon/verblijf). Privégarage 
(ca. € 15/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,87/nacht/
persoon vanaf 16 jaar (gratis indien jonger).

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
142 kamers. 
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket • extra kinderbed mogelijk (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket (type 11)

KORTING 50%
Op elke 3de nacht bij een verblijf binnen 
1/7-27/8.
Zie infopagina’s.

% 
KORTING
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HCC REGENTE ★★★★ APARTHOTEL MARIANO CUBI ★★★★

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

Barcelona | Spanje

 zie kaart • 68947 €€

Hotel HCC Regente is een hedendaags ingericht 
hotel met een prachtige gevel en een uitstekende 
ligging aan de eerder rustige Rambla de Catalunya.
Verschillende art nouveautoetsen geven dit hotel 
een extra cachet.

LIGGING
Aan La Rambla de Catalunya, in de Eixamplewijk. 
Het Casa Batlló op de Passeig de Gràcia ligt op 
ca. 250 m. Metro: Passeig de Gràcia op ca. 100 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, cafetaria. Roomservice, wasserette. 
Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed. Ter plaatse te 
betalen: openbare parking. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,87/nacht/
persoon vanaf 17 jaar (gratis indien jonger).

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

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

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 35 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68981 €€

Aparthotel Mariano Cubi is een uitstekend 
viersterrenhotel. Je verblijft in ruime, verzorgde 
appartementskamers en geniet er van een 
persoonlijke service. Ideaal voor families en zij die 
ook zelf in alle rust een kleine lekkernij willen koken. 
Of smul van verse tapas in de gezellige bar.

LIGGING
In een residentiële wijk, op ca. 500 m van de Avinguda
Diagonal en 10 minuten wandelen van de prestigieuze
winkelstraat Passeig de Gràcia. Met de snelle metro
(FGC) of bus V17 bereik je in geen tijd het Plaça 
de Catalunya en de kleurrijke La Rambla. Metro: 
Gràcia op ca. 250 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, Cactus bar met heerlijke verse tapas
en cocktails. Roomservice, lift. Gratis beschikbaar:
kinderbed, wifi, internethoek. Ter plaatse te betalen: 
privégarage (ca. € 25/24u), huisdieren (op aanvraag, 
max 10 kg, ca. € 10/nacht).

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,25/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
67 appartementen.
kamer 2-4 personen (max. 3 volw. of 2 volw. 
+2 kinderen t.e.m. 12 jaar), ca. 35m2 • balkon, 
hoofdgebouw • woonkamer met 1 slaapplaats en 
slaapkamer met 2 slaapplaatsen • bad, haardroger,
toilet • airco • Amerikaanse keuken, elektrisch 
fornuis, microgolfoven • thee- en koffiezet-
faciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket (type 20)
1 persoonskamer, ca. 35m2 • balkon, hoofdgebouw
• woonkamer met 1 slaapplaats en slaapkamer 
met 2 slaapplaatsen • bad, haardroger, toilet • airco
• Amerikaanse keuken, elektrisch fornuis, micro –
golfoven • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 10)

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

Barcelona Barcelona

Barcelona

kamervoorbeeld

Barcelona
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H10 URQUINAONA PLAZA ★★★★ SILKEN HOTEL RAMBLAS BARCELONA ★★★★

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

Barcelona | Spanje

 zie kaart • 68982 €€€

Prachtig viersterrenhotel in een historisch pand van 
de kwaliteitsvolle H10-hotelketen met een bevoorrechte
ligging in het centrum van Barcelona. Een heerlijk
adresje voor een zorgeloze citytrip! Zoals in elk 
H10 -hotel in Barcelona is het ontbijtbuffet uiterst
verzorgd en werkelijk heel uitgebreid, ideaal om je 
dag perfect aan te vatten.

LIGGING
In het centrum, op de Plaça Urquinaona. Op ca. 
100 m van de Plaça de Catalunya en vlak bij het 
Palau de la Música. De indrukwekkende Passeig 
de Gràcia met zijn vermaarde en exclusieve 
boetieks bevindt zich op ca. 100 m. De gotische 
wijk ligt op ca. 500 m. Metro: Urquinaona op 20 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, bibliotheek, dakterras. Room –
service (11-22u). Lift. Gratis beschikbaar: kinder –
bed, wifi, internethoek. Ter plaatse te betalen: 
openbare parking. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE 
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,87/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Klein dompelbad op het dakterras.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet en verse à-la-cartebereidingen.

KAMERTYPES
75 kamers. 
kamer 2 personen • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv, strijkijzer en -plank 
• extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv, strijkijzer en -plank (type 21)
1 persoonskamer • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv, strijkijzer en -plank 
(type 10)

EARLY BOOKING
 • Geldig tussen 1/7-1/9: 
-15% bij boeking van een verblijf van min. 3 nachten
min. 45 dagen voor aankomst.
 • Geldig tussen 19/4-1/7 en 1/9-1/11: 
-8% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld kamervoorbeeld

 zie kaart • 68979 €€€

Comfortabel viersterrenhotel met een zeer centrale
ligging in het historische hart van Barcelona. Om je
dag goed te beginnen wordt veel aandacht besteed 
aan het ontbijt dat bijzonder uitgebreid en gevarieerd
is. Een mooi pluspunt van het hotel is dakterras 
in de zomer waar het aangenaam verpozen is!

LIGGING
Centraal, op enkele stappen van de befaamde 
boulevard La Rambla. De ideale wijk om het 
authentieke Barcelona te leren kennen en om 
enkele musea te ontdekken, zoals het Museum 
voor Hedendaagse Kunst. In de buurt vind je ook 
La Boqueria met zijn dagverse producten, diverse 
kunstgalerijen, gespecialiseerde boekhandels en 
gezellige muziekhandeltjes. Metro: Liceu of Catalunya,
beide op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, cafetaria. Roomservice (13u30-15u30).
Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed (melden bij 
reservering), wifi. Ter plaatse te betalen: privégarage
en buurtparking. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,87/nacht/
persoon vanaf 17 jaar (gratis indien jonger).

GRATIS GEBRUIK VAN
Sauna.

ONTBIJT
Uitgebreid ontbijtbuffet met vers fruitsap, cava, 
dieethoek.

KAMERTYPES
105 ruime kamers.
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/4-14/4, 18/4-26/5 en 29/5-1/11:
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

KIDS 
FREE

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING
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H10 UNIVERSITAT ★★★★ H10 MARINA BARCELONA ★★★★

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

Barcelona | Spanje

kamervoorbeeld kamervoorbeeld

 zie kaart • 68986 €€

Het magnifieke viersterrenhotel H10 Universitat van
de H10-keten staat garant voor service, kwaliteit 
en mooi ingerichte kamers. Bovendien geniet het 
hotel een supercentrale en uitstekende ligging. 
Het ontbijftbuffet van H10 verdient naar onze 
mening absoluut een extra pluim.

LIGGING
In het kloppende hart van de stad, op een boogscheut
van het centrale plein Plaça de Catalunya (knooppunt
van alle belangrijke metrolijnen), de beroemde 
promenade La Rambla en de exclusieve winkelstraat
Passeig de Gràcia. Metro: Plaça Universitat of 
Plaça de Catalunya, beide op ca. 60 m.

FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant, bar met dakterras op de 9de 
verdieping met panoramisch zicht op de stad 
(open naargelang de weersomstandigheden), 
lobbybar. Lift. Gratis beschikbaar: wifi en internethoek. 
Ter plaatse te betalen: openbare parking (ca. € 27/24u).
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE 
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,87/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
94 kamers.
kamer 2 personen classic, ca. 14m2 • douche, 
haardroger, toilet • airco • koffiezetapparaat 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2 personen, ca. 19m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • koffiezetapparaat 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer, ca. 14m2 • douche, haardroger,
toilet • airco • koffiezetapparaat • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/7-1/9: 
-12% bij boeking van min. 3 nachten min. 
30 dagen voor aankomst. . 
• Geldig tussen 19/4-1/7 en 1/9-1/11: 
-5% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

 zie kaart • 68969 €€

Modern en rustig gelegen hotel met schitterende 
ontspanningsfaciliteiten. Uitstekend geschikt voor 
een ontdekkingstocht in Barcelona waar je keer op 
keer nieuwe dingen ontdekt. Het uitgebreide ontbijt- 
buffet in het vernieuwde restaurant verdient een 
speciale vermelding. Een echte aanrader in ons aanbod.

LIGGING
Rustig, tussen het Parc de la Ciutadella en de Port
Olímpic. De gotische wijk, het Picassomuseum en 
de zee liggen op ca. 20 minuten wandelen. 
Metro: Bogatell, op ca. 150 m.

FACILITEITEN
Grote lobby, ontbijtruimte, restaurant ‘Dionissos’ met 
uitstekende wijnkaart, bar, skybar bij het zwembad.
Roomservice. Liften. Gratis beschikbaar: kinderbed 
(op aanvraag), wifi. Ter plaatse te betalen: privégarage 
(ca. € 19/24u), buurtparking, kleine fitness, toegang
tot de wellness (ca. € 16/persoon/dag, vanaf 16 jaar,
15% korting op behandelingen en massages) met 
overdekt zwembad, sauna, bubbelbad en dampbad.
Massage.  Huisdieren niet toegelaten. 

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,87/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad met terras.

ONTBIJT
Zeer uitgebreid ontbijtbuffet.

BIJZONDERHEID
Neem je in het restaurant het menu Dionissos 
(3 gangen met aperitief aan ca. € 25/persoon, ter 
plaatse te regelen), dan krijg je per kamer een 
gratis fles wijn aangeboden

KAMERTYPES
235 kamers.  
kamer 2 personen, ca. 22m2 • bad, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 3 personen, ca. 22m2 • bad, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv (type 22)
1 persoonskamer, ca. 22m2 • bad, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv (type 11)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 19/4-1/7 en 1/9-1/11: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op de zondagnacht bij een verblijf binnen 
19/4-1/7 en 1/9-1/11.
KORTING 12%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING
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H10 MADISON ★★★★ SUP

Barcelona

H10 CUBIK ★★★★ SUP

BOUTIQUE

Barcelona

TUI LUXE

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

Barcelona | Spanje

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

% 
KORTING

Recent kroonjuweel van de groep H10. Prestigieus 
project gehuisvest in een prachtig en volledig 
opgeknapt vroeg 20ste-eeuws Barcelonees gebouw.
Het vriendelijke personeel verwent je in dit pareltje 
dat met veel zorg en goede smaak werd ingericht. 
Zowel de lobby, de bar als het restaurant met de 
hoge plafonds komen uitstekend tot hun recht. 
Summum is het dakterras met een adembenemend
zicht op de kathedraal!

LIGGING
Rustig, in een zijstraat van de Via Laietana en 
volledig in het historische centrum van Barcelona.
De kathedraal bevindt zich op ca. 200 m. Met deze
ligging verken je de bruisende metropool gemakkelijk
te voet. Metro: Urquinaona, op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Restaurant, lobbybar en zonneterras op het dak 
met barservice. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed.
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE 
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 2,04/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Dakterras met plonsbad (in de zomer) en 
panoramisch zicht.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet (+ à la carte) met cava en 
frisdranken.

KAMERTYPES
101 kamers.
kamer 2 personen Classic • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten, Nespresso® • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen Classic • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten, Nespresso® • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten, Nespresso® • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

 zie kaart • 68927 €€€

EARLY BOOKING
-8% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/7-1/9.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
17/4-1/7 en 1/9-1/11.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68937 €€€

Recent tophotel van de bekende groep H10. 
Dit ‘paradepaardje’ met topservice geniet een 
uitzonderlijke locatie. Daarenboven is het ontbijt 
meer dan de moeite waard: naast het buffet is er 
ook een à la carte service die inclusief is. Beslist 
de moeite om zelf eens uit te proberen!

LIGGING
Aan de Via Laietana. Het Palau de la Música en het
Plaça Urquinaona liggen in de onmiddellijke omgeving,
net zoals de gotische wijk met o.a. de kathedraal 
en het oude stadscentrum. Op minder dan 10 min. 
wandel je naar de gracieuze winkelstraat Passeig 
de Gràcia. Metro: Urquinaona op ca. 100 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, restaurant, lobbybar en dakterras 
met bar. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed. Ter plaatse te betalen: privégarage 
(ca. € 30/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,87/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Klein zwembad op het dak. Toegang tot de 
fitness ‘Holmes Place’ op ca. 200 m van het hotel

ONTBIJT
Ontbijtbuffet met à-la-cartegerechten.

KAMERTYPES
101 kamers.
kamer 2 pers. Classic • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • theezetfaciliteiten
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv 
• minisafe tegen betaling, strijkijzer en -plank 
• parket (type 22)
kamer 2 pers. Classic Barcelona • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• theezetfaciliteiten • koffiezetapparaat • minibar
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling, 
strijkijzer en -plank • parket (type 23)
kamer 2-3 pers. superior • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • theezetfaciliteiten 
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv 
• minisafe tegen betaling, strijkijzer en -plank 
• parket (type 24)
1 persoonskamer • douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • theezetfaciliteiten • koffiezet –
apparaat • minibar • gratis wifi • tv • minisafe 
tegen betaling, strijkijzer en -plank • parket (type 11)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 40 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 18/4-1/11.
Zie infopagina’s.

GRATIS
Per verblijf 1 fles cava op de kamer.
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H10 ART GALLERY ★★★★ SUP W BARCELONA ★★★★★

TUI LUXEDESIGN

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

Barcelona | Spanje

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld kamervoorbeeld

 zie kaart • 68974 €€

Hotel H10 Art Gallery is een schitterend ingericht 
viersterrenhotel van de hotelgroep H10 die kwaliteit
en service zeer hoog in het vaandel draagt. Zoals 
de naam doet vermoeden, werd elke verdieping in 
het teken van een kunstenaar ingericht en hangen
er in de lobby en bar prachtige kunstwerken. Dat 
alles geeft het hotel extra prestige en tilt het tot een
hoger niveau. Profiteer van deze buitenkans om 
de bruisende metropool Barcelona te bezoeken.

LIGGING
In een rustige straat van de aangename wijk 
l’Eixample. In deze buurt komen de Barcelonezen 
graag winkelen en een gezellig restaurantje 
bezoeken. Je vindt er op wandelafstand ook de 
mooiste gebouwen van Barcelona, waaronder de 
bekende werken van architect Gaudí: Casa Batlló 
en Casa Milà. Metro: Diagonal, op ca. 300 m.

FACILITEITEN
Restaurant, lobby, bar, binnentuin, dakterras met 
bar en ligstoelen. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed,
wifi. Ter plaatse te betalen: privégarage (ca. 
€ 25/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. € 1,21/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness. Klein zwembad op het dakterras.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
91 kamers. 
kamer 2 personen, ca. 16m2 • Frans balkon 
• douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar 
• gratis wifi • tv, iPod dockingstation • gratis 
minisafe • parket • extra kinderbed mogelijk 
(type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 24m2 • Frans 
balkon • douche, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minibar • gratis wifi • tv, iPod dockingstation 
• gratis minisafe • parket • extra kinderbed 
mogelijk (type 21)
1 persoonskamer • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv, 
iPod dockingstation • gratis minisafe • parket 
(type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/7-1/9: 
-8% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 18/4-1/7 en 1/9-1/11: 
-8% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68977 €€€€

In een van de meest opvallende gebouwen van 
Barcelona, in de vorm van een zeil, bevindt zich 
het sublieme luxehotel Hotel W Barcelona. Hier 
wacht je gastronomisch genot en pure verwennerij 
op een unieke locatie aan de Middellandse Zee. 
De lounge-bar bovenaan is sinds vele jaren één 
van dé ‘hot spots’ in wereldstad Barcelona.

LIGGING
Uniek, op een klein schiereilandje in zee op het 
strand van ‘Playa de San Sebastian’. Via de 
aangename promenade (1,5 km) bereik je al 
wandelend het centrum. Bus V15 (stop op 100 m)
brengt je in 15 minuten tot bij de kathedraal van 
Barcelona in de oude gotische wijk.

FACILITEITEN
Uitmuntend restaurant met Michelinster 
‘La Barra de Carles Abellán’ met als specialiteit 
zeevruchten, geserveerd in een indrukwekkend 
decor. Bar W Lounge op de bovenste verdieping. 
WET Bar. Grillrestaurant Fire. Restaurant & skybar
met Eclipse met Aziatische keuken en cocktails. 
Salt Restaurant & Beach Club met heerlijke 
hamburgers (open ca. mei-september). Room –
service 24u/24. Lift. Eigen catamaran en VIP-boot
voor de deur. Gratis beschikbaar: kinderbed (op 
aanvraag), wifi, internethoek. Ter plaatse te betalen:
huisdieren (max. 15 kg, ca. € 25/nacht + ca. € 100
schoonmaak), privégarage (ca. € 28/24u), fitness, 
schoonheidssalon, massages, sauna, dampbad, 
ligzetels aan het strand.

EXTRA INFORMATIE
* 17/04-14/11 min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 6/nacht/
persoon vanaf 17 jaar.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad infinity pool Sun Deck (open 
volgens het weer). Openluchtzwembad Wet Deck 
(gesloten ca. 1/11-1/4). Aan de zwembaden 
handdoekenservice en ligzetels. Wellness met 
overdekt zwembad, bubbelbad, relaxatieruimte.

ONTBIJT
Uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
473 kamers.
kamer 2 personen Wonderful, ca. 38m2, zee- en 
havenzicht • douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv, iPod dockingstation 
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen Fabulous, ca. 40m2, zee-, 
strand- en stadzicht • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en 

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 31/10-15/11:
-15% bij boeking min.  61 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 17/4-6/5 en 8/9-1/11:
-10% bij boeking min.  91 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 31/10-15/11.
Zie infopagina’s.

koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv, 
iPod dockingstation • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 21)
suite 2 personen Cool Corner, ca. 69m2, frontaal 
zeezicht • bad, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minibar • tv, iPod dockingstation • gratis 
minisafe (type 22)
1 persoonskamer Wonderful, ca. 38m2, zee-, 
strand- en stadzicht • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv, 
iPod dockingstation • gratis minisafe (type 11)

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

Barcelona
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De sinaasappelstad Valencia waar de zon meer dan 300 dagen per jaar schijnt, nodigt je uit voor een veelzijdige 
citytrip aan de Middellandse Zee. De oude binnenstad en de hypermoderne architecturale hoogstandjes van de 
architect Calatrava wedijveren in schoonheid. Ook de groene parken en de sfeervolle overdekte markten zijn redenen 
te over om deze fantastische stad te bezoeken. Na alle sightseeing kan je flaneren langs de uitgestrekte zandstranden 
en eten met zicht op de zee. Valencia is de bakermat van de paëlla. Je kan dit typisch Spaanse gerecht hier wel op 
honderd verschillende manieren proeven. Buen provecho!

Ontdekken
De Ciutat Vella (Oude stad) met de wijk El Carmen is een gezellige wirwar van pleintjes en steegjes en een heus openluchtmuseum. De Plaza de la Virgen is een prachtig plein 
met een grote fontein. Verken van daar de schatten van de oude binnenstad zoals de zijdebeurs La Lonja de la Seda en de kathedraal. Dolen in de steegjes van El Carmen is 
superleuk, en je staat vaak oog in oog met een mooi graffitikunstwerk. Voor een onvergetelijk panorama moet je naar boven op de Migueletetoren. Bewonder de middeleeuwse 
stadspoorten Torres de Quart en Torres de Serranos en stap binnen in het Palacio del Marqués de Dos Aguas met de grootste collectie keramiek van Spanje. De Ciutat de les Arts 
i les Ciències, de futuristische stad ontworpen door architect Calatrava met iconische gebouwen waaronder het spectaculaire aquarium Oceanografic met meer dan 45.000 zee-
dieren moet je zien.
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Genieten
Proef de Valenciaanse sfeer in de bonte wijk Ruzafa met de Ruzafa Mercat en de 
gezellige straat Conde de Altea met zijn hoge bomen. Bestel op een terrasje een 'Agua 
de Valencia' (sinaasappelsap, cava, wodka, gin en suiker) of een 'horchata' (drankje op 
basis van aardamandelen). Voor nog meer lokale specialiteiten trek je naar de Mercado 
Central. Midden in deze markthal verrast sterrenchef Ricard Camarena je met heerlijke 
tapas in zijn Central Bar. Als je voor weinig geld prima wil eten, bestel je in een 
restaurant het ‘menu del día’. Voor een euro of tien, twaalf komt er een eenvoudig maar 
lekker driegangenmenu op tafel. De basis van de Valenciaanse keuken is rijst. Proef in 
‘Casa Carmela’ de ‘paella valenciana’, bereid boven een houtvuur naar het recept van 
overgrootmoeder Carmen. Je likt je duimen en vingers af! Ga daarna op stap in de wijk 
El Carmen of de universiteitswijk en trek dan naar de clubs langs het strand aan de 
Paseo Maritimo. Megadiscotheek of kleine bar en alles daartussen: Valencia heeft het 
allemaal. Pik een concertje mee in Black Note Club of ga dansen tot in de vroege uurtjes 
in Piccadilly Downtown Club.

Shoppen
In de winkelstraten met veel bekende ketens shop je jezelf moeiteloos een nieuwe 
outfit bijeen. De langste en bekendste winkelstraat is 'Calle de Colón'. De ‘Mercado de 
Colón’ is een mooi voorbeeld van Valenciaanse Art Nouveau. Eén van de oudste 
shoppingcentra van de stad is 'El Saler'. Ook in shoppingmall Nuevo Centro, met ruim 
250 winkels, spendeer je makkelijk een hele dag. De grote overdekte Mercado Central 
is een feest voor al je zintuigen. Verse producten liggen uitgestald op wel 400 kramen: 
gedroogde hammen, lokale kazen, vis... overheerlijk! Souvenirtip: koop een handge-
maakte waaier bij 'Abanicos Carbonell'. Voor vintage ga je naar de wijk El Carmen, tik 
een tof jurkje op de kop in Santo Spirito of vind een leuke decoratie voor je woonka-
mer in Studio Vintage. Elke zondag is er een vlooienmarkt op de Plaza Redonda. De 
meest luxueuze winkelstraat van Valencia is de Calle Poeta Querol. Wil je het origineel, 
trek naar de hippe wijk Ruzafa en ga je te buiten aan de eigenzinnige modeboetieks, 
trendy restaurants, tapasbars en galeries.
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De mooiste strandbar
Zoek je een schilderachtig eetadresje? Dan is ‘La Más Bonita’ op het strand van 
Patacona jouw plekje. Dit traditionele strandhuis in blauw en wit met zijn mediterrane 
sfeer, terras en gezellige tuin zal je hart veroveren. De keuken is van ’s morgens tot 
‘s avonds geopend met een gevarieerde kaart. Start de dag met een ‘tortilla de patatas’, 
neem als brunch een ‘salade burrata’ en kies ’s avonds voor de kip met curry en 
kokosmelk. Ook broodjes, sapjes, vegetarische burgers en taartjes staan op het menu. 
Eten met zicht op zee geeft je het ultieme vakantiegevoel. Als je nog meer wil proeven: 
er zijn ook La Más Bonita’ restaurants in het historische centrum (LMB Salvatierra) en 
in de wijk Ruzafa (LMB Ruzafa).

Chillen
Een aperitief op een terrasje, zonnen op het strand of wandelen in een park: genieten 
doe je het best buiten in Valencia. Ga picknicken in het stadspark Jardines del Túria. 
Deze 9 km lange stadstuin is aangelegd in de droog gelegde bedding van de Túria-
rivier. Of verruil je sneakers voor een paar slippers om te luilakken op de stranden van 
Las Arenas, Malvarrosa en Patacona. De prachtige, brede playa’s liggen in elkaars 
verlengde en beginnen bij de haven van Valencia. In de reisgids Lonely Planet stonden 
ze al in het rijtje “beste stadsstranden ter wereld”. Plof dus lekker neer op je handdoek 
of je ligbed of speel een partijtje beachvolley. Als de avond valt, verhuis je naar een 
terras op de dijk voor een prima visschotel of een paella en een drankje. 
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Transport
Naar de stad
Het centrum van Valencia ligt op 8 km van de luchthaven.
Metro: met metrolijnen 3 en 5 kan je naar het centrum. De luchthaven ligt in zone B. Vertrek om de 
15 à 20 min., duur ca. 20 min., ca. € 2,10/rit.
Bus: bus 150 rijdt naar het centrum. Vertrek om de 30 min., duur ca. 40 min., ca. € 1,45/rit.
Taxi: vanaf ca. € 25.
In de stad
Valencia kan je uitstekend te voet of per fiets verkennen.
Metro: een 10-rittenkaart ‘Bonometro’ voor zone A+B (centrum + luchthaven) met de metro kost 
ca. € 11.
Bus: ca. € 1,45/rit. Een 10-rittenkaart ‘Bonobus’ kost ca. € 8,5, je kan met meerdere mensen reizen op 
1 kaart. ’s Nachts rijden er nachtbussen.
Tip: koop de Valencia Tourist Card, die geeft je in de stad onbeperkt toegang tot het openbaar 
vervoer. 
Voor een eerste kennismaking met de stad, kan je een fietstour of stadswandeling met een 
Nederlandstalige gids reserveren bij TUI. 
Een goed begin van je stedentrip is de hop-on-hop-off bus. Er zijn twee routes, samen goed voor een 
20-tal haltes, een route duurt ononderbroken 90 min.: ca. € 19/1 dag, ca. € 24/2 dagen.

Spring op je fiets
Valencia is een leuke stad om op de fiets te ontdekken. In de stad zijn er 
veel plaatsen waar je een fiets kan huren. De mooiste fietsroute is deze: 
start in het oude centrum en fiets dan het Túria park in. Peddel in het 
park richting de Ciudad de las Artes y las Ciencias en rij verder naar de 
haven en het strand om met je voeten in het zand te belanden. Als je 
nog wat kilometers wil afleggen en als je benieuwd bent waar je paella 
vandaan komt, fiets je naar Albufera (45 km) waar de paellarijst groeit en 
maak je er een boottocht in het natuurpark Albufera.
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Welke wijk past bij jou?
Ciutat Vella
Het hart van de stad
De Ciutat Vella (Oude stad) met de wijk El Carmen is een gezellige, historische hart van 
Valencia waar vele toeristische bezienswaardigheden zij aan zij liggen. Dwaal kriskras 
door de straten en ontdek smalle steegjes en verborgen pleinen met terrasjes onder de 
sinaasappelbomen. Laat je verrassen door de mooie graffitikunstwerken en zie je het 
kleine 'kattenhuisje' in Calle del Museo, n° 9? Waar je zeker niet naast kan kijken zijn de 
twee middeleeuwse stadspoorten Torres de Quart en Torres de Serranos, de laatste 
dankt zijn naam aan de ham die in het achterliggende berglandschap werd gezouten en 
gedroogd. Andere toppers zijn de zijdebeurs ‘La Lonja de la Seda’ en de kathedraal in 
een mix van stijlen. Voor het beste uitzicht van de stad ga je naar de top van de 
Migueletetoren.
Pauzeknop
De overdekte Mercado Central is een feest voor al je zintuigen! Verse producten liggen 
uitgestald op wel 400 kramen: ham, kaas, vis, groenten en fruit… kies maar uit voor je 
picknicklunch. Toe aan pauze? Nestel je neer op een terras aan Plaza de la Virgen, een 
prachtig plein met in het midden een verfrissende fontein. Wedden dat je hier meer 
dan één keer zal zitten?
Balkonscène
Geniet jij ook altijd van die balkonscènes op tv, wanneer de royals naar het publiek 
zwaaien als ze trouwen of als de Rode Duivels worden gehuldigd? Grijp je kans om zelf 
op het balkon van het stadhuis te staan wuiven. Elkaar een kus geven mag ook.

ONZE HOTELS
3 Ad Hoc Monumental
7 SH Inglès Boutique  

8 Conqueridor
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Ruzafa
Hip en creatief
In de bonte wijk Ruzafa (Russafa op zijn Valenciaans) bruist het volop. het is de 
vrijhaven van creatievelingen en studenten. Kunstenaars leven zich hier uit in hippe 
galerijen. Tel daarbij de eigenzinnige modeboetieks voor fashionistas (tip: Savage), 
excentieke winkeltjes (tip: cadeautjeswinkel Gnomo), de trendy restaurants die 
gerechten uit alle hoeken van de wereld serveren maar ook de authentieke tapasbars 
en je weet dat je hier vele aangename uurtjes kan spenderen. Eén van de leukste 
straten is de Conde de Altea met zijn hoge bomen en minstens 30 restaurants met 
terrasjes. Bestel een vers sinaasappelsapje recht van de plaatselijke sinaasappelbomen. 
En ’s nachts kan je urenlang feesten in Ruzafa terwijl je van bar naar bar gaat.  
Sporting Club Rusaffa
Een voormalige boksclub die werd omgebouwd tot een kunstencentrum. Je kan er 
hedendaagse kunst bekijken, maar er is veel meer te beleven als je je in de Spaanse 
cultuur wil onderdompelen. Er zijn fototentoonstellingen  en cabaret, concerten, 
theater, dansvoorstellingen en filmvertoningen.
Ruzafa Mercat
Als je het authentieke volkse Valenciaanse wil beleven, pak je een boodschappentas en 
ga je richting Ruzafa Mercat. Dit vrolijk gekleurd gebouw is de ziel van de wijk. Het 
water komt je inde mond van de zongerijpte tomaten, glanzende sinaasappels, grote 
gerookte hammen en het heerlijk ruikende verse brood. De markt is open van 
maandag tot en met zaterdag, van 7u30 tot 15u.
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Camins al Grau
Iconische ‘Ciutat de les Arts i les Ciències’ 
Camins El Grau is een jonge en centraal gelegen wijk. Van hieraf ben je in 
no time in het centrum of op het strand. Hier wisselen architectonische 
highlights met eindeloos groen. Blikvanger is de futuristische ‘Ciutat de 
les Arts i les Ciències’, ontworpen door architect Calatrava. Vooral 
wanneer de zon hoog staat, komt de supermoderne architectuur 
helemaal tot z'n recht. Bezoek het spectaculaire aquarium Oceanografic 
met meer dan 45.000 zeedieren en eet in restaurant Submarino waar de 
vissen langs je bord zwemmen. Stap binnen in de 3D IMAX-bioscooop 
’Hemisferic en het Museo de las Ciencias Principe Felipe waar het motto 
is ‘verboden niet aan te raken’. Het Agora kan je van buitenaf bewonderen. 
Van klassiek naar disco
Het ‘Palau de les Arts Reina Sofia’  is net zo beroemd als de Scala van 
Milaan, hier luister je naar klassieke concerten en opera’s met het kruim 
van de tenoren. L’Umbracle is een grote tuin (17.000 m²) waar je tijdens 
de dag tussen de tropische bloemen wandelt en ’s nachts is het een 
openluchtdiscotheek.
Groene rivierbedding
Even bekomen van alle indrukken? Ga net als de Valencianen picknicken 
in het stadspark Jardines del Turia. Deze 9 km lange stadstuin die zich 
doorheen de stad slingert is aangelegd in de drooggelegde bedding van 
de Turia-rivier, vandaar de 18 bruggen die je tegenkomt. Het park is 
geliefd bij hardlopers, wandelaars en fietsers. Ontdek tijdens je 
wandeling de romantische hoekjes, fonteinen en vijvers.

ONZE HOTELS
2 Ilunion Aqua 3
4 Ilunion Aqua 4
6 Valencia Oceanic (ex Tryp Oceanic) 
9 DWO Valencia (ex Checkin Valencia)

10 Barcelo Valencia
11 Primus
12 The Westin Valencia
13 SH Valencia Palace  
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1. Ilunión Valencia 3 
2. Ilunión Aqua 3
3. Ad Hoc Monumental 
4. Ilunión Valencia 4
5. Ilunión Aqua 4

6. Valencia Oceanic
7. SH Inglès Boutique
8. Conqueridor
9. DWO Valencia
10. Barceló Valencia 

11. Primus
12. The Westin Valencia
13. SH Valencia Palace
14. Las Arenas Balneario Resort
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CABANYAL/PLAYAS
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1. Ilunión Valencia 3  €
2. Ilunión Aqua 3 €
3. Ad Hoc Monumental  €€
4. Ilunión Valencia 4 €
5. Ilunión Aqua 4 €€
6. Valencia Oceanic €€
7. SH Inglès Boutique €€

8. Conqueridor €€
9. DWO Valencia €
10. Barceló Valencia €€
11. Primus €€
12. The Westin Valencia €€€
13. SH Valencia Palace €€
14. Las Arenas Balneario Resort €€€

Ook dit is Valencia
Op 3 km ten noorden van Ciutat Vella stellen we jou een verblijf voor niet ver van Palacio de 
Congresos, een prachtig gebouw uit 1998 van de Britse architect Norman Foster. Er worden naast 
congressen ook regelmatig concerten en andere evenementen georganiseerd. 

ONZE HOTELS
1 Ilunion Valencia 3 4 Ilunion Valencia 4

Cabanyal
Vamos a la playa!
Bijna nergens anders in Europa vind je een grote stad met zo veel 
strand. De oude, schilderachtige vissersbuurt Cabanyal ligt direct aan de 
zee. Hier vind je nog tal van authentieke kleurrijke vissershuisjes. Na een 
voormiddag sightseeing in de stad zijn de brede zandstranden La 
Malvarossa, Las Arenas en Patacona de plek om uit te rusten. In de grote 
haven vlakbij meren er regelmatig cruiseschepen aan. Het strand is 
makkelijk bereikbaar met de bus, de metro en de fiets. Na het zonnen 
flaneer je over de brede boulevard en proef je in de vele restaurants de 
visvangst van de dag en de vermaarde paella’s. De ‘Fábrica del Hielo’ is 
een tof cultureel centrum in een sfeervolle oude ijsfabriek met een bar 
en dj’s of livemuziek.
Zwemmen, surfen en suppen
Het strand is tweemaal zo breed als een voetbalveld, het is er schoon en 
er is altijd een zeebriesje. Natuurlijk kun je zwemmen in de zee, maar je 
kan de zee ook op andere manier verkennen. Per kitesurf, windsurf, jetski 
of weer eens wat anders: ga suppen. 
Relax
Ontspannen in Ibiza Style: dat kan in de Marina Beach Club. Deze club 
ligt pal aan het strand. Hier lig je languit op de ligbedden aan het 
zwembad met poolbar of aan het strand. Geniet van de rijstgerechten 
van het restaurant en sluit de dag af met een cocktail bij zonsondergang 
terwijl je geniet je van de relaxte vibes van de DJ.

ONS HOTEL
14 Las Arenas Balneario Resort   

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

Valencia | Spanje

Valencia Tourist Card
De Valencia Tourist Card is onmisbaar tijdens je bezoek 
aan Valencia! Met deze kaart kan je onbeperkt gebruik 
maken van het openbaar vervoer (bus en tram in zone 
A, metro in zone ABCD) en van de metroverbinding 
van en naar de luchthaven. Daarnaast krijg je vrije 
toegang of tot 50% korting in een twintigtal musea en 
bezienswaardigheden. Je geniet ook allerlei kortingen 
in winkels en restaurants. De kaart is voorzien van een 
chip en wordt bij de eerste ingebruikname geactiveerd 
voor 24u, 48u of 72u.

Fietstour Valencia met Belgische gids 
Wil je graag snel een eerste indruk van Valencia, verken dan Valencia met de fiets onder begeleiding 
van een Nederlandstalige gids. De tour vertrekt aan de hoofdingang van de kathedraal op Plaza de la 
Reina en bewonderen de highligts van de oude binnenstad. Door de Turiatuinen, een bijna 10 km 
lang park in de drooggelegde bedding van de Turiarivier fietsen we richting Ciutat de les Arts i les 
Ciències om de moderne gebouwen van Calatrava te bewonderen. Elektrische fiets (enkel voor 
volwassenen) mogelijk op aanvraag mits toeslag. 
Vertrek: woensdag en zaterdag om 10u.
Duur: ca. 3u. 

Stadswandeling Valencia met Belgische gids 
De beste manier om de oude stad te ontdekken en te beléven is te voet. Een Nederlandstalige gids 
toont jou graag de verborgen schatten van Valencia. Tijdens deze wandeltour breng je een bezoekje 
aan de 15de eeuwse zijdebeurs, een gotisch architectonisch pareltje tot werelderfgoed verklaard door 
Unesco. Je komt langs de Mercado Central, het station, het stadhuisplein, de Carmenwijk bekend 
voor de street-art, de kathedraal, het oude romeinse forum van de stad: de Plaza de la Virgen, enz. 
Je ontdekt ook talrijke plekjes, pleintjes en verloren hoekjes... een ware inspiratiebron voor je verdere 
verblijf. Je leert meer over de tradities en gewoontes van de inwoners: wat, waar en wanneer ga je 
eten? Waar zijn die leuke winkeltjes? Kortom, je gaat de stad beléven in plaats van te bekijken.
Inbegrepen: toegang tot La Lonja de la Seda (zijdebeurs). Vertrek: op dinsdag om 10u, op vrijdag om 
16u. 
Duur: ca. 2u30.

Voor prijzen en meer info: contacteer je reisagent

Boek je extra in VALENCIA

80

080_V1_CITY_NL   80 17/01/22   17:56



ILUNION VALENCIA 3 ★★★ ILUNION AQUA 3 ★★★

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

Valencia | Spanje

 zie kaart • 68014 €

Hotel Ilunion Valencia 3 is een ideaal geprijsd hotelletje
met een perfecte prijs-kwaliteitverhouding.

LIGGING
Rustig, in de wijk bij het Palau de Congressos. Metro 
Beniferri, onmiddellijk bij het hotel.

FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant. Gratis beschikbaar: kinderbed 
(op aanvraag), internethoek. Ter plaatse te betalen:
overdekte privéparking (ca. € 11/24u). Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
19/09-22/09, 21/10-23/10, 11/11-13/11 min. 
2 nachten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
154 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 • gratis minisafe 
(type 20)
1 persoonskamer • slaapkamer met 2x bed 1 pers.
of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere 
kinderkortingen.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68029 €

Hotel Ilunion Aqua 3 is een modern en comfortabel 
driesterrenhotel met een elegante inrichting. Het 
ontbijt en het panoramische restaurant Vertical 
krijgen van ons een plus.

LIGGING
Ideaal, tegenover L’Oceanogràfic en de Ciutat de 
les Arts i les Ciències. En voor wie wil shoppen: 
het hotel ligt onmiddellijk bij het shoppingcentrum
Aqua en de Corte Inglès.

FACILITEITEN
Bar, panoramisch restaurant, ontbijtruimte. Gratis
beschikbaar: internethoek, kinderbed (op aanvraag).
Ter plaatse te betalen: openbare parking (ca. € 20/24u). 
Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
135 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 • gratis minisafe
(type 20)
1 persoonskamer • slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 10)

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Valencia
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AD HOC MONUMENTAL ★★★

CHARME

ILUNION VALENCIA 4 ★★★★

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

Valencia | Spanje

 zie kaart • 68022 €€

Je logeert in een charmant en comfortabel hotel, 
ondergebracht in een gerenoveerd herenhuis uit 
de 19de eeuw. Hotel Ad Hoc Monumental straalt 
absolute charme uit. Bij de renovatie werden de 
vele stenen en houten accenten behouden, wat 
een aangename sfeer creëert.

LIGGING
In de historische wijk van Valencia, vlak bij het 
administratieve en commerciële centrum. Het 
levendige Plaza de la Reina en het Plaza de la 
Virgen liggen vlakbij en zijn omringd door tal van 
gezellige restaurants en cafés.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed 
(op aanvraag), wifi. Max. 1 klein huisdier gratis 
toegelaten. Ter plaatse te betalen: openbare parking.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
28 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 20m2 • bad, haardroger,
toilet • airco • waterkoker • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
1 persoonskamer, ca. 16m2 • bad, haardroger, 
toilet • airco • waterkoker • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 11)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 50%
Op elke 3de nacht bij een verblijf binnen 
19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68024 €

Ilunion Valencia 4 is een modern en zakelijk hotel 
met een prima prijs-kwaliteitverhouding.

LIGGING
Rustig, in de nieuwe wijk bij het Palau de Congressos.
Metro Beniferri, onmiddellijk bij het hotel.

FACILITEITEN
Loungebar, restaurant, ontbijtruimte, terras. Lift. 
Gratis beschikbaar: internethoek, kinderbed (op 
aanvraag). Ter plaatse te betalen: openbare parking
(ca. € 20/24u). Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
151 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 • gratis minisafe
(type 20)
1 persoonskamer • slaapkamer met 2x bed 1 pers.
of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere 
kinderkortingen.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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ILUNION AQUA 4 ★★★★ VALENCIA OCEANIC (EX TRYP OCEANIC) ★★★★

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

Valencia | Spanje

 zie kaart • 68030 €€

Je logeert in een uitstekend viersterrenhotel, modern
ingericht en met een prima ontbijt. Bovenop de 
uitstekende ligging van Ilunion Aqua 4 is de 
verhouding prijs-kwaliteit perfect.

LIGGING
Ideaal, tegenover het Oceanogràfic en de Ciutat 
de les Arts i les Ciències. En voor wie wil shoppen: 
het hotel ligt onmiddellijk bij het shoppingcentrum
Aqua en de Corte Inglès.

FACILITEITEN
Lounge, ontbijtruimte, restaurant, bar, terras. Lift. 
Gratis beschikbaar: internethoek, kinderbed (op 
aanvraag). Ter plaatse te betalen: openbare parking
(ca. € 20/24u). Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
184 kamers.
kamer 2 personen • slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 20)
1 persoonskamer • slaapkamer met 2x bed 1 pers.
of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68015 €€

In dit mooie en moderne viersterrenhotel beleef je 
gegarandeerd een geslaagd verblijf.

LIGGING
In een moderne wijk, vlak bij de Ciutat de les Arts
i les Ciències. Het historische centrum ligt op ca. 
2 km, de haven op 1 km.

FACILITEITEN
Lobbybar, ontbijtrestaurant, à-la-carterestaurant, 
bar aan het zwembad. Lift. Ter plaatse te betalen: 
privégarage (ca. € 16/24u, volgens beschikbaarheid).
Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad (11 x 7 m, open ca. 1/6-30/9,
weersafhankelijk), sauna en fitness.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
197 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2 • bad, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Valencia

Valencia
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SH INGLÉS BOUTIQUE ★★★★

CHARME

CONQUERIDOR ★★★★

DESIGN

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

Valencia | Spanje

 zie kaart • 68026 €€

Het charmante SH Inglés Boutique hotel werd 
ondergebracht in een voormalig 18de-eeuws stads -
paleis dat ooit eigendom was van de Hertog van 
Cardona. Op deze locatie voel je je de koning te rijk.

LIGGING
Hier logeer je op een toplocatie, hartje Valencia. Dit
oude stadspaleis ligt direct tegenover het vermaarde
Museo Nacional de la Cerámica. De levendige Mercat
Central (overdekte Centrale Markt) ligt op 200 m,
de kathedraal op 220 m, en het plein met het stadhuis
op 500 m (Plaça de l’Ajuntament). Centraler kan niet.

FACILITEITEN
Mediterraan à-la-carterestaurant, Clandestino bar 
met terras. Roomservice (24u/24). Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), wifi. Ter 
plaatse te betalen: openbare parking (ca. € 18/24u).
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
19/09-22/09, 21/10-23/10, 11/11-13/11 min. 2 nachten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
63 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 20)
kamer 3 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-16/11.
KORTING 20%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68023 €€

Het Conqueridor is een uitstekend gelegen en trendy 
ingericht viersterrenhotel.

LIGGING
Je verblijft hier in hartje Valencia, op zo’n 300 m 
van de shoppingbuurt en op ca. 600 m van het Plaça 
de l’Ajuntament. Het station ligt op zo’n 15 minuten
wandelen. In de onmiddellijke omgeving van het 
hotel vind je talrijke trekpleisters zoals de kathedraal, 
diverse musea, het Plaza de Toros,...

FACILITEITEN
Restaurant ‘C’ met avant-gardistisch interieur, lounge-
bar. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi, 
internethoek. Ter plaatse te betalen: openbare 
parking nabij het hotel. Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Sauna en fitness.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
59 kamers.
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 3 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv (type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv (type 11)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/10-22/10 en 23/10-4/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-25/8, 27/8-19/9 en 
24/9-1/10: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Valencia Valencia
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DWO VALENCIA ★★★★ BARCELÓ VALENCIA ★★★★

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

Valencia | Spanje

 zie kaart • 68018 €

Met palmbomen voor de deur, bekruipt je direct 
dat fijne vakantiegevoel. Het historische pand is 
karakteristiek en sfeervol met ruime en verzorgde 
kamers. Na een dag sightseeing geniet je heerlijk 
van een hapje en drankje op de binnenplaats van 
het hotel. Het fijne ontbijt en de mogelijkheden 
voor fietshuur maken het plaatje compleet.

LIGGING
Ideaal gelegen, vlak bij het imposante Ciudad de 
las Artes. Vanaf hier ben je met de fiets snel in 
het oude centrum van Valencia alwaar je de rijke 
historie van de Sinaasappelstad kan bewonderen.
Ook het nette, brede strand is makkelijk te bereiken
vanuit het hotel. Met de bushalte op ca. 50 m, en 
ook de metro vlakbij, bezoek je ook op ontspannen
wijze de gehele stad.

FACILITEITEN
Lounge, restaurant, binnenkoer, bar, terras. Lift. 
Gratis beschikbaar: wifi. Ter plaatse te betalen: 
privégarage (ca. € 10/24u). Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
126 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 20m2 • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 19/4-1/11: 
-10% bij boeking min. 15 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-4/11: 
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68027 €€

Standingvol hotel met een uitstekende en creatieve
keuken. Vanuit het wellnesscentrum geniet je van 
een prachtig panoramisch zicht op de ‘Ciutat de 
les Arts I les Ciències’. Door zijn geweldige ligging 
is hotel Barceló Valencia bovendien de ideale 
uitvalsbasis om Valencia te ontdekken!

LIGGING
Tegenover de ‘Ciutat de les Arts I les Ciències’ en 
vlak bij het Palau de la Música. Het historische 
stadscentrum ligt op ca. 3 km. Er is een bushalte 
vóór het hotel.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, creatief en uitstekend mediterraan 
à-la-carterestaurant, lobbybar. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed (op aanvraag). Ter plaatse te betalen: 
privégarage (ca. € 16/24u). Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness, solarium.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

BIJZONDERHEID
10% korting op wellnessbehandelingen en in de 
panoramische bar.

KAMERTYPES
187 kamers.
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen • bad, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2 personen, zicht op 'Ciutat de les Arts I les 
Ciències' • bad of douche, haardroger, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

kamervoorbeeld

Valencia
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PRIMUS ★★★★

DESIGN

THE WESTIN VALENCIA ★★★★★

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

Valencia | Spanje

 zie kaart • 68019 €€

Hotel Primus is een designhotel aan een heel 
betaalbare prijs. Je kan er bovendien heerlijk tafelen. 
Wie helemaal wil relaxen kan zich laten verwennen
in de wellness met zwembad, bubbelbad en 
sauna.

LIGGING
In het moderne stadsdeel van Valencia op een 
steenworp van de Paseo de la Alameda die overgaat
in de groene long van Valencia: El Jardín del Turia.
De oude rivierbedding van de Turiarivier is vandaag
een 6,5 km lang park rondom de stad. De Ciutat 
de les Arts i les Ciències ligt op ca. 400 m, het 
shoppingwalhalla ‘El Corte Inglés’ op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Restaurant, lounge/terras, cafetaria. Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbed, wifi. Ter plaatse te betalen: 
fietsverhuur, buurtparking, privégarage (ca. € 19/24u),
wellness (om de 6 maanden gesloten wegens 
onderhoud) met onder meer bubbelbad, klein 
zwembad, sauna, dampbad en relaxruimte. Huisdieren
niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
260 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2 • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen, ca. 25m2 • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2 personen, superior, ca. 25m2 • 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• airco • gratis minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 24)
kamer 2-4 personen, ca. 40m2, twee 
communicerende kamers • douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 11)

GRATIS PERSONEN
3de en 4de persoon gratis in kamer met ontbijt
KORTING 10%
Op een verblijf van min.  3 nachten binnen 
19/4-16/11
Zie infopagina’s.

GRATIS
Gebruik van de minibar in type 24.

GRATIS 
PERSONEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68017 €€€

Indrukwekkend. Dat is The Westin Valencia. Van de
unieke binnentuin tot een weelderig wellnesscentrum.
Dit 5 sterrenhotel staat bovendien op de ideale 
locatie in Valencia: vlak bij het Turia Park en de 
historische binnenstad. Na een dagje struinen 
door Valencia is het fijn thuiskomen in je stijlvolle 
art-decokamer. Luxe, ruim en vol comfort. De 
binnentuin is een heerlijke plek om bij te komen 
van alle indrukken die je hebt opgedaan. Vraag 
vooral het vriendelijke personeel voor hun persoonlijke
tip voor een restaurantje. Dit wordt intens genieten!

LIGGING
The Westin Valencia ligt op één huizenblok van het 
Turia Park, zo ben je in no time in deze oase van 
groen. Een heerlijke plek om te fietsen en te wandelen. 
Ook de Koninklijke Tuinen liggen vlakbij. De voormalige
rivierbedding overgestoken, ben je al in het oude 
centrum. Huur een fiets en ontdek makkelijk en snel 
het Ciudad de las Artes en het strand.

FACILITEITEN
Restaurants, bars, terras, binnentuin, bibliotheek, 
lift. Gratis beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), 
wifi. Ter plaatse te betalen: privégarage (ca. € 20 
+ 10% per dag), huisdieren (max. 18 kg, ca. € 33/
verblijf).

GRATIS GEBRUIK VAN
Overdekt zwembad, spa, sauna, dampbad, 
fitness.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
135 kamers.
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 36m2 • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe, strijkijzer en -plank • extra 
kinderbed mogelijk (type 23)
kamer 2-3 personen, grand luxe, ca. 50m2

• gemeubileerd terras of balkon • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe, strijkijzer en -plank • extra 
kinderbed mogelijk (type 24)
juniorsuite 2-3 personen • gemeubileerd terras 
of balkon • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, strijkijzer
en -plank • extra kinderbed mogelijk (type 25)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 18/4-27/8 en 1/9-1/11: 
-10% bij boeking van een verblijf van min. 
3 nachten min. 60 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op de zondag- en maandagnacht bij een 
verblijf binnen 18/4-27/8 en 1/9-1/11.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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SH VALENCIA PALACE ★★★★★ LAS ARENAS BALNEARIO RESORT ★★★★★ luxe

TUI LUXE

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

Valencia | Spanje

 zie kaart • 68025 €€

In dit vijfsterrenhotel logeer je aan viersterrenprijzen. 
SH Valencia Palace staat voor een perfecte service,
ruime kamers en een bevoorrechte locatie. Ideaal 
om alle highlights van Valencia te ontdekken in stijl.

LIGGING
Hier logeer je direct aan de groene long van Valencia, 
het park in de voormalige rivierbedding van de rivier 
Turia (Jardi de Turia). Het Palau de la Música bevindt
zich op 120 m. Via de Plaça de la Porta de la Mar 
(1 km) sta je zo in de oude binnenstad. De Ciudad
de las Artes & de las Ciencias op 1,5 km.

FACILITEITEN
Restaurant, terras, lobbybar, snackbar. Roomservice. 
Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Ter plaatse 
te betalen: wellnessafdeling. Huisdieren niet 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
19/09-22/09, 21/10-23/10, 11/11-13/11 min. 
2 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Verwarmd openluchtzwembad (12 x 5 m, tijdens 
de wintermaanden overdekt) met ligstoelen en 
handdoekenservice, fitness.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
239 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 25m2 • bad en 
douche, haardroger, badslippers, badjas • airco 
• theezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket (type 22)
kamer 2-4 personen, superior (max. 2 volw.+
2 kinderen t.e.m. 12 jaar), ca. 25m2 • bad en 
douche, haardroger, badslippers, badjas • airco 
• theezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket (type 20)
kamer 2 personen, superior Premium, ca. 30m2

• bad en douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • theezetfaciliteiten • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 21)
kamer 2-4 personen, superior Premium (max. 
2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar), ca. 30m2 • bad 
en douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• airco • theezetfaciliteiten • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket (type 26)
1 persoonskamer, superior, ca. 25m2 • bad en 
douche, haardroger, badslippers, badjas • airco 
• theezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket (type 11)

1 KIND GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt.
KORTING 20%
 Op een verblijf van min.  3 nachten binnen 
19/4-16/11.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68021 €€€

Strand, adembenemende architectuur, traditie en 
heerlijk tafelen. Valencia heeft het allemaal. Laat 
dit nu ook net de ingrediënten zijn van het 
5 sterrenhotel Las Arenas. Je logeert onmiddellijk 
aan het strand, in een modern complex met een 
traditie die teruggaat tot 1898! Het restaurant 
serveert heerlijke gerechten. Na een paar uurtjes 
shoppen of cultuur, kan je nog heerlijk genieten 
in de vermaarde wellness. Een tophotel en aanrader
als je Valencia wil verkennen in stijl.

LIGGING
Direct aan het strand van Valencia (Las Arenas). 
Stap uit het hotel, steek de verkeersvrije promenade
over en je staat met je voeten in de Middellandse 
Zee. Ideaal voor wie na een dagje shoppen of cultuur
nog wil nagenieten aan het strand.

FACILITEITEN
Uitstekend restaurant, snackrestaurant, trendy 
chill-outbar.  Tuin en terrassen. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi. Ter plaatse te betalen: privégarage
(ca. € 19/24u), wellnessafdeling met sauna, 
solarium en massage. Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
19/04-15/11 min. 2 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Overdekt zwembad met ligstoelen en handdoeken-
service, openluchtzwembad met apart kinderbad 
(open ca. 15/4-15/10, weersafhankelijk), fitness.

MAALTIJDEN
Uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet. In halfpension:
diner à la carte. In juli en augustus dinerbuffet.

KAMERTYPES
253 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
12 jaar), ca. 30m2, binnenlandzicht • bad en 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • parket • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 40m2 • bad en 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • parket (type 23)
kamer 2 personen, executive, frontaal zeezicht 
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • airco • koffiezetapparaat • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 21)
1 persoonskamer, ca. 30m2 • bad en douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 10)

KORTING 15%
• Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-1/5 en 1/11-16/11.
• Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
1/5-15/7 en 1/9-1/11.
• Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 
15/7-1/9.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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TE

Zin een zonovergoten citytrip én in een strandvakantie? Kies Alicante en je hebt beide. Hier schijnt de zon maar 
liefst 325 dagen per jaar. Geef toe, een hartverwarmende troef. Deze historische havenstad aan de Costa Blanca 
weet perfect Spaanse cultuur te combineren met mooie winkelstraten, levendige terrasjes en goudkleurige zandstranden. 
Op de zandstranden is het heerlijk luieren en op en in water kan je snorkelen of zeilen. En als je even helemaal wég 
van de wereld wil zijn, zet je koers naar het eilandje Tabarca.

Ontdekken
Start je ontdekkingstocht in het oude centrum (Casco Antiguo) en vergaap je aan de eeuwenoude Santa Maríabasiliek. De topattractie van de stad is het indrukwekkende kasteel 
Santa Bárbara boven op de 166 m hoge Monte Benacantil. Vanaf het Postiguet strand kan je een lift nemen naar het kasteel maar er is een andere leukere weg. Aan de voet van 
de heuvel ligt de Barrio Santa Cruz, een sfeervolle, autoloze, oude Spaanse wijk. Klauter op de pittige trappen, dwaal in de smalle steegjes met hun witte huisjes en bloeiende 
planten in keramiekpotten en hoor de radde gesprekken van de bewoners op straat. Blijf geleidelijk aan naar boven klimmen, door het mooi aangelegde Eretapark en je bereikt 
het kasteel. De inspanning wordt beloond met een prachtig uitzicht op de stad en de glinsterende zee. Voor kunstliefhebbers is het museum voor hedendaagse kunst (MACA) 
met werken van ondermeer Picasso, Miró en Dalí een toppertje. In het ‘Museo de Hogueras’ staat een kleurrijke collectie van reuzengrote poppen in papier-maché die gemaakt 
werden voor de ‘Hogueras de San Juan’ - dé feestweek in Alicante -, maar gespaard werden van het vuur. Aan de jachthaven kan je het 'Volvo Ocean Race' museum bezoeken, 
een interactief museum over de zwaarste zeilwedstrijd ter wereld. Of stap zelf in het bootje: vaar naar het eilandje Tabarca, een natuurreservaat met unieke fauna, een oude 
vuurtoren en kleine baaien.
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Shoppen
Alicante is een leuke winkelstad. Rond de Avenida Alfonso X el Sabio en de Avenida 
Maisonnaveis het moeilijk weerstaan aan de vele uitnodigende winkels. In de omgeving 
van het plein Puerta de San Francisco (Plaza Calvo Sotelo) en in de Calle Gerona vind je 
de boetieks van de luxemerken. Plaza Mar 2 en Panoramis groeperen alle winkels onder 
één dak. De Rambla Méndez Nuñez mag niet ontbreken op je shoppingronde. Deze 
straat leidt je naar de haven en onderweg passeer je tal van kraampjes vol hebbedingetjes 
en winkeltjes. De overdekte Mercado Central is een voedselparadijs van twee verdiepingen
volgestouwd met verse vis, zeevruchten, fruit en groente. En met vele andere lokale 
specialiteiten zoals de ‘turrón’, een zoete lekkernij op basis van amandelen en honing. 

Genieten   
In Alicante loop je niet, maar slenter je. Een wandeling op de Rambla Méndez Núñez 
combineer je met shoppen en een ijsje van ijssalon Amorino waar je favoriete smaak 
in de vorm van een bloemetje op je hoorntje wordt gelegd. Op de brede strandpro-
menade Explanada de España met zijn hoge palmbomen en meer dan 6 miljoen 
mozaïeksteentjes rust je uit op een terrasje. Ook aan de Plaza de Gabriel Miro onder 
de vijgenbomen en aan de jachthaven is het goed vertoeven. De vele tapasbars en 
restaurantjes nodigen je uit om je dag smakelijk af te sluiten met heerlijke tapas en 
visgerechten. In Alicante bestaan er meer dan honderd rijstgerechten waarvan je kan 
smullen in ‘arrocerias’ (rijstrestaurants), proef de ‘arroz marinera’ in restaurant 
Dársena aan de haven. Een verfrissende ‘tinto de verano’ (rode wijn, Sprite en ijs) of 
‘mistela’ (zoete likeurwijn) mag niet ontbreken. Daarna zoek je een wijnbar op of kies 
je voor een gezellige bar, een trendy nachtclub waar dj’s draaien of een ‘chiringuito’ op 
het strand van San Juan. In clubs als Confetti, Club Concerto en Sala Clan Cabaret 
breng je vele vrolijke uurtjes door. 
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Groenten uit de eigen tuin
Een menukaart vol tapasgerechten bereid met groenten uit de eigen tuin, de beste 
lokale vleessoorten en kazen en vis en schaaldieren rechtstreeks van de vismarkt. Sinds 
1979 maakt ‘La Taberna del Gourmet’ er een erezaak van om op basis van biologisch 
geteelde, onbewerkte ingrediënten zijn gasten verrukkelijke tapas voor te schotelen. Je 
kan ‘takeaway’ bestellen, maar dan mis je de showroom-hoek van groenten en fruit, de 
uitstekende selectie witte en rode wijnen die bij de maaltijden worden geserveerd en de 
ontspannen sfeer. Als je graag de koks bezig ziet, zet je aan de bar, dan kan je in de 
keuken kijken. Ook de Michelin-gids is fan van ‘La Taberna del Gourmet’. 

Chillen
Zonnecrème smeren, bruinen met de zonnebril op en een spannend boek in de ene 
hand en een sangria in de andere hand. De zee in gaan met snorkel op en vissen tellen, 
of de wind in je haren voelen tijdens een zeiltochtje. Alicante telt zes zandstranden. 
‘Postiguet’, aan de voet van de Monte Benacantil is het meest centrale strand. ‘San Juan’
is 3 km lang en omzoomd door restaurantjes en biedt veel watersportmogelijkheden. 
Ook ‘Albufereta’ is geschikt voor tal van watersporten. Een rustig plekje vind je op de 
stranden ‘La Almadraba’, ‘Cabo de las Huertas’ met zijn rotsbaaien en Saladeres-
Urbanova. Als je liever groen dan blauw ziet, wandel door de oases van ‘Canelajas 
Parque’ met eeuwenoude vijgenbomen en beeldhouwwerken en ‘El Palmeral’ met 
grote palmbomen en fonteintjes.
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1. Melià Alicante 
2. Tryp Alicante Gran Sol 

3. Port Alicante 
4. Spa Porta Maris 

5. Suites del Ma 
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1. Melià Alicante €€€
2. Tryp Alicante Gran Sol €€

3. Port Alicante € 
4. Spa Porta Maris  €€

5. Suites del Ma €€

Transport
Naar de stad
Luchthaven-centrum: ca. 10 km. 
Bus: ca. 30 min. Aerobus C-6 rijdt tot aan de Plaza Puerta del Mar aan de jachthaven: ca. € 3,85/rit.
Taxi: vanaf ca. € 21/rit.
In de stad
Het centrum van Alicante kan je gemakkelijk te voet verkennen. De beste manier om geen leuk 
straatje of tof winkeltje te missen. 
Bus en tram: in zone A (stad Alicante): ca. € 1,45/ticket, ca. € 8,70/10 rittenkaart Bono Móbilis 
Multiviaje. Tourist Card (Tarjeta Turistica): ca. € 13/24u, ca. € 16/48u, ca. € 18/72u.
De Turibús is een hop-on-hop-off bus met 12 haltes, een audioguide in 6 talen (o.a. Frans, Engels en 
Spaans). Een ononderbroken rondrit duurt 50 min.: 1 dag: ca. € 10
Triptips met het openbaar vervoer
Met de tram, lijn 1, kan je verder de kust verkennen. Ontdek de kleurrijke huizen van Villajoyosa (zone 
B, ca. 50 min., ca. € 2,50/rit) en Benidorm met het waterpark ‘Aqualandia’ en het attractiepark ‘Terre 
Mitica’ (zone D, ca. 70 min., ca. € 4,85/rit). In het binnenland ligt Elche (bus 90, ca. 50 min., ca. € 3/rit), 
wandel rond in het wondermooie El Palmeral met zijn 200.000 palmbomen dat in de 10de eeuw werd 
aangelegd door de Moren en bezoek de Santa Mariabasiliek.

Jachthaven

Rondje golf
Mooi aangelegde golfterreinen onder een mild klimaat: de Costa Blanca 
is een favoriet bij golfspelers. Golfbaan ‘El Plantio’ met zijn rijke, 
exotische vegetatie vormt één geheel met de omgeving. ‘Alicante Golf’ is 
één van de beste golfbanen van Spanje en bij hole 14 staat ‘Villa Ferrer’, 
de ruïne van een Romeinse villa uit de 1ste eeuw v.C. Test je vaardigheden
op ‘Alenda Golf’, de laatste negen holes zijn een uitdaging is voor elke 
golfspeler. Een balletje slaan met zicht op de Middellandse Zee kan op 
‘Bonalba Golf’.

DE PRIJSINDICATIE
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MELIA ALICANTE ★★★★ TRYP ALICANTE GRAN SOL ★★★★ PORT HOTEL ALICANTE ★★★★

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

Alicante | Spanje

Het uitstekende Melia Alicante beschikt over een restaurant dat 
gespecialiseerd is in rijstgerechten en mediterraanse specialiteiten. 
Na een dag shoppen is het heerlijk bijkomen in de bar of aan het 
aangename, verkoelende zwembad. Een aanrader!

LIGGING
Klassehotel met een unieke ligging tussen de jachthaven van Alicante
en het brede zandstrand van Playa Postiguet. De beste ligging van
heel Alicante! Het historische centrum, het casino vind je op ca. 50 m
loopafstand. Bus (lijn C6) naar het vliegveld op ca. 50 m die je in 
ca. 20 minuten naar het vliegveld brengt. Het beroemde kasteel 
van Sta Bárbara en het archeologisch museum liggen op ca. 800 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Roomservice, wasserette. Lift. Gratis beschikbaar: 
wifi. Ter plaatse te betalen: privégarage (ca. € 20/24u), 
buurtparkeergelegenheid, wellness in het gebouw (hydrotherapie, 
massage, kapper,...). Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad (weersafhankelijk), fitness.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
545 kamers.
kamer 2 personen, ca. 27m2 • balkon • bad, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 27m2 • balkon • bad, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

EARLY BOOKING
-25% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
-15% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 69759 €€€

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

Wil je de beste panoramische foto’s van de stad, de zee, de bergen 
en het Castillo? Even een drankje of een tapa nemen in ‘Convistas’ 
op het 25e verdiep en ‘t is gebeurd! De kamers in Tryp Alicante Gran 
Sol  zijn licht en modern ingericht en allemaal voorzien van een 
flatscreen-tv met satellietkanalen.

LIGGING
Op slechts 300 m van het zandstrand van Postiguet, in het hart van 
de stad, in de directe omgeving van veel winkels en gezellige barretjes.
Dit hotel is het hoogste gebouw van Alicante en op de bovenste 
verdieping is een prima restaurant dat spectaculaire uitzichten biedt op 
het strand en de jachthaven. Binnen een straal van 15 km zijn er 
maar liefst 13 golfbanen. Bushalte (lijn C6) naar het vliegveld op 
ca. 150 m afstand.

FACILITEITEN
Panoramisch restaurant, bar, roomservice, wasserette, lift. Gratis 
beschikbaar: wifi. Ter plaatse te betalen: buurtparkeergelegenheid, 
openbare parking (ca. € 9,50/24u). Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
*19/06-30/09 min. 3 nachten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
123 kamers.
kamer 2 personen, ca. 15m2 • bad, haardroger, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 18m2 • bad, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 21)
1 persoonskamer, ca. 15m2 • bad, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 10)

 zie kaart • 69758 €€

kamervoorbeeld

Prima en gunstig geprijsd 4 sterrenhotel dat onlangs gedeeltelijk 
gerenoveerd werd. Ideaal verblijf voor stad- en strandliefhebbers 
met de dynamische stad Alicante vlak voor de deur. Het restaurant 
Tamayo van Port Alicante biedt afwisselende maaltijden (halfpension 
mogelijk) en verder is er een gezellige cafetaria in hotel Port Alicante.
Geniet van de heerlijke temperatuur ook tijdens de wintermaanden.

LIGGING
Direct naast de stad Alicante ligt Alicante Playa San Juan met het 
breedste zandstrand van de hele Costa Blanca. De afstand naar 
het strand is slechts 400 meter. Het centrum van Alicante is snel 
te bereiken per kusttram in ca. 10 minuten (tramhalte: Avenida 
Naciones, tramlijn L4). De golfbaan van Alicante ligt op ca. 1 km 
van het hotel. Vanaf de luchthaven neem je buslijn C6 en stap je 
uit in Alicante Plaza del Mar. In ca. 10 minuten brengt buslijn 21 
je vlak voor de deur van het hotel.

FACILITEITEN
A-la-carterestaurant El Tamayo met mediterrane keuken gespecialiseerd
in paella en rijstgerechten, bar, tuin met kinderspeelzone, roomservice
(7-23u). Lift. Gratis beschikbaar: wifi, internethoek, privéparking 
en babybed. Ter plaatse te betalen: 2 paddlepistes. Huisdieren 
niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad, fitness en sauna.

MAALTIJDEN
Warm en koud ontbijtbuffet. In halfpension: 3 gangenkeuzediner 
of buffet.

KAMERTYPES
126 kamers. 
kamer 2 personen, ca. 20m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3-4 personen (max. 3 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 20m2

• bad of douche, haardroger, toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

1 KIND GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension
EARLY BOOKING
Geldig tussen 19/4-1/5: 
-5% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 69762 €

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld
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SPA PORTA MARIS ★★★★

Alicante

SUITES DEL MAR ★★★★ sup

TUI LUXE

Alicante

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

Alicante | Spanje

 zie kaart • 69753 €€

Prima hotel als je de stad wil verkennen en dit ook 
wenst te combineren met heerlijk wandelen op het
brede zandstrand dat voor de deur ligt. Als gast 
van Spa Porta Maris heb je per verblijf 1x gratis 
toegang tot het casino (incl. 1 consumptie) dat 
tegenover het hotel ligt.

LIGGING
Op de mooiste plek van Alicante tussen het brede
Postiguet-zandstrand en de jachthaven. Het biedt
schitterende uitzichten op de Middellandse Zee. 
Vanaf het hotel is het slechts 100 m naar het 
historische centrum. Bushalte vlakbij, in 20 minuten
sta je op de luchthaven.

FACILITEITEN
Restaurant. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi.
Ter plaatse te betalen: openbare parking, spa. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 19/04-22/06 en 23/10-31/10 min. 2 nachten
* 23/06-22/10 min. 3 nachten

GRATIS GEBRUIK VAN
zwembad (half overdekt, niet verwarmd) en ligstoelen.

MAALTIJDEN
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
141 kamers.
kamer 2-3 personen, classic zicht op jachthaven,
ca. 25m2 • balkon • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, comfort, ca. 25m2 • balkon, 
zeezicht • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• waterkoker • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe, strijkijzer en -plank (type 21)
1 persoonskamer zicht op jachthaven, ca. 25m2

• balkon • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • balkon, zeezicht 
• bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• waterkoker • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe, strijkijzer en -plank (type 11)

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In kamer met ontbijt
GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 23/10-1/11.
Zie infopagina’s.

GRATIS
toegang en 1 consumptie in het casino van 
Alicante tegenover het hotel

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

 zie kaart • 69754 €€

Jouw romantisch verblijf in Alicante start in Suites 
del Mar! In een ruime (50 m2) en modern ingerichte 
suite voorzien van alle comfort geniet je met volle 
teugen van het uitgestrekte zeezicht of van het zicht
op de jachthaven. Heerlijk relaxen bij het 
buitenzwembad met panoramisch vergezicht of 
geniet van gratis toegang tot de wellness met enkele 
fitnessapparaten, sauna en bubbelbad. Topper in 
ons aanbod in de stad met een van de meeste 
zonne-uren van Spanje.

LIGGING
Op ca. 100 m van het centrum en de bekende laan 
Explanada, op de mooiste plek van Alicante. Het 
hotel maakt deel uit van het ernaast gelegen complex
van Hotel Spa Porta Maris.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Liften. Gratis beschikbaar: wifi, 
kinderbed. Ter plaatse te betalen: openbare parking.
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 19/04-22/06 en 23/10-31/10 min. 2 nachten
* 23/06-22/10 min. 3 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Wellness met sauna met aroma- en muziektherapie,
wisseldouches, ijsbron en bubbelbad. Panoramisch 
openluchtzwembad. Kleine fitnessruimte.

MAALTIJDEN
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
39 kamers.
juniorsuite 2-3 personen zicht op de jachthaven, 
ca. 50m2 • balkon • douche, haardroger, toilet • airco
• waterkoker • koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe, strijkijzer en -plank 
(type 20)
juniorsuite 2-3 personen, ca. 50m2 • balkon, zeezicht
• douche, haardroger, toilet • airco • waterkoker 
• koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe, strijkijzer en -plank (type 21)

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 23/10-1/11.
Zie infopagina’s.

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld
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Statige gebouwen, rijke musea, groene parken en vorstelijke winkelstraten: de Spaanse hoofdstad ademt klasse en 
is een perfecte bestemming voor een weekendje vol cultuur. Wie Madrid zegt, noemt in één adem het Pradomuseum, 
een echte parel dankzij de rijke collectie Spaanse meesters. Maar ook als je houdt van shoppen, lekker eten en 
uitgaan vind je in Madrid ruim je gading met toffe boetiekjes, lekkere traditionele tapas en gezellige markten. Het 
Madrileense nachtleven bruist met trendy wijnkelders en cocktailbars. En vergeet niet een voetbalmatch van Real of 
Atlético mee te pikken! Na de vele indrukken van je stad, kom je op adem in het park Retiro of in het Madrid Río 
Park. 

Ontdekken
Kunstliefhebbers zijn in de zevende hemel in de ‘Gouden Kunstdriehoek’. Aan de Paseo del Prado staan drie schitterende musea. In het Pradomuseum zie je werken van 
ondermeer Goya, El Greco en Ribera. In het Thyssen-Bornemiszamuseum ontdek je schilderijen van de 14de tot de 20ste eeuw, van Jan Van Eyck tot Paul Klee en Francis Bacon. 
Dé klapper in het Reina Sofíamuseum is Picasso’s meesterwerk ‘Guernica’. Op het Plaza Mayor zijn de huizen versierd met prachtige fresco’s. In het Palacio de Cibeles vind je het 
cultureel centrum Centro Centro en twee mooie uitzichtpunten: rooftop bar Terrazza en de ‘Mirador Madrid’. Het Palacio Real is één van de mooiste koninklijke paleizen van 
Europa. Loop ook eens binnen in het ‘Museum Sorolla’, het woonhuis van schilder Joaquin Sorolla, en de ‘Templo de Debod’, een 2000 jaar oude Egyptische tempel omringd 
door water. Bewonder innovatieve architectuur aan de Paseo de la Castellana met de scheve KIO-torens en de Torres de Colón. Het standbeeld ‘El oso y el madroño’ (de beer en 
de aardbeiboom) is een populaire ontmoetingsplek op het plein Puerta del Sol. Sta jij straks ook bij de beer?

94

094_V1_CITY_NL   94 17/01/22   18:07



Shoppen
Shopaholics beleven in Madrid eindeloos plezier. Langs de Gran Vía en aan de Puerta 
del Sol vind je de grote winkelketens, terwijl je in de Salamancawijk moet zijn voor de 
chique boetieks en modewinkels. Er zijn ook shoppingcentra, zoals het grote Príncipe 
Pío of het gezellige El Jardín de Serrano. Op zondagmorgen kan je naar de populaire 
vlooienmarkt El Rastro. Madrileense delicatessen shoppen en proeven kan in de 
prachtige overdekte Mercado de San Miguel. 

Genieten 
Een spotgoedkoop broodje (€ 1 à 2) koop je in ‘100 Montaditos’, 100 heerlijke 
broodjes en snacks waar je een ‘jarra helada’ bij drinkt.  Voor de beste ‘churros’ van 
Madrid moet je naar de onovertroffen traditierijke Chocolateria San Ginés. Struin 
’s avonds de vele tapasbars af in de steegjes van de volkse wijk La Latina en rond de 
Puerta del Sol waar muzikanten spelen. Tapas met een vino blanco of tinto, zijn een 
pure verwennerij voor de smaakpapillen. Maak er een culinair tochtje van en hop van 
de ene naar de andere gezellige bar. Nestel je met een sangria op een dakterras van 
een trendy restaurant of zoek de leuke cafeetjes op in de hipsterwijken Malasaña en 
Chueca. Verbroeder met de locals op een terrasje op Plaza Santa Ana. Aanrader: 
overdag een koffie en ‘s avonds een cocktail in Cafè Belén of Café Manuela. Trek in de 
Indische of Chinese keuken? Lavapiés is een multiculturele wijk met veel exotische 
restaurants, maar ook tapasbars en de volkse markt ‘Mercado Anton Martín’. ‘La Casa 
Encendida’ is een bruisend cultureel centrum waar je geniet van tentoonstellingen, 
theater, concerten en films. Partybeesten trekken naar de megadiscotheek Teatro 
Kapital met op elke verdieping verschillende muziekstijlen. Ook ‘Medias Puri’ is een 
populaire nachtclub.
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Chillen
Het Retiropark is de groene long van Madrid. De officiële naam is Parque del Buen 
Retiro, ofwel ‘aangename afzondering’, en dat is niet gelogen. Hier is het heerlijk om te 
wandelen, te picknicken en de drukte van de stad achter je laten. Straatmuzikanten en 
portretschilders zorgen voor een gezellige sfeer. Met een roeibootje kan je de grote 
vijver eens van een andere kant bekijken. Of verken het nieuwe Madrid Río Park. Het 
grenst aan de Manzanares-rivier en nodigt je uit om te wandelen, te fietsen of te 
skeeleren via bijzondere bruggen. Liever wat hogerop? Ga op de 92m hoge zendmast 
Faro de Moncloa of zweef met de kabelbaan over het Caso de Campo.

Koning voetbal
Madrid is dé stad om je citytrip met een voetbalmatch te combineren. Atlético Madrid 
pronkt met het Wanda Metropolitano-stadion, een hypermoderne voetbaltempel met 
een hele grote fanshop. Het Santiago Bernabéustadion is de thuishaven van Real 
Madrid. Beide stadiums kan je tijdens de dag bezoeken, maar de uitgelaten sfeer voel 
je pas echt ’s avonds in een vol stadium. Of in een gezellig café want voor, tijdens en na 
de wedstrijd zitten de cafés rondom de stadiums helemaal vol. 

Dineer in het oudste restaurant ter wereld
‘Sobrino de Botin’ is het oudste restaurant dat continu in bedrijf is ter wereld, volgens 
het Guinness Book of Records. Je eet er in het originele decor dat dateert van 1725. 
De schilder Goya werkte hier nog als knecht, en het was een favoriete stek van Ernest 
Hemingway. De specialiteit van het huis is een overheerlijke ‘cochinillo asado’, een 
geroosterd speenvarken, je likt je duimen en vingers af. Hou je van kip en amandelen, 
dan bestel je het typische ‘pollo en pepitoria’. Vraag ook of je een kijkje mag nemen in 
de wijnkelder. Om zeker te zijn van een plaatsje, reserveer een paar dagen vooraf je 
tafeltje. Buen provecho!
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Plaza de España
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Parque 

del
Retiro
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Real Academia 

Puerta del Sol

Plaza de 
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Teatro Real
Museo Thyssen - 
Bornemisza

1. Ganivet 
2. Moderno
3. Puerta de Toledo 
4. Rafaelhotel Pirámides

5. Rafaelhotel Ventas 
6. NH Collection Abascal
7. Soho Boutique Opera 
8. Soho Boutique Congreso 

9. H10 Puerta de Alcalá
10. Me Hotel Reina Victoria
11. H10 Villa de la Reina
12. Riu Plaza España
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1. Ganivet  €€
2. Moderno €€
3. Puerta de Toledo €€
4. Rafaelhotel Pirámides €
5. Rafaelhotel Ventas €
6. NH Collection Abascal €€
7. Soho Boutique Opera €€
8. Soho Boutique Congreso €€

9. H10 Puerta de Alcalá €€
10. Me Hotel Reina Victoria €€€
11. H10 Villa de la Reina €€
12. Riu Plaza España €€

Transport
Naar de stad
Luchthaven - centrum: ca. 15 km. Er zijn 4 terminals, er rijdt een gratis shuttlebus de 
klok rond tussen de vier terminals.
Metro: ca. 35 min., lijn 8 naar halte Nuevos Ministerios, overstappen op lijn 10 naar halte 
Tribunal waar je lijn 1 neemt naar haltes als Gran Vía en Sol, ca. € 5/rit.
Bus: ca. 30 à 40 min., vanaf terminal 1, 2 en 4 rijdt bus n° 203 Exprés Aeropuerto 
tussen 6u-23u30 naar het station Atocha, nachtbus N27 Exprés Aeropuerto tussen 
23u30-6u naar de Plaza de Cibeles: ca. € 5/rit.
Trein: vanaf terminal 4 naar het station Atocha ca. 30 min., ca. € 2,60/rit, ca. € 5,20/heen 
en terug.
Taxi: vanaf ca. € 30/rit.
In de stad
Bus: enkele rit ca. € 1,50/rit, 1 uur geldig.
Metro: enkele rit (sencillo) ca. € 1,50 à € 2/rit volgens het aantal haltes. De ‘Combinada’ 
is voor een enkele rit op het hele netwerk: ca. € 3/rit.
Metro en bus: ’10 viajes metrobus’ ca. € 12,20/10 ritten. Of 'Tarjeta Turístico' in het 
centrum zone A: ca. € 8,40/1 dag, ca. € 14,20/2 dagen, ca. € 18,40/3 dagen.
Leuk om te doen: ontdek Madrid met de 'Hop-on-hop-off' bus, boek je ticket vooraf bij 
TUI.

Hop-on-hop-off Madrid City Tour
Ontdek de architecturale en culturele rijkdom van Madrid aan de hand van een leuk ritje op een dubbeldekker. Je kan 
op- en afstappen naar wens en zo zelf bepalen wanneer je wat gaat bewonderen. Met je ticket kan je gebruik maken 
van 2 verschillende circuits (de blauwe en groene route) met in totaal ca. 37 stopplaatsen. Bus om de 7 tot 15 min. 
tussen 9u en 22u (1/3-31/10) of tussen 10u en 18u (1/11-15/11). Duur blauwe route: ca. 80 min. Duur groene route: 
ca. 65 min. Audioguide in 14 talen, ondermeer in het Nederlands. Boekje met kortingsbonnen inbegrepen. De pas is 
geldig voor 2 opeenvolgende dagen.

Voor prijzen en meer info: contacteer je reisagent

Boek je extra in MADRID

DE PRIJSINDICATIE
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GANIVET ★★★

Madrid

MODERNO ★★★

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

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

Madrid | Spanje

 zie kaart • 68625 €€

Hotel Ganivet ligt in het historische hart van Madrid
en heeft een verzorgd interieur met een moderne 
toets. Het uitgebreide ontbijtbuffet kan je nemen 
op de gelijkvloerse verdieping met natuurlijk 
binnenvallend licht. Bij mooi weer is het aangenaam 
toeven op het dakterras van het hotel.

LIGGING
Op ca. 15 minuten wandelen van het Plaza Mayor.
Wie graag winkelt, kan naar het shoppingcentrum
Mercado Puerta de Toledo (op ca. 100 m). Andere
publiekstrekkers zoals het Retiropark en het 
koninklijk paleis zijn makkelijk te bereiken met de 
metro. Metro: Puerta de Toledo op ca. 100 m en 
La Latina op ca. 300 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, restaurant, cafetaria en bar. Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Ter plaatse te 
betalen: privégarage. Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Dakterras met openluchtbubbelbad (in de zomer).

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.
KAMERTYPES
146 kamers.  
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
12 jaar) • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
GRATIS NACHTEN
4 + 1: bij een verblijf van 5 nachten binnen 
1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68618 €€

Gezellig en familiaal geleid hotel met de meest centrale 
ligging van heel Madrid. Hotel Moderno heeft een 
superligging en biedt comfortabele, moderne kamers 
en een mooi en uitgebreid ontbijtbuffet.

LIGGING
Uniek en supercentraal. Op ca. 20 m van het centrale 
plein Puerta del Sol, het exacte middelpunt van 
Madrid vanwaar alle afstanden in Spanje bepaald 
worden. De schitterende Plaza Mayor bevindt zich
op ca. 250 m. In de buurt liggen verschillende 
verkeersvrije wandel- en winkelstraten.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, salon op de eerste verdieping. Lift. 
Publieke parkeergarage op ca. 150 m, toegankelijk 
via Calle Mayor (nummerplaat meedelen bij reservatie
want het hotel ligt in een autovrije buurt). Gratis 
beschikbaar: kinderbed (op aanvraag). Huisdieren
niet toegelaten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
97 kamers.  
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 20)
kamer 3 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 23)
kamer 2 personen • terras • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In kamer met ontbijt.
EARLY BOOKING
Geldig tussen 22/4-9/5 en 10/7-27/8: 
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 10/7-27/8.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld
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PUERTA DE TOLEDO ★★★

Madrid

Madrid

RAFAELHOTELES PIRAMIDES ★★★ sup

Madrid

Madrid

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

Madrid | Spanje

 zie kaart • 68635 €€

Het driesterrenhotel Puerta de Toledo is een echte 
aanrader dankzij de gunstige ligging en de uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding. Het hotel is modern en 
fris ingericht met veel natuurlijk licht in de receptie, 
lobby en bar. Een absolute topper.

LIGGING
Aan de rotonde met de Puerta de Toledo. Het is 
aangenaam wandelen door de wijk La Latina met 
zijn authentieke tapasbars naar de Plaza Mayor 
(600 m). Met de metro ben je bovendien slechts 
op drie haltes van de Gran Via (rechtstreekse lijn).
Elke zondag van 7u tot 15u kan je de vlooienmarkt
El Rastro (op ca. 300 m) verkennen. De hop-on-hop-
off-bussen stoppen voor het hotel. Metro: Puerta 
de Toledo (L5), op ca. 80 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, lounge, bar. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi. Ter plaatse te betalen: openbare 
parking (ca. € 27/24u), privégarage (ca. € 18/24u),
internethoek. Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Uitgebreid Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
169 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet 
• airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68624 €

Modern hotel in een typisch madrileense buurt, 
ideaal voor met z’n tweetjes maar je kan hier ook 
prima met de kids terecht in de ruime familiekamers.
Je komt overal makkelijk via de Metro voor het 
hotel. Een must see is de Rastro.

LIGGING
Je logeert in een typisch madrileense buurt, op 
600m van de Puerta de Toledo. Op zondag kan je 
te voet naar de wereldberoemde Rastro de Madrdid. 
Voor het hotel: Metro Piramides (Lijn 5 op slechts
4 haltes van Opera en 5 van Callao met alle belangrijke
winkelstraten en theaters).

FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant. Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed
(op aanvraag), wifi . Ter plaatse te betalen: privégarage.  
Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet
KAMERTYPYES
92 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
12 jaar), ca. 20m2 • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
kamer 3-4 personen (max. 3 volw. of 2 volw.+ 
2 kinderen t.e.m. 18 jaar), ca. 28m2 • 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)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer en ontbijt
GRATIS PERSONEN
3de en 4de persoon: 
gratis in kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/7-1/9: 
-20% bij boeking van een verblijf van min. 
3 nachten min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-1/11.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

% 
KORTING

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

GRATIS 
PERSONEN

kamervoorbeeld
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NH COLLECTION ABASCAL ★★★★

Madrid

RAFAELHOTEL VENTAS ★★★★

Madrid

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

Madrid | Spanje

 zie kaart • 68632 €€

Hotel NH Collection Abascal is ondergebracht in 
een voormalig ambassadegebouw dat werd 
omgetoverd tot een elegant viersterrenhotel met 
prachtige marmeren inkomhal. Het hotel behoort 
tot Collectionreeks van NH. Dit staat synoniem voor 
een luxueuzere uitvoering, een veel rijker ontbijtbuffet 
en een nog betere service.

LIGGING
Gunstige ligging in het commerciële gedeelte van 
de stad, op slechts enkele metrohaltes van de Plaza
Mayor en de Puerta del Sol. Vlak bij de Paseo 
Castellano, die een vlotte verbinding biedt met o.a. 
het Pradomuseum (ca. 1,5 km), het Santiago 
Bernabéustation (ca. 2 km), de chique Salamancawijk
(ca. 2 km), het Retiropark (ca. 3 km) en de luchthaven
Barajas (ca. 13 km). Metro: Gregorio Marañon en 
Alonso Cano, beide op ca. 300 m.

FACILITEITEN
Prachtige lobby in marmer, lounge, bar, restaurant
met streekgerechten en ook internationale keuken, 
gezellig terras. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar:
wifi. Ter plaatse te betalen: privégarage (ca. € 25/24u).
Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Rijkelijk Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
176 kamers.
kamer 2-3 personen, superior • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
kamer 1-3 personen (max. 1 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 11 jaar) • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

EENOUDERVOORDEEL
Kinderen met een alleenreizende volwassene 
(type 10): 
t.e.m. 2 jaar gratis in kamer met ontbijt, 
2 t.e.m. 11 jaar: € 72
EARLY BOOKING
Geldig tussen 15/7-5/9:
-15% bij boekingmin. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

EARLY 
BOOKING

KIDS 
PROMO

 zie kaart • 68647 €

In het moderne Rafaelhotel Ventas logeer je voor 
een prikje. Na een heerlijk ontbijt neem je de metro 
tegenover het hotel en je staat zo in het kloppende
hart van Madrid.

LIGGING
Buiten de oude binnenstad, op ca. 650 m van de 
Plaza de Torros de las Ventas. De metrohalte El 
Carmen (lijn 5) ligt op slechts 50 m. De zevende 
halte is Callao, in hartje Madrid.

FACILITEITEN
Lounge, ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed (op aanvraag). Ter plaatse te betalen: 
privégarage. Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
110 kamers.
kamer 2 personen • 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) • 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 1/7-1/9: 
-20% bij boeking van een verblijf van min. 
3 nachten min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-1/11.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-1/11.
Zie infopagina’s.
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HOTEL SOHO BOUTIQUE OPERA ★★★★

BOUTIQUE

Madrid

SOHO BOUTIQUE CONGRESO ★★★★

BOUTIQUE

Madrid

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

Madrid | Spanje

 zie kaart • 68616 €€

Het fantastische nieuwe hotel  Soho Boutique 
Opera & Spa in hartje Madrid is recent geopend. 
Gelegen in het centrum van deze wereldstad is 
nagenoeg alles op loopafstand. Ideaal voor 
shopliefhebbers met de Gran Via om de hoek, en 
ook Calle de Preciados ligt vlakbij. Voor een portie 
architectuur en historie loop je gemakkelijk naar 
Plaza de España en het Palacio Real de Madrid. 
Vergeet zeker ook niet nog een stukje verder te 
gaan voor een ontspannen wandeling naar het 
nabijgelegen park en de oever van de rivier de 
Manzanares. Ook het bekende plein Puerta del 
Sol is niet ver.

LIGGING
In hartje Madrid, met de winkelstraat Gran Via 
om de hoek (op ca. 300 m). Het Plaza de Espña 
en het bekende plein Puerta del Sol liggen op ca. 
500 m. Metrostation Callao op ca. 250 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar: 
wifi, kinderbed (op aanvraag). Huisdieren niet 
toegelaten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet

KAMERTYPES
80 kamers.
kamer 2 personen, ca. 18m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-16/11.
KORTING 20%
• Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
1/11-16/11 bij boeking vóór 1/1.
• Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-4/11 bij boeking vóór 1/1.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68612 €€

In dit statige pand vind je het nieuwe Soho Boutique 
Congreso. Met een centrale ligging is dit hotel een
uitstekende uitvalsbasis voor je citytrip Madrid. 
De deur uit links, loop je in een kwartiertje naar 
het Retiropark. Ideale plek voor een heerlijke picknick. 
Of om simpelweg even de drukte van de stad te 
vermijden. Loop daarna langs wereldmusea als 
het Prado en Reina Sofia. Rechts de deur uit ga 
je richting centrum. Voor je het weet sta je in hét 
centrum van Madrid, de Puerta del Sol. Vandaar 
loop je makkelijk via de winkelstraat Gran Via naar
de Plaza de España.

LIGGING
Centraal, op wandelafstand van de Puerta del Sol
(ca. 400 m), het Pradomuseum (ca. 700 m) en het 
Retiropark (ca. 950 m). Metro Banco de España 
op ca. 400 m.

FACILITEITEN
Bar en ontbijtruimte. Roomservice. Lift Gratis 
beschikbaar: kinderbed (op aanvraag), wifi. 
Huisdieren niet toegelaten

ONTBIJT
Ontbijtbuffet

KAMERTYPES
80 kamers
kamer 2 personen, ca. 18m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-16/11.
KORTING 20%
• Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
1/11-16/11 bij boeking vóór 1/1.
• Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-4/11 bij boeking vóór 1/1.
Zie infopagina’s.
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H10 PUERTA DE ALCALÁ ★★★★

TUI LUXE

ME MADRID REINA VICTORIA ★★★★

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

Madrid | Spanje

 zie kaart • 68645 €€

Een juweeltje van de kwalitatieve H10-groep met 
als grootste troeven: kwalitatieve kamers, een 
uitgebreid en mooi ontbijtbuffet, vriendelijke 
medewerkers en een topligging. Hotel H10 Puerta
de Alcalá is een oase van rust en verpozing tijdens 
jouw verblijf en is een echte aanrader voor elke 
citytripper. Vanop het dakterras geniet je werkelijk 
van een panoramisch overzicht.

LIGGING
Ideaal om Madrid te bezoeken. Met de rechtstreekse
metrolijn kom je na vier haltes aan op de Puerta 
de Sol: het hart van de stad. De belangrijkste musea
(het Prado en Thyssen Bornemisza) bevinden zich 
op ca. 1,5 km. Vlak bij het Retiropark, de groene 
long in de stad. Je logeert niet ver van de Calle 
Serrano en de Calle Goya met zijn chique boetieks
met topmerken, de place to be van de Madrilenen. 
Metro: Príncipe de Vergara op ca. 130 m.

FACILITEITEN
Lobbybar, ontbijtruimte, ‘s avonds barservice en 
mogelijkheid om tapas te bestellen, kranten ter 
inzage, indrukwekkend terras op de 8ste verdieping
met schitterend uitzicht op het Retiropark. Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed, internethoek. Ter 
plaatse te betalen: privéparking (ca. € 31/24u), 
openbare parking. Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
138 kamers.
kamer 2 personen • 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 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/8-1/9: 
-12% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-1/7 en 1/9-1/11: 
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/8-1/9.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING
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kamervoorbeeld

 zie kaart • 68621 €€€

ME Madrid Reina Victoria is zeer luxueus en stijlvol. 
De kamers zijn modern en met smaak ingericht. 
Op het dakterras ‘The Roof’ geniet je van het 
schitterende uitzicht over Madrid met een heerlijk 
drankje erbij. Hier kom je naast gasten ook vele 
locals tegen. ME Madrid is, als je van luxe en 
verwennerij houdt, een echte aanrader voor jouw 
verblijf tijdens een citytrip in deze Spaanse hoofdstad.

LIGGING
Dit fantastische hotel ligt direct aan Plaza Santa 
Ana. In de directe omgeving vind je vele gezellige 
restaurants en terrassen. Met haar ligging tussen 
Plaza Mayor en het Prado Museum, ben je in no-time 
zowel in hartje centrum, als bij de bekende Museum 
Allée. De goede metroverbindingen brengen je 
eenvoudig naar andere delen van de stad.

FACILITEITEN
Restaurant, bars, dakterras, lift. Ter plaatse te betalen: 
massage. Huisdieren toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
192 kamers.  
kamer 2 personen, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco tegen betaling • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

EARLY BOOKING
-15% bij boeking min. 50 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.
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H10 VILLA DE LA REINA ★★★★

Madrid

RIU PLAZA ESPAÑA ★★★★

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

Madrid | Spanje

 zie kaart • 68613 €€

Hotel H10 Villa de la Reina is een erg stijlvol hotel
met een indrukwekkende lobby en bar die uitnodigt
om er even uit te rusten. De kamers zijn volledig af,
het ontbijt is superuitgebreid en de ligging is 
fantastisch. Van hieruit geniet je van een 
werkelijk zorgeloze citytrip in Madrid, de stad die 
altijd in beweging is.

LIGGING
Schitterend en zeer centraal aan de Gran Vía. Op 
wandelafstand van zowel de Plaza de Cibeles en 
de Plaza de Espana. De meeste bezienswaardigheden
kan je te voet maken. Er is een ruim aanbod van 
leuke restaurantjes en barretjes in de buurt. Metro: 
Gran Vía op ca. 50 m.

FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant, indrukwekkende lobby met bar, 
bibliotheek, dagelijkse kranten ter inzage. Lift. Gratis 
beschikbaar: kinderbed, internethoek. Huisdieren 
niet toegelaten.

ONTBIJT
Uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet

KAMERTYPYES
74 kamers.
kamer 2 personen, promokamer • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • bed van 1,35 m 
breed (type 22)
kamer 2-3 personen, classic • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe • bed van 1,35 m breed 
(type 11)

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

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Hoeft het nog gezegd dat Riu garant staat voor 
topkwaliteit? Je logeert hier in een monumentaal 
gebouw, hartje Madrid, met de Riu-topservice en 
kwaliteit. Na een dagje cultuur of shopping geniet 
je van een drankje in de adembenemende skybar. 
Bij mooi weer neem je een verfrissende duik in het
openluchtzwembad. Wil je naar Madrid? Dan wil 
je logeren in het Riu Plaza España.

LIGGING
Kan je nog centraler logeren in Madrid? Riu-hotels
kocht het vermaarde ‘Edificio España’, tot begin 
jaren 1950 het hoogste gebouw van de stad, om 
het om te toveren tot een subliem stadshotel. 
Gelegen aan de Plaza de España, hartje Madrid 
en onmiddellijk bij Gran Via. Het koninklijk paleis 
en Callao liggen op ca. 10 minuten, met alle theaters 
en rondgelegen winkelstraten. De Plaza Mayor, 
gelegen in de oude Madrileense Habsburgse wijk, 
bevindt zich op amper 1,2 km van het Riu-hotel. 
Zonder meer een toplocatie.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, skybar op de 25ste verdieping met 
panoramisch terras en adembenemende glazen 
brug. Roomservice Gratis beschikbaar: kinderbed 
(op aanvraag), wifi. Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad (verwarmd tussen ca. 
1/5-1/10), fitness.

ONTBIJT
Uitgebreid ontbijtbuffet met showcooking.

KAMERTYPES
585 kamers.
kamer 2 personen Deluxe Double King, ca. 20m2

• bad of douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe, 
strijkijzer en -plank (type 20)
kamer 2 personen Deluxe Twin, ca. 20m2 • bad 
of douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe, 
strijkijzer en -plank (type 21)
kamer 2 personen, superior Superior King, ca. 
29m2 • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis
minisafe, strijkijzer en -plank (type 24)
kamer 2-4 personen, superior Superior Twin 
(max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 18 
jaar), ca. 29m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe, strijkijzer en -plank (type 23)
1 persoonskamer Deluxe, ca. 20m2 • bad of 
douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe, strijkijzer en -plank (type 10)

 zie kaart • 68622 €€

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In kamer met ontbijt
KORTING 20%
 Op een verblijf van min.  4 nachten binnen 
19/4-15/11.
Zie infopagina’s.
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De vurige flamencodans en de trotse Carmen uit de opera van Bizet zijn ontstaan in Sevilla, ze verbeelden alle twee 
de passionele ziel van deze zuiderse stad. De Andalusische levensstijl, smalle straatjes met witte huizen, aantrekkelijke 
patio’s en gezellige pleinen beloven zintuiglijk genot maar ook een ontmoeting met geschiedenis en cultuur. 
Bewonder de schitterende bouwwerken die een unieke smeltkroes zijn van de Moorse en katholieke stijl. Laat je 
verleiden door de gemoedelijke sfeer en het sappige accent van de gastvrije ‘Sevillanos’.

Ontdekken
Wandel door de oude stadskern (Casco Antiguo) in de pittoreske wijk Barrio Santa Cruz en bewonder de kathedraal Santa María de la Sede. Het grootste gotische gebouw ter 
wereld werd gebouwd op de plaats van een Moorse moskee uit de 12de eeuw. Een van de overblijfselen van deze moskee, de Giraldatoren, biedt je een panoramisch zicht over 
de stad. Die unieke mix van Moorse en katholieke architectuur(mudejar-stijl) is nergens zo mooi als in Sevilla. Zo is het 15e eeuwse ‘Palacio de la Dueñas’ een mix van 
Renaissance en Moorse stijl. Het Plaza de España en het Casa de Pilatos zijn versierd met prachtig tegelwerk (azulejos). Ook het koninklijk paleis Real Alcázar is een must. Het 
‘Hospital de los Venerables Sacerdotes’ is de Sixtijnse kapel van Sevilla. Duik in de tradities: volg de gids in de ‘Plaza de Toros’, de eeuwenoude en grootste stierenvechtersarena 
van Spanje met het ‘Museo Taurino’, en in het Flamencomuseum kom je alles te weten over deze passionele dans. Steek de rivier over en je bent in Triana, de oude wijk van de 
zigeuners en de vissers. Het is een volkse, Andalusische wijk met een doolhof van steegjes, kleurrijke huizen, schaduwrijke pleintjes, een overdekte markt en keramiekwinkeltjes.

104

104_V1_CITY_NL   104 17/01/22   18:10



Shoppen
Sevilla is een gezellige winkelstad met als uitschieter de autovrije winkelstraat Calle 
Sierpes waar je de bekende merken vindt. Het Plaza de Armas is een oud treinstation 
dat werd omgebouwd tot shoppingcentrum. In het piepkleine ‘La Antigua’ koop je 
speelgoed van vóór 1900, zowel origineel als een getrouwe kopie. El Jueves in de Calle 
Feria is de oudste markt van de stad, het is er heerlijk rondlopen tussen de vele leuke 
snuisterijen.Verken de volkswijk La Macarena met zijn vintagewinkels en in de wijk 
Alfalfa vormen vier straten ‘Soho Benita’, een creatieve hotspot met designwinkeltjes. 
Souvenirtips: vroeger gebruikten geliefden een waaier om discreet met elkaar te 
communiceren, je weet wat te kopen als je een geheime boodschap wil sturen. Stop de 
‘yemas’ van de nonnen van het klooster van San Leandro in je bagage, de lekkerste 
zoete zonde van Sevilla. 

Genieten
Vergeet tijdens het shoppen geen tapas te smullen. De oudste tapasbar van de stad is 
El Rinconcillo (1670!). Zijn tapas te klein voor je honger? Dan bestel je in een 
restaurant typische schotels als ‘Iberische varkenswangetjes’, een visschotel van 
Cantabrische heek of ‘migas’, een gerecht op basis van meel met groenten, chorizo, ei 
en sardientjes. ’s Avonds blijf je hangen op een terrasje in de Santa Cruz-wijk, op de 
rooftopbar ‘La Terraza de EME’ klinkt muziek en kijk je uit op de kathedraal. Of ga naar 
Triana: in de Calle Betis en de Paseo de Cristóbal Colón die aan de rivier liggen vind je 
zowel rustige bars als trendy clubs. Een must is een flamencoshow in een bar, ‘T de 
Triana’ en ‘Mantoncillo’ zijn aanraders.
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Chillen
Rust uit in de tuinen van het koninkijk paleis Real Alcázar. Zet je op bankje versierd met 
azulejos, luister naar het kabbelende water van een fontein en droom weg. Wist je dat 
de tuinen het decor vormden voor de ‘Watertuinen van Dorne’ in de serie Game of 
Thrones?. Een groene oase is het ‘Parque de María Luisa’ en de ‘Jardines de las 
Delicias’, waar het dakterras van ‘La Casa del Estanque’ een zalig plekje is voor een 
pauze. In themapark Isla Mágica kan je op warme dagen afkoelen in het aquapark (ca. 
juni-september). De beste plekjes om de zonsondergang te zien, zijn de brug ‘Puente 
de Isabel II’ en de ‘Metropol Parasol’ (Setas de Sevilla), een houten constructie van 26 
m hoog. Op de wandelterrassen zie je de skyline van de stad. Op het gelijkvloers zijn er 
kleine bars, geniet van het einde van een mooie dag met een drankje in de hand: een 
‘manzanilla’ (kamillethee) of een ‘Manzanilla Sherry’ voor jou?  

Wat een uitzicht
Restaurant Mariatrifulca ligt in de wijk Triana aan de rivier, vlakbij de brug ‘Puente de 
Isabel II’ (Puente de Triana). Een attente service, je hebt keuze tussen een knus 
interieur met wijnrekken aan de muren of twee terrassen buiten, en op de menukaart 
staan uitstekende tapas, pasta en visgerechten. Maar het fantastische uitzicht op de 
stad zou je doen vergeten te eten. 

106

106_V1_CITY_NL   106 17/01/22   18:10



LOS REMEDIOSMR SL EMEDIOSOS RLO E IOSDLLLO SDIO

NERVIÓNNNÓIÓNVIRVRVENERV

CASCOOOC OACCA COSASSCO
ANTIGUOUOUOTNTAAANANAN G O

Sevilla
Santa Justa

Sevilla
Santa Justa

San BernardoSan Bernardo

Museo Arqueológico

Parque de
María Luisa

Charco
de la Pava

Parque
los Principes

Ca
na

l  
 d

e 
Al

fo
ns

o 
XI

II

Ca
rr

et
er

a
Cá

di
z-

H
ue

lv
a

Av
. C

ar
lo

s
III

Calle Odiel

R
onda

de
Triana

Calle
López de

Gom
ara

Av. de B las
Infante

Ca
lle

To
rn

eo

Ca
lle

To
rn

eo

Calle
Arjo

na

Av. República
Argentina

Paseo
de Cristóbal Colón

Paseo
de

las
D

elicias

Ronda

de Capuchinos

Carre
ter

a de Carm

Ca
lle

M
ar

ía
Au

xil
ia

do
ra

Av
. d

e
M

en
én

de
z

Pe
la

yo

Av. Carlos V

Calle Enramadilla

Av. de

Av
. S

an
Fr

an
ci

sc
o

Ja
vi

er

Av. de Eduardo Dato

Luis de Montoto

Av
. d

e
la

B
or

bo
lla

Calle Sierpes

1. H10 Corregidor Boutique €€
2. Itaca Sevilla €€
3. Soho Boutique Sevilla €€
4. Inglaterra €€€
5. Ilunion Alcora Sevilla €
6. Las Casas de El Arenal €€€

7. Casas de la Judería €€€
8. Doña Maria €€€
9. San Gil €€
10. Soho Boutique Sevilla Catedral €€
11. H10 Casa de la Plata €€
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Vurige voeten
Klak…klak…klak. Langzaam, maar vol kracht en passie raken haar voeten 
één voor één de grond. Ze draait sierlijk rond met de armen omhoog, 
haar handen maken tekeningen in de lucht. Klak, klak, klak. Sneller en 
sneller, ze wervelt rond, haar rode rok beschrijft een golvende boog, haar 
voeten roffelen op de planken: laat je meeslepen door het onweerstaanbare 
ritme van de flamenco. Sevilla is de bakermat van deze dans. Traditionele 
flamencobars zijn ondermeer El Patio Sevillano, Mantoncillo, T de Triana 
en La Carboneria, maar ook in kleine theaters als El Palacio Andaluz en 
Casa de la Guitarra worden adembenemende shows opgevoerd.

Transport
Naar de stad
Luchthaven-centrum: ca. 10 km. 
Bus: lijn EA naar Plaza de Armas, duur ca. 35 min., ca. € 4/enkele rit, ca. € 6/heen en terug.
Taxi: ca. € 25/rit.
In de stad
Bus, tram, metro: er is een uitgebreid netwerk van bussen, 1 tramlijn (Metrocentro) en 1 metrolijn, je 
ticket geldt voor alle transportmogelijkheden: ca. € 1,40/rit. Tarjeta turística: ca. € 5/dagticket, ca. € 10/3 
dagenticket.
Of neem de hop-on-hop-off bus met 14 haltes en audioguide in 14 talen waaronder Nederlands: ca. 
€ 22/24u.

DE PRIJSINDICATIE
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H10 CORREGIDOR BOUTIQUE ★★★★

CHARME

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

Sevilla | Spanje

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

 zie kaart • 68333 €€

Combineer de kwaliteit van de H10-hotelketen 
met zuiderse charme en je hebt de ideale ingrediënten 
voor een sympathiek boutiquehotel in hartje Sevilla.
De typische Andalusische patio en decoratie met 
Moorse elementen geven dit driesterrenhotel H10 
Corregidor Boutique een extra cachet. Het H10 
Corregidor hotel werd in 2020/2021 compleet 
gerenoveerd naar een 4* categorie. Tevens werd 
een zwembadje bijgebouwd. Ideaal voor een 
verfrissende duik na een boeiende dag Sevilla.

LIGGING
In de oude binnenstad. Tapa’s, gezellige bars, 
typische boutiques: je logeert te midden de ‘Movida’ 
van Sevilla. De Plaza de la Encarnación met de 
vermaarde ‘Metropol Parasol’ ligt op ca. 550 m. 
Ook de kathedraal en het Alcázar bevinden zich 
op wandelafstand (ca. 1,2 km).

FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant, cafetaria en patio. Lift. Alle kamers, 
receptie en restaurant werden gerenoveerd. Gratis 
beschikbaar: wifi. Ter plaatse te betalen: fietsverhuur. 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 17/04-29/04,  15/05-04/06, 05/09-01/11 min. 
2 nachten.
* 30/04-14/05 min. 3 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Dakterras met poolzwembadje (open ca. 1/4-1/10).

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES 
73 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetfaciliteiten 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen zicht patio • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 19/6-5/9: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/6-5/9: 
-15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 15/5-16/11: 
-20% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 26/6-1/9.
GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 19/6-5/9.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Sevilla
Majestueus Sevilla
Tijdens deze sightseeingtour in een minibus ontdek je de grootste, majestueuze bezienswaardigheden 
van de stad: de universiteit, de oude tabaksfabriek, het Plaza de España, het San Telmopaleis, de 
Santa Cruzwijk,  enzovoort. Daarnaast breng je een bezoek aan het koninklijk paleis Real Alcázar, een 
van de best bewaarde voorbeelden van de Mudéjarchitectuur en bovendien ook werelderfgoed. Ook 
een bezoek aan de Giraldakathedraal kan niet ontbreken. Dit is de grootste gotische kathedraal ter 
wereld waar het graf van Cristoffel Columbus te vinden is (het graf is op zondag niet te bezichtigen; 
dit wordt dan vervangen door een ander monument).

Flamencoshow
Ontdek de essentie van flamenco in hartje Sevilla tijdens een schitterende show met professionele 
en meermaals bekroonde artiesten. De flamencotraditie draait om kracht en elegantie, tentoon-
gespreid in verschillende dansvormen: bulerías, sevillanas,... . Mis dit niet en beleef een onvergete-
lijke avond!

Voor prijzen en meer info: contacteer je reisagent

Boek je extra in SEVILLA
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ITACA SEVILLA ★★★

CHARME

SOHO BOUTIQUE SEVILLA ★★★

CHARME

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

Sevilla | Spanje

 zie kaart • 68314 €€

Itaca Sevilla is een typisch Sevilliaans kleinschalig,
sfeervol en centraal gelegen hotel vlak bij vele 
tapasrestaurants. Ook het bijzondere, grootste 
houten kunstwerk ter wereld, ‘Espacio Metropol 
Parasol’ ligt nagenoeg naast de deur. Je wordt 
verwelkomd door het gastvrije personeel en jouw 
mooie en ruime kamer kijkt uit op de sfeervolle 
en lichte patio. Op het dakterras heb je een schitterend 
zicht op de stad Sevilla. Itaca is een prima hotel 
met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding, ideaal 
als je op zoek bent naar een niet al te groot hotel 
op een goede locatie.

LIGGING
Je logeert in hartje Sevilla, op 150 m van de Plaza 
de la Encarnacion met de beroemde ‘Setas de Sevilla’, 
ook bekend als ‘Metropol Parasol’. De kathedraal 
bevindt zich op 800 m.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, patio. Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi, internethoek. Ter plaatse te betalen:
openbare parkeergarage op ca. 300 m. 
Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
23 kamers.
kamer 2-3 personen • slaapkamer met bed 2 pers.
• bad of douche, haardroger, toilet • airco tegen 
betaling • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 20)
1 persoonskamer • slaapkamer met bed 2 pers. 
• bad of douche, haardroger, toilet • airco tegen 
betaling • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/6-1/9: 
-10%bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/4-1/6 en 1/9-31/10: 
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-1/11.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68323 €€

In Hotel Soho Boutique Sevilla gaan traditie en 
moderniteit hand in hand. Het hotel is gehuisvest 
in een voormalig paleis. Laat je bekoren door de 
prachtige patio met zijn knusse zithoeken.

LIGGING
In het historisch centrum van Sevilla. Publiekstrekkers
als het ‘Museo de Belles Artes’ en ‘Metropol Parasol’ 
en winkelcentra als ‘El Corte Inglés Duque’ liggen 
op ca. 500 m.

FACILITEITEN
Ontbijtzaal, patio. Roomservice. Lift. Gratis beschikbaar: 
wifi. Ter plaatse te betalen: privéparking (ca. € 18/
dag). Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
43 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-15% bij boeking vóór 31/12.
-10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-16/11 bij boeking vóór 16/11.
KORTING 20%
• Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
1/11-16/11 bij boeking vóór 1/1.
• Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-4/11 bij boeking vóór 1/1.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Sevilla Sevilla

Sevilla
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INGLATERRA ★★★★ ILUNION ALCORA SEVILLA ★★★★

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

Sevilla | Spanje

 zie kaart • 68332 €€€

In hotel Inglaterra geniet je van een toplocatie in 
hartje Sevilla. Het is een traditioneel hotel dat met
smaak en veel zorg werd ingericht.

LIGGING
In hartje Sevilla: centraler kan niet, aan de Plaza 
Nueva met het stadhuis tegenover het hotel. De 
kathedraal met de vermaarde Giraldatoren ligt op
ca. 400 m. In de straatjes rondom het hotel kan 
je heerlijk tafelen en genieten van de rijke diversiteit 
aan tapas en bars die Sevilla te bieden heeft.

FACILITEITEN
Ontbijtsalon met uitzicht op de Plaza Nueva, 
snackbar, panoramisch dakterras. Lift. Gratis 
beschikbaar: wifi. Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Uitgebreid ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
86 kamers.
kamer 2 personen, ca. 25m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • koffiezetfaciliteiten 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior deluxe, ca. 30m2

• bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 22m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • koffiezetfaciliteiten 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
Geldig tussen  18/4-29/4 en 8/5-16/11: 
-15% bij boeking van een verblijf van min. 
2 nachten min. 45 dagen voor aankomst.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/6-1/9 en 
1/11-16/11.
Zie infopagina’s.

GRATIS
• speciaal voor onze klanten: welkomstdrankje 
op het dakterras
• tussen 11u-18u: elke dag koffie, thee en 
gebak op de 1ste verdieping

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68315 €

De sterktes van hotel Ilunion Alcora Sevilla liggen 
in de prijs-kwaliteitverhouding en de ruime kamers.
Ideale ligging ook voor wie eens goed wil shoppen. 
De gratis shuttleservice maakt een bezoek aan de
oude binnenstad makkelijk.

LIGGING
Buiten de stad van Sevilla, onmiddellijk bij het 
shoppingcentrum Corte Inglés San Juan Aznalfarache. 
Het hotel biedt een shuttleservice aan tot aan het
stadscentrum in Calle Marqués de Parada, Plaza 
de Armas (gratis voor onze klanten). Zo sta je op 
10 minuten in hartje Sevilla.

FACILITEITEN
Ontvangsthal met indrukwekkende glazen koepel,
restaurant, bar, lift. Gratis beschikbaar: wifi, privé-
parking en kinderbed. Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness, tafeltennis. Betalend: sauna.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
401 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 26m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • parket • extra kinderbed mogelijk
(type 20)
kamer 3-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 12 jaar), ca. 26m2 • bad of douche, haardroger,
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket • extra kinderbed mogelijk 
(type 21)
1 persoonskamer, ca. 26m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 10 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-16/11.
KORTING 20%
 Op een verblijf van min. 5 nachten binnen 
19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

GRATIS
Shuttleservice naar het stadscentrum 
(uurrooster ter plaatse)

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld

Sevilla

Sevilla
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LAS CASAS DE EL ARENAL ★★★★ plus

CHARME

CASAS DE LA JUDERÍA ★★★★ plus

CHARME

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

Sevilla | Spanje

 zie kaart • 68316 €€€

Laat je verrassen in hotel Las Casas de El Arenal 
waar charme en authenticiteit samen gaan met 
topkwaliteit en comfort. Het decor voor je citytrip: 
twee 17de-eeuwse stadspaleizen verbonden door 
patio’s en gaanderijen. Werkelijk een cosy ‘home 
away from home’. 
Dit hotel verkreeg het certificaat Safe Tourism voor
de gerichte aanpak en preventie van gezondheidsrisico’s.

LIGGING
Hier wil je echt logeren, in het kloppende hart van 
de historische binnenstad op wandelafstand van 
de kathedraal en de Giraldatoren.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte. Lift. Gratis beschikbaar: wifi aan de 
receptie, kinderbed. Ter plaatse te betalen: bewaakte 
privéparking (ca. € 24/24u). Huisdieren niet 
toegelaten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
178 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2 • bad en douche, 
haardroger, apart toilet • airco • minibar • tv • gratis
minisafe (type 20)
kamer 2 personen superior, ca. 20m2 • bad en 
douche, haardroger, apart toilet • airco • minibar 
• tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad en douche, 
haardroger, apart toilet • airco • minibar • tv • gratis
minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten met 
aankomst vanaf 19/4 t.e.m. 15/11.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 5 + 2: verblijf binnen 9/6-13/9.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 8/11-16/11.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68321 €€€

Deze antieke huizen, gebouwd rond meerdere 
sfeervolle patio’s, maakten oorspronkelijk deel uit 
van de residentie van de hertog van Bejar. Nu is 
het een karaktervol hotel, dat tot de beste in Sevilla 
behoort en dat ondermeer het Spaanse Q-label 
voor kwaliteit heeft verkregen. Ideaal voor mensen 
die willen logeren in een authentiek, historisch kader 
in combinatie met modern comfort.

LIGGING
Hotel Casas de la Judería ligt aan de rand van de 
historische wijk Barrio de Santa Cruz, op ca. 300 
m van de toren La Giralda en het paleis Alcázar, 
de culturele toppers van Sevilla. Je logeert hier in 
hartje Sevilla in de oude Joodse wijk die omgetoverd
werd tot een uniek charmehotel.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, à-la-carterestaurant, pianobar, 
leessalon, dakterras en heel rustige binnenpleintjes. 
Lift. Gratis beschikbaar: kinderbedjes, wifi. Ter plaatse
te betalen: bewaakte privéparking op ca. 50 m 
(ca. € 24/24u), toegang tot wellness en 
schoonheidsbehandelingen. Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad (open ca. 1/5-1/10), ligstoelen.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
178 kamers ondergebracht in 27 huizen in typisch 
Andalusische stijl die onderling met elkaar zijn 
verbonden. 
kamer 2 personeneconomy, ca. 20m2 • bad en 
douche, haardroger, apart toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2 personen, ca. 20m2 • bad en douche, 
haardroger, apart toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
12 jaar), ca. 20m2 • bad en douche, haardroger, 
apart toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 24)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad en douche, 
haardroger, apart toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 11) KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten met 
aankomst vanaf 19/4 t.e.m. 15/11.
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 5 + 2: verblijf binnen 9/6-13/9.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 8/11-16/11.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

KIDS 
FREE

kamervoorbeeld

Sevilla Sevilla
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DOÑA MARIA ★★★★

CHARME

SAN GIL ★★★★

CHARME

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

Sevilla | Spanje

 zie kaart • 68331 €€€

Hotel Doña Maria is een elegant viersterrenhotel 
met ongetwijfeld de beste ligging in het historische
centrum van Sevilla. Geniet van een heerlijke aperitief
of cocktail op het prachtige dakterrras met zicht 
op de vlakbij gelegen Giraldatoren. Zeer in trek ook 
bij de locals.

LIGGING
Beste ligging in het historische centrum van Sevilla,
vlak bij het bisschoppelijk paleis. Op slechts 50 m 
van de kathedraal met de Giraldatoren en op ca. 
150 m van het beroemde Moorse paleis Alcázar.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, trendy cocktailbar, dakterras 
(weersafhankelijk open). Lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbedjes. Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad (7 x 3 m) op het dakterras 
(open ca. 1/4-16/10).

ONTBIJT
Amerikaans ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
64 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 (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
-15% bij boeking van een verblijf van min. 
3 nachten min. 45 dagen voor aankomst.
KORTING 25%
Op een verblijf van min.  4 nachten binnen 
19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

GRATIS
Fles cava bij aankomst, aangeboden op de 
kamer of op het prachtige dakterras met zicht 
op de Giraldatoren.

EARLY 
BOOKING

KIDS 
FREE

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68320 €€

Dit charmante Sevilliaanse paleis werd tot hotel 
omgebouwd en vormt een ideale uitvalsbasis, ook
voor families met kinderen. In hotel San Gil is het 
aangenaam vertoeven in de patio of hotelbar met
typisch Andalusische mozaïeken. De prachtige inkom
met de verfijnde architectuur geeft dit sfeervolle hotel
een extra dimensie. Een aanrader.

LIGGING
In de oude typische stadswijk ‘Macarena’ met zijn 
smalle straatjes. Om de hoek van het hotel bezoek
je de Macarenabasiliek met Sevilla’s meest bekende
Mariabeeld, de ‘Virgen de la Esperanza Macarena’
(patrones van de stierenvechters). De broederschap
van de Macarena gaat terug tot de 16de eeuw en 
telt vandaag nog steeds duizenden leden. De 
Macarena speelt een belangrijke rol tijdens de 
Heilige Week-processies in Sevilla.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, à-la-carterestaurant, cafetaria, bar, 
gezellige patio met tuin, lift. Gratis beschikbaar: 
kinderbed, wifi. Ter plaatse te betalen: ondergrondse
parkeergarage op ca. 100 m (ca. € 18/24u). 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
*30/4-07/05 min. 2 nachten.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet met o.a. dieetproducten.

KAMERTYPES
85 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger,
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • minisafe
tegen betaling (type 25)
juniorsuite 2-4 personen • woonkamer met 
slaapbank 2 pers. en slaapkamer • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minikoelkast • gratis 
wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 24)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 
12 jaar) • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• minikoelkast • gratis wifi • tv • minisafe tegen 
betaling (type 10)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene 
(type 11): 
t.e.m. 12 jaar: gratis in kamer met ontbijt
EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-30/4 en 8/5-16/11.
KORTING 25%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-30/4 en 8/5-16/11.
GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/6-15/9 en 
21/10-16/11.
Zie infopagina’s.

GRATIS
• welkomstdrankje
• flamencoshow in het hotel 2x/week, bij een 
verblijf tussen 19/4-31/10
• glas cava en fruit op 21/7

EARLY 
BOOKING

KIDS 
PROMO

KIDS 
FREE

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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H10 CASA DE LA PLATA ★★★★ sup

CHARME

SOHO BOUTIQUE CATEDRAL ★★★★

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

Sevilla | Spanje

 zie kaart • 68313 €€

H10 Casa de la Plata is een recent hotel dat zijn 
deuren opende in 2019. Je geniet hier van de 
uitstekende H10-kwaliteit in combinatie met charme 
en dat alles op een toplocatie.  Nieuw sedert 2021
is het zwembadje op het dakterras. Ideaal na een 
dagje cultuur of shopping.

LIGGING
Ideaal, op ca. 300 m van de bekende ‘Setas de Sevilla’ 
(Parasol Metropol). De kathedraal ligt op 600 m 
(met 11.500 m2 één van de grootste kathedralen 
ter wereld) .

FACILITEITEN
Lift. Gratis beschikbaar: wifi. Ter plaatse te betalen: 
fietsverhuur (ca. € 9/3u). Huisdieren niet toegelaten

EXTRA INFORMATI
*17/04-29/04, 15/05-04/06, 05/09-01/11 min. 
2  nachten.
*30/04-14/05 min. 3 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad (open ca. 1/4-1/10).

ONTBIJT
Uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
73 kamers.
kamer 2 personen zicht atrium, ca. 21m2 • bad 
of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• airco • koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior patio/straatzicht, 
ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezet-
faciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 21)

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 19/6-5/9: 
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 19/6-5/9: 
-15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 15/5-16/11: 
-20% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 26/6-1/9.
GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 19/6-5/9.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

GRATIS 
NACHTEN

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68334 €€

Soho Boutique Sevilla Catedral is een charmant 
boutiquehotel ondergebracht in een historisch 
pand. De ligging is simpelweg uniek aan de 
verkeersvrije (behalve tram) Avenida de la Constitución.
Neem zeker even de tijd om te genieten van het 
dakterras met panoramisch uitzicht over de oude 
binnenstad.

LIGGING
Kan je eigenlijk centraler logeren in Sevilla dan hier?
Op een steenworp van het Stadhuis, om de hoek 
(letterlijk) bij de Puerta del Perdon en Patio de 
los Naranjos van de Kathedraal. Kortom: ideaal!

FACILITEITEN
Restaurant, dakterras. Lift. Roomservice Gratis 
beschikbaar: wifi, kinderbed. Huisdieren niet 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 10/04-16/04, 30/04-07/05 min. 2 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad op het dakterras

ONTBIJT
Ontbijt.

KAMERTYPES
63 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk 
(type 20)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% min. 60 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
1/1-16/11.
Zie infopagina’s.

kamervoorbeeld

Sevilla

113

99

11

99

10

113_V1_CITY_NL   113 17/01/22   18:13



M
ÁL

AG
A

Zonnig, swingend en smaakvol, dat is de Zuid-Spaanse havenstad Málaga aan de Costa del Sol. De sfeer is relaxed 
en op en top Spaans. Málaga is eeuwenoud, je kan er een stevige portie cultuur opdoen. Het historisch centrum 
barst van de bezienswaardigheden en in de vitrine van de bars en restaurantjes lonken de lekkerste tapas. In deze 
stad werd Pablo Picasso geboren. Een museum aan hem gewijd kon er niet uitblijven. Na een dag sightseeing in de 
zwoele stad vind je verkoeling in het stadspark Paseo de España of ontspan je op de stadsstranden.

Ontdekken
De stad was eeuwenlang een toevluchtsoord voor heel wat volkeren. En dat kan je tot op de dag van vandaag zien. Op een steenworp van elkaar vind je drie prachtige bouwwer-
ken uit lang vervlogen tijden: het goed bewaard gebleven Romeinse theater, de indrukwekkende Moorse burcht Alcazaba en het hoger gelegen Castillo de Gibralfaro van waar je 
een prachtig zicht hebt op de stad, de haven en de zee. De kathedraal van Málaga wordt ook wel ‘La Manquita’ (eenarmige dame) genoemd omdat de tweede toren nooit werd 
afgewerkt. Kunstliefhebbers halen hun hart op in het Picassomuseum, het museum voor moderne kunst (CAC) en het Thyssenmuseum. De gekleurde glazen kubus in de haven 
is het Centre Pompidou Málaga. Hij houdt van auto’s en zij houdt van mode? Dan is het ‘Museo Automovilistico y de la Moda’ in een oude tabaksfabriek het perfecte compromis. 
Nog een aanrader is de ‘Colección del Vidrio y Cristal’ in een 18de eeuws huis met meer dan 3.000 glas- en kristalobjecten. 
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Shoppen
Ga trendy shoppen! In Málaga worden shopaholics in de watten gelegd. De belangrijkste 
winkelstraten in het stadscentrum zijn Calle Nueva en Calle Marqués de Larios. Je kan 
ook terecht in de shoppingcenters Larios Centro en Málaga Plaza. In het havengebied 
werd de oude pier omgetoverd tot de hippe wandelpromenade ‘Muelle Uno’ met dito 
winkels en restaurants, de plek bij uitstek om te flaneren. Proef het echte Spanje op de 
markt: een niet te missen gebeuren en een feest voor al je zintuigen! Dieprode tomaten, 
geurende kruiden, verse vis en de heerlijkste hammen. De grootste markthal van Malága 
is de Mercado Atarazanas.

Genieten
Bestel de Málagawijn en heerlijke tapas in één van de vele tapasbars in het sfeervolle 
centrum. Een tapasinstituut is ‘El Pimpi’, zelfs het interieur is bijzonder. Ook de tapas 
van ‘Cortijo de Pepe’ en ‘Bodeguita El Gallo’ zijn een lekkernij. Aan de haven, langs de 
boulevards ‘Muelle Uno’  en ‘Muelle Dos’ (Palmeral de Las Sorpresas) liggen vele 
restaurants en bars, van vis- tot steakrestaurants. Sluit je ‘cena’ af met een ‘café con 
hielo’ en giet de koffie in het glas met ijsblokjes. Fris en verkwikkend! Wil je daarna 
nog op stap? In Málaga kan je cocktails drinken en dansen tot in de vroege uurtjes. 
Pik een concertje mee aan de haven, dans op het strand of meng je tussen de 
studenten in Club Malafama en ga dan nog even door in Velvet. Tijdens dé feestweek 
van het jaar, de ‘Feria de Málaga’ (13-20/8) zindert de stad met bonte optochten en 
muziek en dans in de straten en aan de rand van de stad is er een groot feriaterrein 
met een kermis en ‘caseta’ (tentjes) vol muziek, eten en drinken.
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Arabische lekkernijen
Na een bezoek aan de Moorse burcht Alcazaba kan je in Moorse sferen blijven als je 
naar de haven wandelt en daar restaurant Al-yamal binnenstapt. In 1983 opende het als 
eerste Marokkaanse restaurant van Málaga de deuren. Al-yamal is Arabisch voor 
 ‘schoonheid’. En het interieur is dan ook een parel, verlicht door de warme gloed van 
kandelaars. Op het menu staan Arabische specialiteiten als ‘harira’ (soep), een ‘pastella’ 
van kip (pastei°, couscous bereidingen en tajines. Afronden doe je met muntthee en 
zoete gebakjes. Een etentje uit duizend-en-één-nacht.

Chillen
Strijk neer op een gezellig terras in de zon op het centrale plein Plaza de la 
Constitución of lik een superlekker ijsje van ijssalon ‘Conico’. Voorkeur voor groen? Zoek 
na een dag vol ontdekkingen de rust op van het park Paseo de España met zijn 
palmbomen, exotische planten en fonteinen. Buiten de stad, op een 5-tal km, ligt nog 
een groene parel: de ‘Jardín de la Concepción’ zijn de botanische tuinen van de stad. 
Liever goudgeel en blauw? Leg je languit op één van stadstranden ‘Playa La Malagueta’ 
en ‘Playa de la Caleta’. Op het strand kan je een ‘salmorejo’ (koude soep met brood 
vermengd) smullen in een typische ‘chiringuito’. Huur een fiets en peddel vanaf het 
centrum een 20-tal minuten oostwaarts naar de oude visserswijk Pedregalejo met een 
strand voor de deur. In Pedregalejo hangt een dorpse sfeer. Proef op de boulevard vol 
visrestaurantjes de ‘espetos de sardinas’. 

116

116_V1_CITY_NL   116 14/01/22   19:21



1. Soho Boutique Urban €€
2.  Ilunion Málaga €€
3. Tryp Málaga Guadalmar €€
4.  Soho Bahia Málaga €€
5. Soho Boutique Colón €€

6. Sallés Málaga Centro €€
7. Soho Boutique Las Vegas €€
8. Eurostars Málaga €€
9. Molina Lario €€€

CENTRON RCECECENTRNTRTROON ROOCEN
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1. Soho Boutique Urban
2.  Ilunion Málaga
3. Tryp Málaga Guadalmar
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5. Soho Boutique Colón
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7. Soho Boutique Las Vegas
8. Eurostars Málaga
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Centre Pompidou 
Málaga

Transport
Naar de stad
Luchthaven - centrum: ca. 8 km.
Trein: duur ca. 15 min., ca. € 2/rit. 
Bus: Aeropuerto Express tot aan Paseo del Parque aan de haven: duur ca. 25 min., ca. € 4/rit.
Taxi: vanaf ca. € 20/rit.
In de stad
Bus en metro: ticket geldig voor beide vervoersmiddelen, ca. € 1,55/rit (zonder overstap) tot € 3,60/
rit (max. 3 overstappen). Geldig op bus alleen: ca. € 1,40/rit, 10-rittenkaart ca. € 8,40. Geldig op 
metro alleen: ca. € 1,35/rit. Altijd leuk als introductie tot de stad: neem de hop-on-hop-off bus met 
14 haltes en audioguide in 8 talen waaronder Nederlands: ca. € 22/24u. 

In het spoor van Picasso
Picasso is geboren in Málaga. Zijn geboortehuis staat aan één van de 
mooiste pleinen van de stad, Plaza de la Merced, waar ook een stand-
beeld van de kunstenaar staat. In het huis kan je originele voorwer-
pen zien die toebehoorden aan de familie Picasso, o.a. foto’s en teke-
ningen. Voor schilderijen, schetsen, keramiek en beeldhouwwerken ga 
je naar het ‘Museo Picasso’ in het Palacio Buenavista, daar zijn een 
200-tal werken te zien, vooral uit zijn begin jaren en laatste jaren. Het 
merendeel is in familiebezit, daardoor minder bekend maar daardoor 
net ook uniek dat je ze hier kan zien. 

DE PRIJSINDICATIE
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ILUNION MÁLAGA ★★★★ TRYP MÁLAGA GUADALMAR ★★★★SOHO BOUTIQUE URBAN ★★★

Málaga

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

Málaga | Spanje

Een aanrader in Málaga. Hotel Ilunion Málaga is een uitstekend, 
modern hotel met een prima ligging. Het zwembad met openschuifbaar 
dak vormt een plus in hartje Málaga.

LIGGING
Bij de haven, op ca. 900 m van de Plaza de la Marina met de toeristische 
dienst. Zowel de kathedraal als de verkeersvrije winkelstraat Marques 
de Larios bevinden zich op 1,3 km.

FACILITEITEN
Lounge, restaurant, bar, terras. Lift. Roomservice. Gratis beschikbaar: 
kinderbed (op aanvraag), wifi. Ter plaatse te betalen: openbare 
parking (ca. € 14/24u). Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Overdekt zwembad met openschuifbaar dak (weersafhankelijk), 
sauna, fitness.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
179 kamers.
kamer 2 personen, ca. 31m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen, ca. 31m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 31m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking van een verblijf van min. 2 nachten min. 
30 dagen vóór aankomst.
KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 19/4-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68772 €€

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeldkamervoorbeeld

Combineer je citytrip naar Málaga met een strandvakantie. Tryp 
Málaga Guadalmar heeft alles wat een resorthotel te bieden heeft.
Je kan zalig relaxen in de tuin met zicht op zee of bij het 200 m2

grote buitenzwembad.

LIGGING
Je logeert in de residentiële buitenwijk van Málaga Guadalmar. In 
de buurt van de luchthaven en direct bij het strand. Buslijn 10 
(directe verbinding naar de binnenstad op ca. 6 km) stopt onmiddellijk
voor de deur van het hotel.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, pool bar, tuin, lift. Gratis beschikbaar: wifi, privéparking.
Ter plaatse te betalen: sauna, fitness. Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Overdekt zwembad (10 x 7 m). Openluchtzwembad (20 x 10 m, 
weersafhankelijk) met apart kinderbad (5 x 2 m) uitkijkend op zee.
Handdoeken, ligstoelen en parasols.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet met showcooking.

KAMERTYPES
197 kamers.
kamer 2 personen, ca. 37m2 • gemeubileerd terras of balkon, 
lateraal zeezicht • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2 personen, ca. 37m2 • gemeubileerd terras of balkon, 
zeezicht • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer, ca. 37m2 • gemeubileerd terras of balkon • bad
of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 11)

 zie kaart • 68782 €€

kamervoorbeeld

Ontdek de magie van Málaga in hotel Soho Boutique Urban. 
Dit charmante en volledig gerenoveerde driesterrenhotelletje geniet 
een centrale en strategische ligging om de stranden, de cultuur en 
de gastronomie van Málaga te ontdekken.

LIGGING
Je logeert in hartje Málaga, op 350m van de verkeersvrije winkelstraat
Calle Marqués de Larios. De (veer)haven ligt op 450m en de 
imposante Kathedraal van Málaga op 550m.

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

ONTBIJT
Ontbijtbuffet

KAMERTYPES
41 kamers.
kamer 2 personen, ca. 18m2 • douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen, ca. 20m2 • douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 1/1-1/11.
Zie infopagina’s.

 zie kaart • 68781 €€
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SOHO BAHÍA MÁLAGA ★★★★ SOHO BOUTIQUE COLÓN ★★★★

Málaga Málaga

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

Málaga | Spanje

 zie kaart • 68776 €€

Modern hotel met een interieur en kamers vol vrolijke 
kleuraccenten. Op het fantastische dakterras is het
zalig chillen met een geweldig uitzicht over de stad. 
Boek in de ene hand, drankje in de andere hand... 
zie je het al voor je? Welkom in hotel Hotel Soho 
Bahía Málaga.

LIGGING
In de kleurrijke kunstenaarswijk Soho, een levendige 
wijk met hippe winkels, coole cafés en streetart. 
Attracties als de kathedraal, het geboortehuis van 
Picasso en de en de ‘Mercado de Atarazanas’ liggen
op wandelafstand (300 à 800 m). Op ca. 850 m 
van het zandstrand ‘La Malagueta’.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, dakterras.  Roomservice. Lift. 
Gratis beschikbaar: wifi, kinderbed (op aanvraag). 
Ter plaatse te betalen: privéparking (ca. € 18/dag).
Huisdieren niet toegelaten.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
43 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 24m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk 
(type 20)
1 persoonskamer, ca. 24m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
19/4-16/11.
KORTING 20%
• Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 
1/11-16/11 bij boeking vóór 1/1.
• Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 
19/4-4/11 bij boeking vóór 1/1.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68778 €€

Soho Boutique Colón is een parel van een hotel. 
Dit boutiquehotel werd ondergebracht in een 
compleet gerenoveerd statig 19de-eeuws gebouw. 
Wil je in stijl logeren, hartje Málaga, dan is dit 
the place to be.

LIGGING
Centraal in hartje Málaga, aan de Alameda de Colón.
De verkeersvrije winkelstraat Marqués de Larios 
ligt op 500 m en de adembenemende kathedraal 
van Málaga op 800 m.

FACILITEITEN
Restaurant. Lift. Roomservice Gratis beschikbaar: 
wifi. Ter plaatse te betalen: privéparking (ca. € 18/24u). 
Huisdieren niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 13/04-17/04 min. 2 nachten.

ONTBIJT
Continentaal ontbijt.

KAMERTYPES
43 kamers.
kamer 2 personen, ca. 24m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer, ca. 24m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/1-1/11.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING

kamervoorbeeld
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SALLÉS MÁLAGA CENTRO ★★★★

Málaga

Málaga

SOHO BOUTIQUE LAS VEGAS ★★★

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

Málaga | Spanje

 zie kaart • 68773 €€

Het moderne Sallés Málaga Centro biedt een zeer 
correcte service en is schitterend gelegen voor een
ontdekkingstocht in Málaga.

LIGGING
In de wijk Trinidad. Je hoeft enkel maar de brug 
over de Guadalmedinarivier over te steken om in 
het historische centrum van Málaga te komen met
zijn gezellige straten en pleintjes. Je vindt er diverse
leuke tapasbars, restaurantjes en winkels. De 
kathedraal bevindt zich op ca. 600 m.

FACILITEITEN
Grote lobby met bar, elegant ingerichte tv-lounge,
restaurant ‘Guernica’ (ontbijt), restaurant ‘Picasso’ 
(snacks en mediterrane keuken), dakterras met 
barservice in de zomer. Roomservice (24u/24). 
Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed, wifi. Ter plaatse 
te betalen: privégarage (ca. € 12/24u). Huisdieren 
niet toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 01/04-12/04, 17/04-11/08, 21/08-31/10 
aankomst op donderdag, vrijdag of zaterdag min. 
3 nachten.
* 13/04-16/04, 12/08-20/08 min. 3 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Fitness.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
147 verzorgde kamers.
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • airco
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 22)
kamer 3-4 personen (max. 3 volw. of 
2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar) • bad, 
haardroger, toilet • airco • minikoelkast • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/4-13/4, 17/4-12/8 en 21/8-1/11: 
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68779 €€

Zin om een citytrip te combineren met een 
strandvakantie? Dan ben je hier op het juiste 
adres. Na een dagje shoppen of cultuur in 
Málaga geniet je lekker na bij het zwembad.

LIGGING
Je logeert vlak bij het bekendste strand van 
Málaga: La Malagueta. Wil je strand combineren 
met cultuur? Ideaal, het Centre Pompidou 
Málaga ligt op 1,2km, het Museo de Málaga op 
1,4km en het Museo Picasso op 1,6km.

FACILITEITEN
Ontbijtzaal, bar, tuin uitgevend op het strand. Lift. 
Gratis beschikbaar: kinderbed op aanvraag, wifi. 
Ter plaatse te betalen: privéparking (ca. € 12,50/24u).
Huisdieren niet toegelaten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad (10 x 4 m, weersafhankelijk), 
ligstoelen.

ONTBIJT
Ontbijtbuffet

KAMERTYPES
100 kamers.
kamer 2 personen, ca. 18m2 • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk 
(type 20)
kamer 3 personen, ca. 20m2 • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
KORTING 10%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen  1/1-1/11.
Zie infopagina’s.

EARLY 
BOOKING

% 
KORTING
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EUROSTARS MÁLAGA ★★★★

Málaga

MOLINA LARIO ★★★★ plus

Málaga

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

Málaga | Spanje

 zie kaart • 68774 €€

Het stijlvolle Eurostars Málaga is een niet te missen 
buitenkansje en wordt nog steeds aangeboden 
aan aantrekkelijke prijzen.

LIGGING
Schitterend, vlak bij het station. Verschillende bussen 
stoppen vlak bij het hotel en garanderen je een 
vlotte verbinding met het centrum (op ca. 1 km).

FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant, gastrobar en terras. Roomservice
(8u-24u). Lift. Ter plaatse te betalen: privéparking
(ca. € 14/24u), huisdieren.

ONTBIJT
Warm en koud ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
141 kamers. 
kamer 2 personen • bad, haardroger, badjas, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, badjas, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 11)

kamervoorbeeld

 zie kaart • 68777 €€€

Een weekendje verwennerij in dit luxehotel zal je 
niet gauw vergeten. De zachte tinten van het hotel
brengen je helemaal tot rust. Je stapt de deur uit 
en bevindt je direct in de winkelstraten van Málaga,
in de schaduw van de barokke kathedraal. Hotel 
Molina Lario verdient beslist een ‘plus’.

LIGGING
Prachtig, tegenover de kathedraal en dicht bij het 
Picassomuseum. Ook het strand van Málaga is 
makkelijk te voet bereikbaar.

FACILITEITEN
Restaurant met patio, dakterras. Roomservice 
(24u/24). Lift. Gratis beschikbaar: kinderbed (op 
aanvraag), wifi. Ter plaatse te betalen: 
privéparking (ca. € 25/24u). Huisdieren niet 
toegelaten.

EXTRA INFORMATIE
* 10/04-17/04, 12/08-21/08 min. 3 nachten.

GRATIS GEBRUIK VAN
Openluchtzwembad en ligstoelen op het 
dakterras (weersafhankelijk).

ONTBIJT
Ontbijtbuffet.

KAMERTYPES
103 kamers.
kamer 2 personen • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • koffiezetfaciliteiten • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EARLY BOOKING
Geldig tussen 2/2-24/2, 27/2-9/3, 12/3-18/3, 
21/3-25/3, 28/3-10/4, 18/4-13/5, 15/5-22/5 en 
29/5-1/6 en:
-15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

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.
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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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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.

Enkele voorbeelden:

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.

Reis- en bijstandsverzekering 

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

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

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

AAN-
BEVOLEN

vanaf
€40 p.p.

vanaf
€15 p.p.

PLATINUM 
ANNULERINGSVERZEKERING 

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

ALL RISK 
ANNULERINGSVERZEKERING

Alle uitgebreide waarborgen van onze Platinum annuleringsverzekering 

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

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 VERZEKERINGEN
Zonder zorgen 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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