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Benvenuto
Welkom!

Voor u ligt onze brochure Charming Italia. Een brochure waaraan wij met hart en 
ziel hebben gewerkt. Voor u hebben wij Italië letterlijk platgelopen op zoek naar 
hoofdzakelijk charmante en karaktervolle verblijven, vaak ver weg van de drukte 
en de massa. Onze zoektocht heeft ons geleid naar vaak ongerepte, verborgen 
plaatsjes die wij u graag laten ontdekken. Constant zijn wij op zoek naar het 
beste van wat dit schitterende land te bieden heeft.

In deze brochure vindt u werkelijk alles voor een geslaagde strandvakantie, een 
groene vakantie, een bergvakantie, een cultuurvakantie of een sportieve vakan-
tie. Welke vakantie u ook kiest, bij ons ligt de klemtoon op kleinschaligheid en 
authenticiteit. Wij selecteerden voor u net die verblijven die de ziel van het land 
uitademen. Zo zijn wij onafgebroken op zoek naar unieke adresjes die behagelijk 
en karaktervol zijn, vaak met een inspirerende keuken. Zo worden heel wat hotels 
die wij hebben weerhouden uitgebaat door de eigenaars zelf. Met velen van hen 
hebben wij ondertussen een warme vriendschapsrelatie opgebouwd. Op die ma-
nier bent u nog meer verzekerd van een attente service en een gezellige, warme 
sfeer. Vaak voelt het echt aan als thuiskomen bij Italiaanse vrienden.

Onze brochure biedt een uitgebreide keuze aan van originele verblijfsformules, 
van palazzo’s (voormalige paleisjes), over country houses (landhuizen) tot mas-
seria’s (versterkte boerderij of landgoed, typisch voor Apulië en Sicilië). Wij bie-
den ook enkele alberghi diffusi aan, wat betekent dat de kamers verspreid liggen 
over het hele dorpje. In het hoofdgebouw vindt u dan bijvoorbeeld de receptie, 
de bar en het restaurant terwijl uw kamer zich dan bevindt in de bijgebouwen of 
net iets verderop in het dorpje. Het gaat meestal om kleine, middeleeuwse ge-
huchtjes, maar steeds o zo charmant. Maar welk hotel u straks ook kiest, het werd 
door ons persoonlijk gecontroleerd waarbij wij strenge normen hanteren inzake 
ligging, netheid, service en onthaal.

Door het feit dat wij de nadruk leggen op charme, karakter, authenticiteit en 
kleinschaligheid komt u vaak op verrassende en inspirerende plaatsjes, weg van 
de platgetreden paden. Maar natuurlijk zou onze brochure niet volledig zijn als 
wij ook geen aandacht zouden hebben vooor de toeristische trekpleisters, waar 
u dan weer betoverd wordt door de magie van een weergaloze natuur, het rijke 
patrimonium of de gezellige drukte zo eigen aan Italië.

Toch hoeven charme en authenticiteit niet te staan voor duur en exclusief. 
Inderdaad, er zijn ook bijzondere logeeradresjes aan democratische prijzen. Ook 
de prijsbewuste reiziger zal in deze brochure zijn gading vinden.

Vertel ons hoe uw droomvakantie eruit moet zien en wij werken voor u een voor-
stel op maat uit. U combineert naar wens en kiest in alle vrijheid uw favoriete 
stad of streek, uw logement en uw transport. Ook hebben wij een aantal inspire-
rende rondreizen uitgewerkt die u in staat stellen om een bepaalde regio op de 
best mogelijke manier te verkennen.

Wie een vakantie in Italië wenst te boeken, zit goed bij ons. Reeds meer dan 
60 jaar is Transeurope actief als onafhankelijke en 100% Belgische reisorganisator. 
Over de jaren heen hebben wij een unieke expertise opgebouwd die wij graag met 
u zullen delen. Wij zullen alles in het werk stellen om u een geslaagde vakan-
tiebeleving te waarborgen. Wij hopen oprecht dat wij onze liefde en onze passie 
voor dit wondermooie land met u zullen mogen delen.

Alvast een goede reis gewenst.

Het voltallige Transeurope team.

6 november 2019
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LUCKY DEAL

mogelijkheid tot 
volpension

openluchtzwembad

overdekt zwembad

appartement met 
2 slaapkamers

Kiezen voor Transeurope

Een strenge hotelselectie
We hebben een passie voor authentieke 
hotels, vaak intiem en kleinschalig. Het 
comfortniveau duiden we aan met H 
symbolen. Onze persoonlijke beoordeling 
kan afwijken van de officiële sterrenclas-
sificatie. Hotels die binnen hun categorie 
extra service en comfort bieden, krijgen 
een kleine extra B.

HH  Pretentieloze, zeer 
eenvoudige hotels, maar 
met eigen badkamer

HHH Middenklasse hotels 
met goede service. 
Meestal een bar, 
restaurant...

HHHH Eersteklasse hotels met 
vele faciliteiten en een 
zeer goede service

HHHHH Topklasse hotels die 
zich onderscheiden door 
hun kwaliteit, sfeer en 
inrichting

authentiek en intiem 

elegant en bijzonder

trendy en innoverend

logeren in stijl

echt een aanrader, hotels 
die onze persoonlijke 
voorkeur genieten

golfsurfen in de nabijheid

kite-surfen in de nabijheid

Kwalitatieve hotels met vele faciliteiten

snorkelen in de nabijheid

duiken in de nabijheid

dolfijnen spotten

parking

gratis parking

watersportfaciliteiten in  
het resort of in de nabijheid

strijkmogelijkheid

bar

restaurant

lift

paardrijden of paardenfokkerij  
in het resort of in de nabijheid

logeren in uw eigen villa

studio, kamer met kitchenette

huisdieren toegelaten

mogelijkheid tot all inclusive

haardroger

mogelijkheid tot 
halfpension

airconditioning

roomservice

toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers

minibar

koffie- en/of 
theefaciliteiten

kluisje

douche

bad

bad en/of douche

wifi

gratis wifi

fitness

ideale fietsbestemming

appartement met 
1 slaapkamer

suite met 1 aparte 
slaapkamer

ecovriendelijk hotel

suite met 2 aparte 
slaapkamers

kindvriendelijk

communicerende kamer

ligging nabij het strand 
(ev. de baan oversteken)

 
Rondreizen: individueel, zonder gids. U reist aan uw eigen ritme. Het voorgestelde pro-
gramma dient als inspiratiebron. De bezoeken aan de bezienswaardigheden, musea,... zijn 
geenszins verplicht, en ook niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
Charming+: belevingspakketjes waarbij thema’s zoals ontdekking , cultuur en gastronomie 
centraal staan. U vindt deze pakketjes op de hotelpagina’s.
Lucky Deal: uiterst scherp geprijsde voordeelpakketten, vermeld op de hotelpagina.

Meer info: zie ‘Goed om te weten’ (p. 198)

superlekkere keuken

wellnessfaciliteiten

golfclub in het resort of 
in de nabijheid

RONDREIZEN



7

Substantiële voordelen

Vroegboekvoordeel *
Wanneer u vóór een bepaalde datum reserveert. Wijzigt u nadien, 
dan vervalt het voordeel.

Gratis nachten *
De gratis nacht sluit aan op de betalende nachten. Aankomsten 
vertrekdatum vallen binnen de opgegeven periode. De gratis nacht 
of de nacht met korting is steeds de goedkoopste. U verblijft de 
volledige duur in hetzelfde type kamer met hetzelfde aantal perso-
nen. U geniet in vele hotels meermaals van 1 gratis nacht.
Bijvoorbeeld ‘2  nachten betalen +  1  nacht gratis of 4  nachten 
betalen +  2  nachten gratis’. Exclusief verblijfstaks. Meestal niet 
cumuleerbaar.

Korting *
Bijvoorbeeld 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende 
nachten.

Geen toeslag éénpersoonskamer
De prijs in een éénpersoonskamer is gelijk aan die in een 
tweepersoonskamer.

55+/60+
Bepaalde hotels bieden voordelen aan voor elke persoon die 
55 jaar, 60 jaar of ouder is bij aanvang van de reis.

Jonggehuwden
Champagne, upgrade naar een duurder kamertype... Zie ‘Bonus’. 
Bij reservering te vermelden, tot max. 2 maanden na het huwelijk 
(attest voorleggen).

Bonus **
Een welkomstdrankje, gratis diner,...

Kinderen
1 of 2 kinderen overnachten gratis
Op de kamer van hetzij beide ouders (of 2 volbetalende personen) 
hetzij een alleenreizende ouder (of 1 volbetalende persoon). Vaak 
vervalt dan de toeslag voor een éénpersoonskamer en betaalt de 
volwassene de prijs in een tweepersoonskamer.
De leeftijd van het kind is die bij aanvang van de reis, niet op het 
moment van reservering.
Meestal in een plooi- of sofabed.

Familievoordeel
Korting voor 2 kinderen in een aparte kamer. Beide ouders boeken 
een kamer in hetzelfde hotel voor dezelfde periode.

Deze voordelen zijn uitsluitend van toepassing wanneer u reser-
veert aan brochureprijzen gebaseerd op contractprijzen (zie p. 8)

En nog vele andere redenen...
 1. Onze contracts managers hebben Italië voor u plat-

gelopen. Zij hebben elk hotel, in deze brochure 
opgenomen, persoonlijk bezocht en gecontroleerd. 
Enkel met die hotels die aan onze strenge selectie-
criteria voldoen, werd een contract afgesloten.

 2. Onze sterke inkooppositie waardoor we lagere 
prijzen en interessante voordelen voor u kunnen 
bedingen.

 3. Bij Transeurope is het nooit te laat om te reserveren.

 4. Onze knowhow en productkennis dankzij meer dan 
60 jaar specialisatie.

 5. Bij ons krijgt u eerlijke, correcte informatie. Zijn de 
hotelkamers bijvoorbeeld klein, dan zeggen we dat 
ook.

 6. U stelt zelf uw reis samen in alle vrijheid. We maken 
er werk van. Maatwerk!

 7. Alles onder een dak: vervoer, hotel, eventuele 
extra’s.

 8. Tickets voor ad hoc evenementen en bezienswaar-
digheden. U wil geen tijd verliezen in lange wacht-
rijen. Boek uw tickets vóór afreis.

 9. U vertrekt goed geïnformeerd op reis dankzij onze 
uitgebreide en verzorgde reisdocumenten.

 10. Wij waken over een onbezorgde reis. In de reisdo-
cumenten vindt u ons noodnummer, waardoor u in 
het geval van een calamiteit onmiddellijk en recht-
streeks met ons in contact kunt treden.

 11. We genieten het vertrouwen van de reissector. Wij 
werken via de betere reisagent die u op perfecte 
wijze kan adviseren. De parate kennis van ervaren 
vakmensen maakt de keuze voor u stukken gemakke-
lijker, zonder pijnlijke verrassingen achteraf. Tran-
seurope is in België lid van de ABTO (Association of 
Belgian Tour Operators) en past de reisvoorwaarden 
toe van de Geschillencommissie Reizen vzw. In Ne-
derland is Transeurope lid van de ANVR (Algemene 
Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen), 
waarvan wij eveneens de reisvoorwaarden toepas-
sen. Daarnaast zijn we in België aangesloten bij 
het Garantiefonds Reizen, en in Nederland bij de 
SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en het 
Calamiteitenfonds. U bent uitgebreid beschermd.

huisdieren toegelaten

mogelijkheid tot all inclusive

haardroger

* Het voordeel geldt op de basisprijs (vaak inclusief ontbijt). Het voordeel geldt, tenzij 
anders vermeld, niet op toeslagen (bv. Halfpension of extra bed).

** Gratis diners: exclusief dranken en niet geldig tijdens de sluitingsdata van het 
restaurant en op bepaalde feestdagen.
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 € 87,
90* 

 € 81,
20* 

 € 80,
00* 

De prijzen en de voordelen in onze brochure vermeld, 
zijn gebaseerd op de contracten die wij met onze 
hoteliers en/of lokale agenten hebben afgesloten. 
Hierbij werden competitieve prijzen en erg aantrek-
kelijke extra-voordelen bedongen. Deze contractvoor-
waarden slaan steeds op een beperkt aantal kamers.

De hotelier en/of lokale agent behoudt zich het 
recht voor om in uitzonderlijke gevallen de prijzen 
en voordelen tijdens de looptijd van de brochure te 
wijzigen. Vandaar dat de prijzen en de voordelen, in 
deze brochure vermeld, onderhevig kunnen zijn aan 
wijzigingen. Prijzen en voordelen zijn dan ook steeds 
een getrouwe weergave van de geldende voorwaarden 
bij de opmaak van de brochure.

Mochten er wijzigingen aan de prijzen en/of voorde-
len optreden na druk van de brochure, dan zullen wij 
u steeds ondubbelzinnig en vooraf informeren via uw 
reisagent of op www.transeurope.com.

Enkel de prijzen die worden gecommuniceerd bij het 
plaatsen van de reservering zijn bindend.

Eens de reservering is geplaatst, wordt deze nadien 
niet meer herzien – zelfs niet indien de hotelier en/
of de lokale agent de prijzen zou verhogen of de voor-
delen zou intrekken of afzwakken. Vroeg reserveren is 
de boodschap!

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen 
en zijn steeds ter plaatse te betalen.

Altijd een scherpe prijs
Brochureprijzen gebaseerd op 
contractprijzen

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

king
1 persk.

king

2 persk.
double/
double

inclusief ontbijt

A 01/04-30/06 108,10 216,20 121,50
B 01/07-31/03 87,90 175,80 94,60

UW VOORDEEL
• Gratis continentaal ontbijt 
• Enkel in de double/double kamers: de 3de en 4de 

persoon (volwassenen of kinderen) overnachten 
gratis op de kamer van 2 volbetalende personen 
(01/04-31/03) (inclusief ontbijt)

GRATIS

De ‘vanafprijs’ is de prijs per persoon na ver-
rekening van de voordelen bij optimale bezet-
ting van een 2 persoonskamer of appartement.

vanaf

vanaf

PER PERSOON

Prijs per APPARTEMENT per nacht

studio 
2 pers.

one bedroom 
appartement 

2 pers.

ontbijt niet inbegrepen

A 01/04-21/05, 16/09-31/10 190,00 280,00
B 22/05-15/09, 01/11-31/03 160,00 210,00

Hoe berekent u de prijs?  
Een voorbeeld ter illustratie

U wil van 14/07 tot 17/07 overnachten. Dit betekent een 
verblijf van 4 dagen/3 nachten. 

Kamers
Prijs per persoon per nacht, in euro. 
U kiest het kamertype. Voor een double/double kamer neemt 
u de prijs in de derde kolom: prijsperiode B 01/07-31/03, 
2 persk.: € 94,60. 
De prijs is inclusief ontbijt.
Persoon 1 en 2 betalen elk € 94,60 x 3 = € 283,80
Persoon 3 en 4 (volwassenen of kinderen) betalen elk € 0
Totale prijs: € 283,80 x 2 personen + 0 x 2 personen = 
€ 567,60 voor 3 nachten voor 4 personen

Appartementen
Prijs per appartement per nacht, in euro. U kiest het appar te-
mentstype. Voor een studio voor 2 personen neemt u de prijs 
in de eerste kolom: prijsperiode B 22/05-15/09: € 160. De prijs is 
ontbijt niet inbegrepen.
Prijs voor 3 nachten € 160 x 3 = € 480 voor de studio hetzij € 80 
per persoon per nacht



9

Wij zijn online verbonden met duizenden hotels, waar ook 
ter wereld. Via uw reisagent of op www.transeurope.com 
kunt u reserveren aan dagprijs. Als u online reserveert 
aan dagprijs wordt uw reservering onmiddellijk beves-
tigd. Bij een reservering aan dagprijs zijn de prijzen, 
voordelen (rubrieken ‘uw voordeel’, ‘kinderen’ en ‘bonus’) 
en bijzonderheden (bv. afwijkende annulatievoorwaar-
den) zoals vermeld in de brochure bij het hotel niet van 
toepassing. De prijzen en voorwaarden zoals vermeld op 
het beeldscherm zijn van toepassing. Er wordt hier op-
gegeven of het ontbijt al dan niet inbegrepen is. Zijn de 
prijzen inclusief ontbijt dan is dat voor maximaal 2 per-
sonen per kamer. Voor de overige personen is het ontbijt 
ter plaatse te betalen.

Meestal heeft u de keuze tussen een goedkoper niet- 
annuleerbaar/ niet-wijzigbaar tarief of een iets duurder 
(beperkt) annuleerbaar tarief, waarbij u de kamer kunt 
annuleren zonder of met beperkte annuleringskosten 
(bijvoorbeeld enkel de eerste nacht wordt aangerekend 
bij annulering). Deze annuleringsvoorwaarden slaan 
enkel op de reservering van het hotel aan dagprijs. 
Transport en extra’s volgen hun eigen annuleringsvoor-
waarden, conform onze Bijzondere Reisvoorwaarden.

Eens de reservering is geplaatst, wordt deze nadien niet 
meer herzien – zelfs niet indien de hotelier de prijzen 
zou verhogen. Vroeg reserveren is de boodschap!

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen en 
zijn steeds ter plaatse te betalen.

Internetprijzen gebaseerd op dagprijzen

Kamerverdeling van 01/08/2020 tot 02/08/2020

€ 235,90

€ 117,90

€ 130,80

€ 130,80

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,



Laghi
Favoriete stek van Goethe, Hemingway en Byron
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Alghero 
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 Verona

Comiso

Sinds jaar en dag fascineren de laghi (meren) aristocraten, schrijvers, musici en 
kunstenaars met hun mild klimaat en weelderige vegetatie. Hier vonden zij inspiratie 
en rust, in dit sprookjesachtig landschap van meren, groene dalen en machtige 
bergen, aan de voet van de Alpen. Aan de rand van de meren schitteren pittoreske 
stadjes en chique badplaatsen. Iedereen kent het Lago Maggiore, Lago di Como en 
Lago di Garda, maar ook het kleinere Lago d’Orta is heel schilderachtig.
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€ 1019,
00* 

L a g o  
d i  C o m o

L a g o  
M a g g i o r e

L a g o  
d i  G a r d a

L a g o  
d ’ O r t a Stresa

Sirmione

Dag 1: aankomst en check-in in uw hotel aan het Maggioremeer. Hebt u nog wat 
tijd over, breng dan een bezoek aan de Villa Taranto op 2 km.

Dag 2: per motorboot vanuit Stresa naar de Borromeïsche eilanden. Isola Madre 
is het grootste eiland, vogelrijk met een weelderige vegetatie. De elegante villa 
is omringd door uitgestrekte botanische tuinen. Daarna naar Isola Superiore 
dei Pescatori, een oud vissersdorp met typisch nauwe straatjes. Aperitief in 
het restaurant Imbarcadero. Verder naar Isola Bella, gewijd aan Isabella d’Adda 
met kostbare kunstcollecties. Het barokke palazzo heeft majestueuze tuinen. 
Wandeling in het stadje Stresa dat de grandeur van zijn rijk verleden wist te 
behouden. Terug naar het hotel. Een privémotorboot wacht u op aan het hotel 
om 19u30 voor een diner in de Restolounge Elvezia op Isola Bella. Terug om 
22u30.

Dag 3: het Ortameer en Isola San Giulio. Orta San Giulio is een middeleeuws 
dorpje met karakteristieke smalle steegjes. Van hieruit vertrekt u per motorboot 
naar Isola San Giulio. ‘s Middags blijft u in Pella, een oud vissersdorpje. Lunch in 
een typisch restaurantje. Per motorboot terug naar Orta, waar u te voet de Sacro 
Monte bereikt. Kapellen met unieke fresco’s tonen enkele scènes uit het leven 
van Sint-Franciscus van Assisi.

Dag 4: een dagje relaxen in het hotel en aan het meer.

Dag 5: vertrek richting Gardameer. U kan eventueel vroeger vertrekken voor een 
stop aan het Comomeer. U rijdt tot in Bellagio, de parel van het Comomeer. 
Handig is om een dagticket te kopen om per boot op een vlotte manier van het 
ene plaatsje naar het andere te varen (verbinding om de 20 minuten). Bovendien 
heeft u het mooiste uitzicht vanop het water. Na Bellagio verder naar Cadenabbia 
en de spectaculaire Villa Carlotta met zijn beroemde botanische tuin. Voor de 
lunch kunt u stoppen in Menaggio, een mooi dorpje en tevens een klein kuuroord. 
‘s Avonds aankomst aan het Gardameer. U overnacht in Marciaga di Costermano, 
een charmant klein dorpje op een heuvel hoog boven het Gardameer. U geniet 
van een fabelachtig uitzicht op het meer en het schiereiland Sirmione.

Dag 6 en 7: u kan Sirmione bezoeken, gebouwd ronde het mooie 15de-eeuwse 
kasteel Rocca Scaligera. Gezellige terrasjes, nauwe straatjes, restaurantjes, bars, 
ijssalons, winkeltjes,... Vanuit Sirmione kan u boottochtjes maken. Aan het 
Gardameer heeft u bijzonder veel mogelijkheden, zowel op sportief als cultu-
reel vlak. Bezoek de tuinstad Gardone Riviera en Salò, een elegant stadje met 
designer shops, het middeleeuwse Borghetto en Valeggio sul Mincio met zijn 
legende van de liefdesknoop, een verhaal van een onmogelijke liefde, Bardolino 
en zijn vermaarde rode wijn, Punta San Vigilio, een verborgen pareltje,...

Dag 8: einde van de reis of verlenging.

A 10/04-28/05 1019
B 29/05-02/07 1099
C 03/07-12/09 1129
D 13/09-03/10 1069

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk.
inclusief ontbijt
LAGP0009

Toeslag per persoon per nacht: Madrigale 10/04-13/04, 21/05-28/05 
€ 17, 01/06-13/06 € 9, 17/07-05/09 € 10

* De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijs-
periode vallen. De volgorde van de etappes en de 
keuze van de hotels kan afwijken omwille van externe 
factoren, zonder de essentie van het programma aan te 
tasten

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (p. 199). Vrije ver-
trekdatum, elke dag van de week

Rondreis 7 nachten
 · 4  nachten in Pallanza-Verbania (nabij het 
Maggioremeer)

 · 3 nachten in Marciaga di Costermano (nabij 
het Gardameer)

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Italië, waarde € 37 (per 
kamer)

 · 4 nachten in Grand Hotel Majestic (zie p. 13) 
met een gegarandeerde upgrade naar een 
classic kamer met gedeeltelijk meerzicht, 
welkomstdrankje

 · 1 ticket heen en terug voor een (gedeelde) 
motorboot van Stresa naar Isola Madre, 
Isola Superiore dei Pescatori (aperitief met 
hapjes in restaurant Imbarcadero) en Isola 
Bella (transfers van en naar Stresa zijn niet 
inbegrepen)

 · 1 diner (4 gangen, drankjes niet inbegrepen) 
in Restolounge Elvezia op het eiland Isola 
Bella, privétransfer per motorboot vanaf het 
hotel heen en terug inbegrepen

 · 1 ticket heen en terug voor een (gedeelde) 
motorboot van Orta San Giulio naar Isola 
San Giulio en Pella (transfers van en naar 
Orta San Giulio zijn niet inbegrepen), lunch 
(3  gangen, drankjes niet inbegrepen) in 
restaurant Imbarcadero in Pella (aan het 
Ortameer)

 · 3 nachten in Hotel Madrigale (zie p. 20) in 
een blue lake kamer, welkomstdrankje

 · Ontbijt

Niet inbegrepen
 · De vluchten en transfers
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · De inkomgelden voor de bezienswaardig-
heden die u bezoekt en alle persoonlijke 
uitgaven, alle maaltijden en dranken niet 
voorzien in het programma

Rondreis
De magie van 
de meren
Poëzie en romantiek aan de Italiaanse 
meren, elk met hun eigen karakter. Aan 
het Maggioremeer verblijft u in de belle 
époque Grand Majestic die behoort tot 
de 100 mooiste hotels van Italië. Aan 
het Gardameer logeert u in een char-
mant dorpje op een berg hoog boven 
het meer, prachtig uitzicht verzekerd!
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 € 74,
40* 

HHHH CHARME

FR
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Grand Hotel Majestic

Ligging: een unieke ligging op 500 m van het centrum van Pallanza, met weer-
galoos uitzicht op het Maggioremeer en de Borromeïsche eilanden.
Transport: per auto: 840 km (Brussel), 763 km (Parijs), 1.001 km (Amsterdam). 
Luchthaven Milano Malpensa op 61  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: achter een mooi gerenoveerde gevel wacht u een hotel dat een 
en al elegantie is. Mooie gemeen schappelijke ruimtes, een fraaie inkom-
hal met de receptie en een panoramisch terras over de volledige lengte van 
het hotel. Internethoekje. Hoofdrestaurant La Beola met smaakvol interieur. 
Zomerrestaurant Il Portico. De Toscanini Bar en La Terrazza snackbar kijken 
uit op het meer. Verwarmd binnenzwembad (18  x 6 m). Klein privéstrandje 
(kiezel). De riante tuin is een oase van rust. Fitness- en beautygedeelte. Gratis 
ligstoelen en handdoeken op het strand, aan het zwembad en in de tuin. Privé-
aanlegsteiger, watersporten op 500 m.
Kamers: de 80 kamers stralen elegantie uit. Ze hebben tapijt. Naar keuze: clas-
sic kamers (15-17 m²) met zicht op de straat of met gedeeltelijk zicht op het 
meer, ruimere superior kamers (16-20 m²) met zicht op de straat (bad of douche) 
of met gedeeltelijk zicht op het meer (douche), deluxe kamers met gedeeltelijk 
zicht op het meer (21 m², bad of douche, parket). Badjassen zijn aanwezig in 
alle kamers.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: gratis. Enkel in de classic en de superior kamers met 
zicht op de straat: verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer 
van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/04/20-09/04/20 en vanaf 04/10/20. 
Huisdieren: € 30/nacht (25  cm), €  40/nacht (55  cm), €  60/nacht (+ 55  cm). 
Min. 2 nachten. Verblijfstaks (vanaf 6 jaar): € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 100% kosten vanaf 14 dagen 
voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje (min. 3 nachten). Fles schuimwijn voor jonggehuwden.

Het Grand Hotel Majestic (1870) met de 
sfeer van de belle époque was het favo-
riete hotel van Claude Debussy, Toscanini 
en Eleonora Duse. Vandaag behoort dit 
schitterend hotel tot The Small Luxury Ho-
tels of the World en prijkt het op de lijst 
van de 100 mooiste hotels in Italië. Mooi 
gelegen aan het meer met een sprookjes-
achtige tuin.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

classic straat

2 persk.
classic ged. 
meerzicht

2 persk.
superior 
straat

2 persk.
superior ged. 

meerzicht
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LAGV0039 X0

A 10/04-20/05 93 109 111 132 kind 4 < 12 jaar 
incl. ontbijt 39
halfpension 35
2 persk. deluxe 
per. A 60 
per. B 67

B 21/05-12/09 100 129 132 148
A 13/09-03/10 93 109 111 132

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03/20, max. 2 personen per 

kamer) OF (vanaf 01/04/20 en tot 30 dagen voor afreis) (niet wijzigbaar, niet 
annuleerbaar) *

• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (10/04/20-20/05/20, 13/09/20-03/10/20) *
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (21/05/20-12/09/20) *
• 60+: 5% korting (enkel geldig in de superior en deluxe kamers, beide 

personen in de kamer moeten 60+ zijn) (cumuleerbaar)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)
* niet onderling cumuleerbaar

Het Maggioremeer

GRATIS

Pallanza-Verbania
Dit klein, gezellig 
dorpje met restau-
rantjes en bars hoort 
bij de stad Verbania. 
Vanaf 1800 bouwden 
rijke Milanezen hier in 
de omgeving tal van villa’s. Villa Taranto 
en Villa Giulia met prachtige botanische 
tuinen zijn de meest gekende. Tijdens 
de zomer worden in het dorp vaak gratis 
concerten van klassieke muziek en jazz 
georganiseerd.
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Flora

Ligging: Stresa is erg mooi. Het oude, typisch Italiaanse centrum lokt heel 
wat toeris ten. Het driesterrenhotel Flora is gelegen langs de hoofdstraat, een 
vrij drukke verkeersweg, maar u ondervindt hier weinig hinder van. U logeert 
op 800 m van het centrum van Stresa en op 200 m van het meer en het keien-
strand. Op 200 m vindt u eveneens winkels, bars en restaurants. Bushalte op 
enkele minuten van het hotel. Een greep uit de excursiemogelijkheden in de 
omgeving: breng zeker een bezoekje aan de Borromeïsche eilanden, de boten 
vertrekken op 100 m van het hotel. Ook het nabijgelegen, vredige Lago d'Orta 
met het schilderachtige Orta San Giulio is een uitstapje waard. De trendy 
mode stad Milaan ligt op 82 km. Vanuit Stresa vertrekt een kabelbaan naar de 
Mottarone berg, 1.491 m hoog, en goed voor een fantastisch panorama op het 
Lago Maggiore, het Lago d'Orta en de Monte Rosa.
Transport: per auto: 953 km (Brussel), 839 km (Parijs), 1.118 km (Amsterdam). 
Lucht haven Milano Malpensa op 50  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: tot uw beschikking staan de hall met de receptie, een zitruimte, 
een bar, een televisieruimte en een restaurant, waar u een verzorgde keuken 
wacht. Mogelijkheid tot internet. Het hotel heeft een tuin waar een buiten-
zwembad voor ontspanning en verfrissing zorgt (mei-septem ber). Er is een 
kinderbadje en het zwembad is omringd met gratis ligstoelen en parasols. 
Handdoekenservice (gratis). U wordt bediend op het terras. Kleine fitness.
Kamers: er zijn 32 kamers in totaal. De tweepersoons kamers (20 m²) beschikken 
over bad of douche, de één persoonskamers steeds over een douche. Daarnaast 
zijn ze voorzien van parket of vast tapijt en hebben ze een balkon.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner 4  gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: min. 3 nachten. Het hotel is gesloten vanaf 06/11/20. Kleine 
huisdieren gratis toegelaten. Verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen).

In dit klein en familiaal hotel aan het 
Lago Maggiore bent u verzekerd van een 
persoon lijke service. De kamers zijn ui-
terst comfortabel. Dit hotelletje met klas-
sieke inrichting is zeer netjes en keurig en 
ligt op wandelafstand van het centrum. 
Aan het zwembad komt u tot rust.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief halfpension
LAGV0011 N1

A 04/03-08/04, 13/04-30/04 82 91 63
B 09/04-12/04, 01/05-02/05 96 98 63
A 03/05-17/05, 21/09-05/11 82 91 63
B 18/05-14/06, 06/07-31/08 96 98 63
C 15/06-05/07, 01/09-20/09 91 94 63

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (04/03/20-08/04/20, 13/04/20-30/04/20, 03/05/20-
17/05/20, 21/09/20-05/11/20)

GRATIS

Stresa
Een vissersdorp, meer 
dan 1.000 jaar oud, 
groeide uit tot een 
ge zel lig toeristisch 
cen trum. U vindt er 
parken, schitterende 
villa’s, res tau rantjes, bars en mooie boe-
tieks en talrijke water sport mogelijkheden. 
Maak een boot tochtje naar andere plaat-
sen aan het meer en bezoek de Borrome-
ische eilan den (Isola Bella, Isola Madre en 
Isola dei Pescatori).
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Villa e Palazzo Aminta Beauty & Spa

Ligging: rustig, net buiten het geanimeerde centrum van Stresa. Het hotel is 
lichtjes in de hoogte gebouwd, aan een weg parallel met het meer. U heeft 
een prachtig zicht op het Maggioremeer en de Borromeïsche eilanden. Neem 
vanuit Stresa de kabelbaan naar de Mottarone berg, waar u vanop een hoogte 
van 1.491 m van weidse vergezichten op het Lago Maggiore, het Lago d'Orta en 
de Monte Rosa geniet. Modestad Milaan ligt op 95 km.
Transport: per auto: 953 km (Brussel), 855 km (Parijs), 1.049 km (Amsterdam). 
Lucht haven Milano Malpensa op 59  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met verschillende knusse salons, weelderig ingericht met 
Muranoluchters en plafondschilderingen. Receptie en bar. Gourmetrestaurant 
Le Isole en Italiaans restaurant I Mori met een typische streekkeuken en een 
prestigieuze wijnkaart. Beide restaurants bieden een weergaloos uitzicht op het 
meer. Ge zien de goede keuken bieden we dit hotel aan in halfpension. Wijnbar. 
Ontspannen kan in de mooi aangelegde tuin met verwarmd buitenzwembad. 
Een klein privéstrand (keien) bevindt zich aan de overkant van de weg. Het 
wellnesscenter is gekend omwille van de Grotto Camelia, heerlijk onthaasten in 
een uniek decor. Gratis shuttleservice naar het centrum van Stresa (6x per dag 
op vaste tijdstippen). Gratis parking of garage vanaf € 20/24 uur.
Kamers: de 71 kamers (max. 3 personen) zijn stuk voor stuk uniek, aangekleed 
met oog voor detail en kleur. Muranoluchters en muurschilderingen zorgen 
voor een charmant interieur. Superior kamers met zicht op het park (20-25 m²). 
Deluxe kamers met zijdelings (20-25 m²) of frontaal (28 m²) zicht op het meer.
Maaltijden: halfpension: ontbijt (buffet) en diner (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 3,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode A: min. 3  nachten van 14  tot 
11  dagen voor afreis, periode B: min. 3  nachten van 21  tot 11  dagen voor 
afreis. Huisdieren op aanvraag: € 35/nacht (voer inbegrepen). Gesloten vanaf 
02/11/20.
Bonus: gratis minibar (softdrinks, water en bier) bij aankomst. Jonggehuwden 
en 25ste huwelijksverjaardag: schuimwijn.

Proef van de Italiaanse charme aan het 
Maggioremeer in een hotel waar klasse, 
elegantie en het welzijn van de gasten 
centraal staan. Het interieur reflecteert de 
verfijnde stijl van de 19de eeuw. Wellness 
en culinair genieten gaan hand in hand. 
Dit exclusief en romantisch belle époque 
hotel is omgeven door een weelderige ve-
getatie. Een betoverend Leading Hotel of 
the World.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe zijdelings

meerzicht

2 persk.
deluxe frontaal

meerzicht
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LAGV0024 X0

A 03/04-21/05 169 205 300 extra bed (3de persoon) 138
B 22/05-03/10 211 252 349
A 04/10-01/11 169 205 300
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten LAGVPA24
C 03/04-21/05, 04/10-01/11 567 678 973
D 22/05-03/10 683 808 1100

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 29/02/20) OF 5% (reservering 

voor 31/03/20) (verblijven van min. 3 nachten)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/08/20-31/08/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(03/04/20-21/05/20, 04/10/20-01/11/20)
• 15% korting (verblijven 01/07/20-31/08/20)
• Bij min. 3 nachten: 10% korting (verblijven 01/05/20-31/05/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief halfpension)

Het Maggioremeer

GENIETEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ halfpension
 ∙ 1x wijndegustatie 
(3 à 4 wijnen, met 
professionele sommelier)

GRATIS
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Stresa
Een vissersdorp, meer 
dan 1.000 jaar oud, 
groeide uit tot een 
ge zel lig toeristisch 
cen trum. U vindt er 
parken, schitterende 
villa’s, res tau rantjes, bars en mooie boe-
tieks en talrijke water sport mogelijkheden. 
Maak een boot tochtje naar andere plaat-
sen aan het meer en bezoek de Borro- 
meïsche eilan den (Isola Bella, Isola Madre 
en Isola dei Pescatori).
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Villa Flori

Ligging: Villa Flori heeft een voortreffelijke en unieke ligging direct aan het 
Comomeer, geen enkel hotel ligt zo dicht bij het meer als dit. U bevindt zich op 
3 km van het centrum van Como zelf, vanwaar de excursieboten vertrekken naar 
o.a. Bellagio, de zogenoemde Parel van het Comomeer. Villa Carlotta ligt op 
27 km, shoppingstad Milaan op 53 km en de historische stad Bergamo op 86 km.
Transport: per auto: 865 km (Brussel), 876 km (Parijs), 1030 km (Amsterdam). 
Luchthaven Milano Malpensa op 63 km, Milano Linate op 70 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de receptie kunt u 24u/24 terecht met uw vragen. De Lounge 
Bar biedt een uitgebreide drankenkaart alsook verschillende lekkere snacks (15-
24 uur). Het terras van de bar is met prachtige zichten op het meer zonder 
twijfel een troef. Het Ristorante Raimondi biedt een heerlijke, verfijnde keuken. 
In het zomerseizoen kunt u ook hier zalig genieten op het terras. De ontbijt-
ruimte biedt een mooi begin van de dag in de historische setting van de villa. 
Fitness, sauna en stoombad zijn gratis, massages betalend. Privéparking (vanaf 
€ 25/24 uur). In de omgeving zijn er watersporten mogelijk aan het meer op 
2 km, tennis op 1 km en golf op 12 km (18 holes).
Kamers: de 53 elegante kamers zijn stijlvol en fris ingericht. Ze baden als het 
ware in de sfeer van weleer. Wij reserveren voor u voor max. 2 personen een 
classic (14-18 m²) of een superior kamer (15-19 m², klein balkon). Beide kamer-
types hebben vast tapijt. Voor max. 3 personen reserveren wij een deluxe kamer 
(20-22 m², balkon), vaak met parket (extra bed ter plaatse te betalen, richtprijs 
€ 60/nacht). Op aanvraag kan u eveneens een kamer met balkon reserveren (alle 
kamertypes) - uniek, want de balkons zweven als het ware boven het meer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de superior en deluxe kamers: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 12  jaar): €  2,50 (01/04-30/09) of €  1,25 
(09/03-31/03, 01/10-31/12)/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 4 nachten).

Charme is troef in deze historische villa die 
uit de 19de eeuw dateert. Villa Flori werd 
bijzonder fraai gerenoveerd. U geniet van 
een superligging aan het Comomeer en di-
neert met uniek zicht op het water.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

inclusief ontbijt
LAGV0076 N1

A 09/03-30/04 125 196 149 166
B 01/05-14/10 159 237 203 220
A 15/10-31/12 125 196 149 166

UW VOORDEEL
• 5% korting (min. 3 nachten) OF 10% korting (min. 4 nachten) (09/03/20-31/12/20)
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Como
Como is een elegante 
stad, op nauwelijks 
2 km van de Zwitserse 
grens. De centrale Pi-
azza Cavour ligt direct 
aan het romantische 
Comomeer. Eveneens in het centrum ligt 
de Piazza Duomo met de mooie dom, be-
kend voor zijn 18de-eeuwse koepel. Naast 
de dom staat het mooie oude stadhuis 
Broletto.
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Palazzo Novello

Ligging: in een rustig straatje in het oude gedeelte van Montichiari. Het kas-
teel van Bonoris, de 12de-eeuwse kerk van San Pancrazio en het Lechi Museum 
liggen binnen een straal van 1 km. Het kasteel en het museum maken deel uit 
van de Montichiari Musei, samen met andere musea en de 18de-eeuwse kathe-
draal van Santa Maria Assunta - allemaal te bezichtigen in het centrum. Het 
Garda meer, met als dichtste strand dat van Desenzano del Garda, ligt op 18 km, 
Brescia op 29 km, de cultuurstad Mantua op 45 km, Verona op 57 km en de 
ultieme winkelstad Milaan op 110 km.
Transport: per auto: 1.019 km (Brussel), 959 km (Parijs), 1.186 km (Amsterdam). 
Luchthaven Verona op 60 km, Milano Linate op 103 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: deze authentieke, gerenoveerde villa dateert uit 1650. Historische 
elementen werden met zorg bewaard en roepen de sfeer op van weleer. Een van 
de originele karakteristieken is de sublieme centrale traphal. Op het gelijkvloers 
is er een elegant salon en een bar (7-21 uur). Rustige, verzorgde tuin met lig-
stoelen. Geen lift.
Kamers: met slechts 18 kamers mag u een persoonlijke service verwachten. 
Ze zijn heel gezellig ingericht in warme kleuren met waardevolle stoffen en 
mate rialen. De kamers zijn allemaal verschillend en ademen de geschiedenis 
van de villa. We reserveren voor u een classic kamer (19-22 m²), een supe-
rior kamer (22-38 m², gratis water, bier en frisdrank in de minibar) of een 
suite (40-50 m², aparte woonkamer). Alle kamers hebben tegelvloer of parket. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik (classic).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 14/nacht. Verminderde prijs voor 1 kind (classic) of 
2 kinderen (superior en suites) van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders 
(zie prijstabel).

In een historische villa uit de 17de eeuw 
wacht u een persoonlijk onthaal door de 
zusjes Kenda en Nicoletta Novello. Het 
char man te interieur valt op door de vele 
originele en artistieke details: op merke-
lijke fresco's, antieke vloeren en zorgvul-
dig gekozen meubilair. Een cosy adresje 
vlak bij het Gardameer, Brescia en Verona.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classique

2 persk.
superior

suite
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LAGV0077 X1

B 01/04-31/03 49 74 57 82 kind 3 < 13 jaar incl. ontbijt 
in een classic/superior kamer 15 
in een suite 20

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 60 dagen voor afreis) (uitgez. 

classic kamers)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/12/20-28/02/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 01/03/21-31/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-30/06/20, 01/09/20-30/11/20)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-31/08/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Het Gardameer

GRATIS

Montichiari
Klein stadje in de pro-
vin cie Brescia dat geldt 
als een ideale uitvals-
basis voor het be zoe-
ken van Noord-Italië 
en het Gardameer. 
Het kas teel van Bonoris met zijn sta-
tige buiten kant en prachtige decoratie en 
fresco's binnenin is zeker een bezoekje 
waard, net als het Lechi Museum, waar u 
zo'n 350 schilderijen kunt bewonderen.
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Agriturismo Le Fornase

Ligging: mooi en rustig, midden in het groene landschap rond het Gardameer. 
Het meer ligt op 1 km, het historisch kunststadje Peschiera del Garda op 1,5 km 
(bars en restaurants), het populaire pretpark Gardaland op 600 m. De excursie-
mogelijk heden zijn legio: de gezellige plaatsjes aan het meer zoals Garda, 
Limone, Riva..., het pretpark Caneva World op 10 km, Verona op 30 km, Vicenza, 
de stad van architect Palladio op 90 km, Venetië op 150 km,...
Transport: per auto: 1.030 km (Brussel), 1.040 km (Parijs), 1.220 km (Amsterdam). 
Luchthaven Verona op 22  km, Bergamo/Orio al Serio op 98  km, Venezia op 
138 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met de receptie, een ontbijtruimte, een bar, een terras met 
bar service en een Argentijns restaurant La Pampa. In de zomer kan u ook ont-
bijten op het terras onder de galerij. Airconditioning in de gemeenschappelijke 
ruimtes op het gelijkvloers. In de fraaie tuin ligt een mooi buitenzwembad 
(mei-september) met kindergedeelte, omringd door gratis ligstoelen. Hand-
doeken zijn betalend. De bomen in de tuin en de prieeltjes rond het zwem-
bad zorgen voor voldoende schaduw. U moet zeker proeven van de produc-
ten afkomstig van de agriturismo, zoals olijfolie extra vergine en wijn van de 
Azienda Agricolo Frezza. Bezoek aan de olijf- en wijngaarden en degustaties op 
aanvraag. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: slechts 19 kamers (15-25 m²), allemaal verschillend (volgens beschik-
baarheid). Airconditioning (15/06-15/09), tegelvloer. De kamers zijn gedeco-
reerd in een rustieke en landelijke stijl, meestal met houten balken aan het 
plafond en smeedijzeren meubilair. 1 Familiekamer (prijs op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 12 jaar op de kamer 
van de ouders genieten elk 50% korting.
Bijzonderheden: de agriturismo is gesloten vanaf 04/11/20. Huisdieren: 
€ 10/nacht (op aanvraag). Verblijfstaks: € 1,00/persoon/nacht (max. 14 nach-
ten, ter plaatse te betalen). Topdata: 09/04/20-13/04/20, 18/04/20-25/04/20, 
30/04/20-02/05/20, 30/05/20-06/06/20, 25/09/20-28/09/20, 31/10/20-03/11/20.
Bonus: 10% korting in het restaurant. Voordeeltarief voor wijndegustatie.

Deze gezellige vakantiehoeve werd volle-
dig gerenoveerd volgens de lokale traditie. 
U wordt er door de eigenaars zelf ont van-
gen. U geniet er van de natuur, van de 
mooie, eenvoudige dingen des levens en 
van de rust, terwijl u in de nabijheid van 
het Garda meer en het pretpark Gardaland 
ver blijft. Voor een aangename, groene 
vakantie.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra

bed 3/4
inclusief ontbijt
LAGV0055 N1

A 01/04-02/05, 29/09-03/11 uitgez. topdata 45 70 30
B 11/07-06/09 65 95 30
C 03/05-10/07, 07/09-28/09 uitgez. topdata 55 85 30
B Topdata 65 95 30
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining LAGVP055
D 01/04-02/05, 29/09-03/11 uitgez. topdata 179
D 11/07-06/09 239
E 03/05-10/07, 07/09-28/09 uitgez. topdata 219

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis of 10 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis
(de voordelen gelden 01/04/20-03/11/20)

DINING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x wijndegustatie
 ∙ 1x brunch op basis van 
producten afkomstig van 
de agriturismo (kaas, 
salami, olijven,...) 
(1 glas wijn inbegrepen) 
(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

GRATIS

vanaf

Castelnuovo del Garda
Alle aandacht gaat naar 
het kasteel, ge bouwd in 
1387 door Gian Galeaz-
zo Visconti. Daar naast 
staat de kerk Santa 
Maria met een romaan-
se klokken toren en een mooie fres co in 
de koepel. Bezoek ook de 16de-eeuwse 
Villa Cossali Sella. In de omgeving wordt 
de bardolino wijn geproduceerd en de keu-
ken is lekker en gevarieerd. Er heerst een 
submediterrane vegetatie met o.m. olijf-
bomen en cipressen.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Villa Sofia

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

inclusief ontbijt
LAGV0080 X0

A 10/04-11/04, 16/05-20/05 83 97 118
B 12/04-15/05, 19/09-10/10 71 76 88
C 21/05-03/07, 29/08-04/09 99 122 138
D 04/07-28/08 111 134 158
A 05/09-18/09 83 97 118

Ligging: rustig, op 500 m van het Gardameer en 100 m van het 
centrum. Het museum Vittoriale degli Italiani bevindt zich op 
750 m. De André Heller botanische tuinen liggen op 300 m.
Transport: per auto: 1.033  km (Brussel), 973  km (Parijs), 
1.198 km (Amsterdam). Luchthaven Verona op 66 km, Milano 
Linate op 118 km.
Faciliteiten: inkom met de receptie (24 uur) en een zithoek. 
Bar (lichte lunches), ontbijtruimte. Openluchtzwembad (april-
oktober) in de tuin met gratis ligstoelen, parasols en handdoe-
ken. Terras met bubbelbad op het dak (april-oktober).
Kamers: 34  kamers in klassieke stijl. Tegelvloer of parket. 
Classic (20 m²), superior (25 m², zicht op de tuin) of deluxe 
kamers (28 m², met balkon en zicht op het meer). Extra bed 
(3de volwassene) in een deluxe kamer: 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 32/dag (3 gangen, keuzemenu) in het restaurant van 
hotel Savoy Palace op 500 m.
Kinderen: kinderbedje gratis. Deluxe kamers: 1 kind van 3 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclu-
sief ontbijt).
Bijzonderheden: periode A/C: min. 2  nachten. Periode D: 
min. 3 nachten. Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Het hotel is gesloten 01/04/20-09/04/20 en vanaf 
11/10/20. Huisdieren: op aanvraag.
Bonus: 10% korting op het à la carte menu in het restaurant 
van hotel Savoy Palace (op 500 m). Jonggehuwden: fles spu-
mante.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 29/02/20) OF 

5% (reservering voor 31/03/20) (cumuleerbaar)
• 15% korting (12/04/20-15/05/20, 19/09/20-10/10/20, min. 

5 nachten) OF 10% (16/05/20-03/07/20, 29/08/20-18/09/20, 
min. 7 nachten)

(inclusief ontbijt)

Deze bekoorlijke villa werd gebouwd 
aan het begin van de 20ste eeuw en 
is gelegen in een rustige buurt van de 
badplaats Gardone Riviera, op 500 m 
van het Gardameer.

Gardone Riviera
Elegante badplaats met stijlvolle huizen aan het Gardameer. 
De voormalige villa van de Italiaanse schrijver en politicus 
Gabriele d'Annunzio is nu een museum met mooi panorama.

Gardameer
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Madrigale

Ligging: het hotel is mooi en rustig gelegen in een groene omgeving, bovenop 
een heuvel van waar u een fabelachtig uitzicht heeft op het Gardameer en 
het schiereiland Sirmione. De stad Garda ligt op 2 km. U kan vanuit het dorp 
uitstapjes maken naar Bardolino op 5 km, Peschiera del Garda en het pretpark 
Gardaland op 30 km, het schilderachtige schiereiland Sirmione en cultuurstad 
Verona op 40 km.
Transport: per auto: 1.064 km (Brussel), 1.004 km (Parijs), 1.180 km (Amsterdam). 
Luchthaven Verona op 38 km, Bergamo/Orio al Serio op 119 km en Venezia op 
158 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime inkom met de receptie en een gemoedelijke bar. Restaurant 
Bellevue voor ontbijt en diner, en bistro Le Terrazze waar u kan lunchen naast 
het zwembad. Zowel vanuit de restaurants als vanuit de bar is het uitzicht over 
het meer geweldig. In de mooie tuinen zijn er 2 zwembaden: een overloop-
zwembad met zicht op het meer en een verwarmd zwembad. Gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken. Massages zijn mogelijk op aanvraag (betalend). De 
golfbaan Cà degli Ulivi ligt net tegenover het hotel. Tennisplein op 2 minuten 
(betalend). Gratis parking of garagebox vanaf € 10/24 uur.
Kamers: alle 60 kamers werden klassiek ingericht, ze zijn ruim en comfortabel 
(voor max. 2 volwassenen en 2 kinderen). Parketvloer en balkon of terras met 
zicht op het meer. We reserveren voor u een blue lake (23 m²), een emerald 
junior suite (25 m²) of een ruimere gold classic junior suite (28 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu). Opgelet: het halfpension menu wordt niet buiten op het terras 
geserveerd.
Kinderen: kinderbedje € 10/dag. 2 Kinderen van 2 t/m 4 jaar op de kamer van 
de ouders genieten elk 80% korting, 2 kinderen van 5 t/m 11 jaar genieten elk 
50% korting, 2 kinderen van 12 t/m 18 jaar genieten elk 30% korting (inclusief 
ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 14 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te  betalen). Gesloten 01/04/20-03/04/20 en vanaf 01/11/20. Periode A/C: min. 
2 nachten, periode B/D: min. 4 nachten, periode E: min. 5 nachten. Het restau-
rant is gesloten 18/10/20-31/10/20, geen halfpension mogelijk.
Bonus: jonggehuwden: fles prosecco.

Comfortabel hotel, recent gerenoveerd, 
voor een ontspannende vakantie met 
een rustige ligging in het groen en een 
sprookjes achtig uitzicht over het Garda-
meer. Een prachtig vertrekpunt voor aller-
lei uitstapjes. Na een dag boordevol activi-
teiten, kan u zalig genieten aan één van de 
twee zwembaden, in de fraaie tuin of van 
de lekkere keuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
blue 
lake

1 persk.
blue 
lake

emerald junior 
suite 

2 pers.

gold classic 
junior suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LAGV0081 X1

A 03/04-08/04, 11/10-31/10 90 135 99 97 halfpension volwassene 30
B 09/04-13/04, 21/05-28/05 125 187 137 134
C 14/04-20/05, 04/10-10/10 108 162 117 114
D 29/05-13/06, 03/07-16/07 134 200 147 144
B 14/06-02/07, 13/09-03/10 125 187 137 134
E 17/07-05/09 144 215 158 153
D 06/09-12/09 134 200 147 144

UW VOORDEEL
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04/20-20/05/20, 04/10/20-31/10/20) *
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (21/05/20-29/05/20, 14/06/20-11/07/20, 

20/09/20-03/10/20) *
• Reservering voor 31/03/20: gratis halfpension (03/04/20-17/10/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)
* inclusief ontbijt

GRATIS
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Marciaga di Costermano
Marciaga di Coster-
mano is een charmant, 
klein dorpje op een 
berg hoog boven het 
Gardameer. Vlakbij be-
vindt zich de bekende 
stad Garda, met haar gezellige straatjes 
en een ruim aanbod aan restaurants en 
terrasjes. Iets verderop ligt Bardolino met 
zijn talrijke wijngaarden. Ontdek de heer-
lijke Bardolinowijnen!
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Lefay Resort & SPA Lago di Garda

Ligging: in een park van 11 ha in het hart van de Riviera dei Limoni, omgeven 
door heuvels en olijfbomen, met zicht op het Gardameer. Gagnano, op 6 km, 
is één van die weinige centra langs het meer waar het niet zo druk is. Perfect 
als uitvalsbasis om mooie wandeltochten te maken. Cultuur opsnuiven kan in 
Gardone Riviera (18 km), Sirmione (58 km) en Verona (88 km).
Transport: per auto: 1.047 km (Brussel), 911 km (Parijs), 1.221 km (Amsterdam). 
Luchthaven Verona op 78 km, Milano Linate op 137 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: knappe lobby met de receptie. In La Sala Caminetto kan u ont-
spannen met een boek of rustig bijpraten. Sfeervol ingerichte loungebar. 
Het aangrenzende terras biedt een prachtige zonsondergang. Het Lefay Vital 
Gourmet-concept is gebaseerd op verse seizoens gebonden ingrediënten. La 
Grande Limonaia serveert mediterrane gerechten, Trattoria La Vigna is een pit-
toreske bistro. Mooie tuin met overloopzwembad uitkijkend op het meer, pool-
bar. Exclusieve Lefay Spa World (3.800 m², gratis toegang) met verschillende 
baden en sauna's. Massages (betalend).
Kamers: 93  kamers voor max. 2 personen met een fantastisch zicht op het 
meer, ingericht met natuurlijke materialen en met veel natuurlijke lichtinval. 
Prestige junior suite (50 m²) op het gelijkvloers en met directe toegang tot 
de tuin. Deluxe junior suite (50 m²) met balkon en op de 1ste verdieping. De 
exclusive suite (83 m²) beschikt over een aparte leefruimte en een bubbelbad. 
Communicerende kamers en kamers voor rolstoelgebruikers op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (min. 
2 nachten).
Kinderen: kinderbedje op aanvraag.
Bijzonderheden: 01/03/20-08/04/20, 14/04/20-29/04/20, 11/10/20-24/12/20: min. 
2 nachten. 30/04/20-28/05/20, 14/06/20-25/06/20, 06/09/20-10/10/20, 25/12/20-
30/12/20: min 3  nachten. 09/04/20-13/04/20, 29/05/20-13/06/20, 26/06/20-
23/07/20, 23/08/20-05/09/20: min. 5 nachten. 24/07/20-22/08/20: min. 7 nachten. 
Verblijfstaks (15-80 jaar): € 3,50/persoon/ nacht (ter plaatse te betalen). Spa 
vanaf 18 jaar. Huisdieren op aanvraag.
Bonus: 20% korting op de behandelingen in de spa. Jonggehuwden: fles 
schuimwijn, vroege check-in en late check-out volgens beschikbaarheid, 1x 
toegang tot La Luna nel Lago (zoutwatermeer van 38°).

De Lefay-filosofie bestaat uit een concept 
van algemeen welbehagen. De balans tus-
sen lichaam en geest staat hier centraal. 
Het resort werd gebouwd met respect 
voor de natuurlijke omgeving en ontving 
reeds meerdere prijzen omwille van zijn 
ecovriendelijk karakter. U verblijft hier in 
een van de meest pittoreske dorpjes aan 
het Gardameer, door D.H. Lawrence ooit 
beschreven als ’te mooi voor woorden'...

vanaf Prijs per persoon per nacht prestige
junior suite

2 pers.

prestige
junior suite

1 pers.

deluxe
junior suite

2 pers.

exclusive
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LAGV0071 X0

A 01/03-08/04, 14/04-29/04 157 250 175 344 halfpension 65
B 09/04-13/04, 26/06-23/07 275 444 307 610
C 30/04-25/06, 06/09-10/10 229 363 254 504
D 24/07-22/08 297 475 329 654
B 23/08-05/09, 25/12-30/12 275 444 307 610
A 11/10-24/12 157 250 175 344

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 120 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/03/20-08/04/20, 01/11/20-24/12/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (14/04/20-30/04/20, 11/10/20-31/10/20)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-27/06/20, 13/09/20-10/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (28/06/20-23/07/20, 23/08/20-12/09/20)
(cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

Gardameer

GRATIS

Gargnano
Het schilderachtige 
Gargnano is een geliefd 
vakantieoord, maar in 
tegenstelling tot an-
dere stadjes aan het 
Gardameer, wordt het 
niet overspoeld door het massatoerisme. 
Het stadje is deels ingesloten door de ber-
gen, waardoor het een mild klimaat kent 
en omgeven wordt door een weelderige 
plantengroei.
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Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Venetië, Romeo en Julia, Palladio en grappa
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d i  G a r d a

Een van de boeiendste streken van Italië, rijk aan schitterende kunststeden: 
Venezia*, Verona, Vicenza, Padova, Treviso,... In het noorden liggen de Dolomieten 
en naar het westen toe behoort ook een deel van het Lago di Garda tot deze regio. 
In het binnenland kunt u dan weer riante villa’s, paleizen en parken bewonderen. 
Naast de industriële ontwikkeling, vindt u er alles wat u maar wensen kan: een 
meer, de bergen, de zee, juweeltjes van steden, kunst en architectuur...

Ontdek de Friuli, van de besneeuwde Alpen tot aan de stranden van de Adriatische 
Zee. Geniet van de gerenommeerde wijnen van de Colli Orientali del Friuli, de 
befaamde Prosciutto di San Daniele, of van een espresso in een belle époque café 
in Trieste, de thuishaven van Italië’s grootste koffiebranderijen. Een regio die 
gevrijwaard is gebleven van massatoerisme. 

* Ons volledig hotelaanbod in Venetië vindt u in onze brochure Citytrips, die voor 
u klaar ligt bij uw reisagent
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Ai Cadelach Hotel Giulia

Ligging: op 200 m van het meer en het historisch centrum, omringd door bos-
sen. In het Archeologisch Didactisch Park van Livelet op 2 km keert u terug 
naar de prehistorie. Op 6 km het dichtstbijzijnde stadscentrum en treinstation 
(Vittorio Veneto), op 12 km de romaanse abdij van Follina,...
Transport: per auto: 1.110 km (Brussel), 1.174 km (Parijs), 1.173 km (Amsterdam). 
Luchthaven Treviso op 64 km, Venezia op 72 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (7.30-21 uur) en bar. In de woonkamer ontbijtbuffet en 
's mid dags een snack of een kopje thee. Winterrestaurant Il Magnader (okto-
ber-april), zomerrestaurant La Baracheta (mei-september). De prima keuken is 
geïnspireerd op traditie en eenvoud, ver gezeld van kwalitatieve wijnen. Ook 
dieetgerechten. Mooi buitenzwembad (16 x 8 m) met poolbar en gratis ligstoe-
len, parasols en handdoeken. Knap wellnesscentrum (betalend). Tennisplein, 
manege (heel kindvriendelijk), fietsen, trekking, nordic walking, begeleid 
bezoek aan een wijnkelder, wijndegustaties,...
Kamers: 27 mooie kamers met parket vloer. Wellness kamers (25 m²) met balkon 
en directe toegang tot het wellnesscentrum en uitkijkend op het zwembad of 
Belluno; mogelijkheid tot 1 extra bed (15% korting). De deluxe kamers zijn 
geïnspireerd op de 4 natuurelementen (22 m², douche en kingsizebed). Super 
deluxe kamers (22 m², bubbel bad of designbad) en junior suites Venezia (35 m², 
met zithoek) mits toeslag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel) (min. 3 nachten).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de wellness kamers: 2 kinderen van 
3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders genieten elk 30% korting (stapelbed) 
(inclusief ontbijt).
Familievoordeel: enkel in de wellness kamers: 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar in 
een aparte kamer genieten elk 15% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 09/08/20-16/08/20, 25/12/20-02/01/21: min. 3 nachten. Kleine 
huisdieren toegelaten: € 10/nacht (enkel in de wellness kamers). Verblijfstaks: 
€ 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Het boeiende verhaal van Ai Cadelach 
start in 1970 met het restaurant van Sergio 
en Giulia Grava. Ondertussen is de gast
vrije familie Grava erin geslaagd een heel 
gezellig, veelzijdig hotel uit te bouwen 
waar natuur, sport en wellness onlos
make lijk verbonden zijn. Zij zullen u graag 
leuke ideeën aanreiken voor uw verblijf in 
hun 'casa' en 'terra'.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
wellness

1 persk.
wellness

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VTOV0025 N1

A 01/04-31/03 60 80 70 2 persk. super deluxe 15
junior suite 2 pers. 20
halfpension (min. 3 nachten) 30
halfpension (< 3 nachten) 37

Pakketprijs per persoon Charming+ Vespa
1 Vespa voor 2 personen VTOVPC25

B 01/04-31/03 419
1 Vespa per persoon VTOVPD25

C 01/04-31/03 519

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/10/20-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/09/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten) (inclusief ontbijt of halfpension)

VESPA
 ∙ 5 nachten in een 
wellness kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x diner (glaasje prosecco 
inbegrepen)

 ∙ 1x lunch
 ∙ vespa voor 2 dagen 
(1 vespa voor 2 personen 
OF 1 vespa per persoon 
(exclusief brandstof)

GRATIS

vanaf
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Revine Lago
Dit pittoresk dorp aan 
de voet van de Voor
Alpen van Belluno in 
de vallei van Valsana 
is gekend voor zijn 
ge zon de lucht. Er zijn 
2 meren van glaciale oorsprong, onderling 
ver bonden door middel van een kanaal. 
Het stadje is een mooie aaneenschakeling 
van stenen huizen die omhoog klimmen 
naar de Monte Frascon. Tal van wandel en 
fietspaden in de omgeving.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Villa Luppis

Ligging: rustig gelegen op het platteland in een prachtig kasteelpark (5 ha). 
Venetië ligt op 70 km en is makkelijk bereikbaar met de trein vanuit het nabij-
gelegen station San Stino di Livenza. Het lieflijke Asolo ligt op 70  km. De 
Palladiaanse villa's langs de Brenta liggen op 80 km.
Transport: per auto: 1.220 km (Brussel), 1.160 km (Parijs), 1.313 km (Amsterdam). 
Luchthaven Venezia Treviso op 40 km, Venezia Marco Polo op 55 km. Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (7-23 uur), lobby en bar. Ontbijtruimte in de veranda, in 
de zomer kunt u op het terras ontbijten. Het gastronomisch restaurant Carpe 
Luppis serveert traditionele gerechten op basis van lokale producten. In het 
mooie park vindt u kabbelende fonteintjes en zithoekjes in de schaduw van 
eeuwenoude bomen. De voormalige ijskelder werd omgebouwd tot wijnkelder, 
waar de sommelier u de beste wijnen uit de regio laat proeven. Buitenzwembad 
(12 x 20 m, seizoensgebonden) met poolbar en gratis ligstoelen, parasols en 
handdoeken. Tennis. Gratis fietsen. Transferdienst naar het dichtstbijzijnde sta-
tion op aanvraag (betalend).
Kamers: de 39 kamers zijn ingericht in een klassieke stijl met mooie stoffen en 
antieke stukken, zoals de pendules uit de collectie van gravin Luppis. Classic 
kamers (16 m², max. 2 personen) met zicht op tuin of parking, superior kamers 
(25 m², max. 3 personen) met tuinzicht, junior suites (28 m², max. 3 personen) 
met zithoekje en zicht op de rozentuin, en suites (30 m², max. 3 personen) met 
tuinzicht. Parket of tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 2  kinderen van 3  t/m 
18 jaar op de kamer van de ouders (uitgez. classic kamers) (zie prijstabel).
Bonus: bij min. 3 nachten: welkomstdrankje en degustatie van 3 verschillende 
wijnen met aperitiefhapje (cumuleerbaar met Uw voordeel). Jonggehuwden: 
welkomstdrankje, bloemen en fruit.

Dit voormalig klooster uit de 11de eeuw 
werd in de 19de eeuw omgebouwd tot 
een statig buitenverblijf. Vandaag ont
vangt gravin Luppis u in deze unieke 
villa vol antieke meubelstukken. In het 
kasteel park kunt u rustig genieten aan het 
buitenzwembad.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

junior
suite

2 pers.
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VTOV0028 N1

A 01/04-31/10 69 80 90 104 1ste kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 34
1ste kind 12 < 19 jaar 
incl. ontbijt 48
2de kind 3 < 19 jaar 
incl. ontbijt 34
extra bed (3de volwassene) 48
halfpension 38

B 01/11-31/03 59 66 73 85

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 29/02/20)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-31/03/21)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten) (inclusief ontbijt)

De Veneto
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Rivarotta di Pasiano
Dit klein dorpje ligt 
op de grens tussen de 
regio's Veneto en Friuli
Venezia Giulia. De dorp
jes en steden uit deze 
streek vertonen een 
zeer duidelijke Venetiaanse invloed, met 
klokken torens zoals op het San Marco
plein. De tientallen palazzo's langs de 
Corso Vittorio Emmanuele II in Pordenone 
zijn mooie voorbeelden van Venetiaanse 
gotiek.
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Mastino

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

extra
bed 
3/4

inclusief ontbijt
VTOV0010 N1

A 01/04-09/04 zondag/donderdag 65 107 41
B 01/04-09/04 vrijdag/zaterdag 78 134 41
B 10/04-12/06, 06/09-10/09 zondag/donderdag 78 134 41
C 10/04-12/06, 06/09-10/09 vrijdag/zaterdag 112 202 41
C 13/06-05/09, 11/09-10/10 zondag/donderdag 112 202 41
D 13/06-05/09, 11/09-10/10 vrijdag/zaterdag 125 237 41
A 11/10-30/12, 03/01-31/03 zondag/donderdag 65 107 41
B 11/10-30/12, 03/01-31/03 vrijdag/zaterdag 78 134 41
D 31/12-02/01 125 237 41

Ligging: u geniet hier van een bevoorrechte locatie, op 100 m 
van de Arena di Verona, vlak bij de voetgangerszone.
Transport: per auto: 1.024  km (Brussel), 994  km (Parijs), 
1.186 km (Amsterdam). Luchthaven Verona op 12 km.
Faciliteiten: lounge met de receptie, een leuke, kleine bar en 
een gezellige ontbijtzaal. De hall en de gangen werden gere-
noveerd, waarbij stukken van vroegere fresco's blootgelegd 
werden. Garage op 50 m (vanaf € 18/24 uur). Naast het hoofd-
gebouw is er ook een bijgebouw op 300 m met een ontbijt-
ruimte, aangename kamers en een wellnesscentrum (betalend, 
vanaf € 25 voor 1u30) met o.m. sauna, bubbelbad, zoutkamer en 
schoonheidsbehandelingen.
Kamers: de 54 kamers (17-23 m²) zijn hier van een charmante 
eenvoud en best gezellig ingericht. Alle hedendaags comfort 
is aanwezig. Airconditioning (mei-september), tegelvloer of 
parket.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op 
de kamer van de ouders geniet 10% korting op de 'extra bed' 
prijs, het tweede kind van 3 t/m 12 jaar geniet 20% korting op 
de 'extra bed' prijs.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).
Bonus: jonggehuwden en huwelijksverjaardagen: fles 
Spumante.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 60 dagen voor 

afreis)

Tof, sympathiek hotelletje dat gezellig 
werd ingericht en een goede ligging 
geniet in het historisch centrum van 
Verona. Het personeel is uiterst vrien
delijk en behulpzaam.

Verona
De stad waar zich het beroemde liefdesverhaal van Romeo 
en Julia afspeelde. Tijdens het Operafestival (juli-augustus) 
bezoeken muziekliefhebbers van overal de Arena di Verona.

ZIN IN COMBINEREN?  
VILLA’S VAN DE VENETO

Villa Luppis HHHH 
in Rivarotta di Pasiano  
Villa Michelangelo HHHH�
in Arcugnano (Vicenza) 

8 dagen

De Veneto ligt bezaaid met villa’s, dus géén betere manier 
om de streek te verkennen dan door zelf in een van deze 
typische landhuizen te logeren. U verblijft eerst in de 
unieke Villa Luppis, gelegen in een prachtig kasteelpark 
waar u helemaal tot rust komt. Deze streek behoort 
eigenlijk al tot de regio Friuli. Venetië ligt op 70 km, een 
treinticket heen/terug naar deze romantische Dogenstad 
is inbegrepen. Andere aanbevolen uitstappen zijn de 
cultuurstad Treviso, gekend voor de lekkere prosecco 
(50  km) en Belluno, aan de voet van de Dolomieten 
(90  km). U reist door naar de fabelachtige Villa 
Michelangelo, net buiten de elegante stad Vicenza, de stad 
van de gerenommeerde architect Palladio. Wij voorzien 
een toegangsticket voor een van zijn meesterwerken: het 
Teatro Olimpico. Bezoek net buiten het centrum eveneens 
de Villa la Rotonda en ook de minder bekende, maar 
daarom niet minder mooie, Villa Valmarana ai Nani. Langs 
de Brenta liggen nog meer pareltjes: de Villa Emo, de Villa 
di Maser,... Ontspannen doet u met een lekkere grappa 
in het nabijgelegen Bassano del Grappa, een absolute 
aanrader!

Inbegrepen
 · Villa Lupis (zie p. 25): 4 nachten in een classic kamer, 
ontbijtbuffet, 1 degustatie (3 verschillende wijnen) met 
aperitiefhapje, 1  diner (3  gangen), treinticket heen/
terug naar Venetië (te betalen in het station, terugbe-
taald bij check out)
 · Villa Michelangelo (zie p. 26): 3 nachten in een classic 
kamer, ontbijtbuffet, 1  diner (degustatiemenu 4  gan-
gen), 1 toegangsticket voor het Teatro Olimpico

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer geldig 
01/11/20-30/11/20
Van 01/04/20-30/04/20, 01/07/20-31/08/20, 01/10/20-31/10/20 € 499
Van 01/05/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20 € 629
Geen andere kortingen van toepassing
100% kosten bij wijzigen of annuleren

Huurwagens zie p. 199
Voordeelpakket exclusief vervoer
VTOP0008 

vanaf
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Villa Michelangelo

Ligging: rustig gelegen in het groen van de Berici-heuvels, in het dorpje 
Arcugnano, op 7 km van Vicenza. Een ideale uitvalsbasis voor uitstapjes, niet 
alleen naar Vicenza, maar ook naar de steden Verona (55 km) of Padua (45 km). 
Ook Venetië (72 km) ligt binnen bereik. In Bassano del Grappa (45 km) kan u 
een heerlijke grappa proeven. Natuurliefhebbers kunnen naar de bergen of de 
indrukwekkende hoogvlakte van Asiago - befaamd voor de gelijknamige kaas 
- trekken.
Transport: per auto: 1.108 km (Brussel), 1.048 km (Parijs), 1.244 km (Amsterdam). 
Luchthaven Venezia op 80 km, Verona op 60 km. Treinstation Vicenza op 8 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit prestigieus hotel is ondergebracht in een typische villa uit 
de Veneto en dateert uit de 18de eeuw. 24 Uursreceptie en een gezellige bar 
met een elegante inrichting en marmeren vloeren. Geniet van de lekkere lokale 
keuken in het restaurant La Loggia. Het restaurant en de ontbijtruimte waar u 
elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet wacht, geven uit op de gezellige tuin 
en het terras. Neem een frisse duik in het zwembad (bij slecht weer overdekt) 
of ga wandelen in het aangename park.
Kamers: Villa Michelangelo was ooit in bezit van een adellijke familie. De 
vroegere rijkdom wordt nog steeds weerspiegeld in de stijlvolle kamers met 
antieke meubelen en adembenemende uitzichten. U waant zich hier bijna een 
van de adellijke bewoners van weleer. De 52 kamers zijn allemaal verschillend 
ingericht en bieden u al het nodige comfort. Alle kamers hebben parketvloer. 
Wij reserveren voor u een classic kamer (18 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), 
een ruimere superior kamer (22 m², max. 3 volwassenen) of een deluxe kamer 
(25 m², max. 3 volwassenen). Communicerende kamers mogelijk op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: € 15/nacht. Gesloten vanaf 01/12/20.
Bonus: periode A/B: upgrade volgens beschikbaarheid. Jonggehuwden: fruit en 
upgrade volgens beschikbaarheid.

Villa Michelangelo is één en al elegantie, 
precies zoals de stad Vicenza zelf. U zal 
meteen verrast worden door de smaak
volle inrichting en het prachtig zicht op de 
Bericiheuvels. Dankzij de antieke meube
len, en de aandacht voor de geschiedenis 
van het gebouw, wordt u ondergedompeld 
in de rijkelijke sfeer van weleer. Dit wordt 
genieten van rust, stilte, klasse en stijl... 
én van een overheerlijke keuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VTOV0031 N1

A 01/03-31/03, 01/08-31/08 55 96 96 110 halfpension 45
extra bed (3de volwassene) 69B 01/04-30/04, 01/07-31/07 65 106 106 120

C 01/05-30/06, 01/09-30/09 88 129 129 157
B 01/10-31/10 65 106 106 120
A 01/11-30/11 55 96 96 110

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis 

voor verblijven 01/03/20-30/04/20, 01/07/20-31/08/20, 01/10/20-
30/11/20) OF (reservering tot 60 dagen voor afreis voor verblijven 
01/05/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/03/20-30/04/20, 01/07/20-
31/08/20, 01/10/20-30/11/20)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Arcugnano (Vicenza)
Een rustig dorpje, in de 
Colli Berici waar heer
lijke wijn verbouwd 
wordt. Het ligt vlak bij 
Vicenza, een prach
tige stad, en erkend 
als UnescoWerelderfgoed: ontelbare 
palazzo's, de indrukwekkende Basilica 
Palladiana, de beroemde Villa la Rotonda 
en het imposante Teatro Olimpico zijn 
maar enkele van de vele bezienswaardig
heden. Vicenza is de stad van de gerenom
meerde architect Andrea Palladio. Vanop 
de Monte Berico heeft u een prachtig uit
zicht over de stad.
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De Veneto
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Relais Fra' Lorenzo

Ligging: deze relais is in de hoogte gelegen, in de heuvels van Verona, le 
Torricelle, uitkijkend op het Parco delle Colombare. U geniet er van een fan-
tas tisch uitzicht op de stad en een mooie, rustige ligging op een boog scheut 
van het historisch centrum van Verona (op 10 minuten wandelen). Bezoek het 
Teatro Romano op 1 km, het huis van Julia op 2,5 km, de Piazza Erbe en de 
Piazza dei Signori op 2,5 km, Piazza Brà met de Arena op 3,5 km,...
Transport: per auto: 1.058 km (Brussel), 1.005 km (Parijs), 1.200 km (Amsterdam). 
Luchthaven Verona op 16 km, Venezia op 125 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, bar met snacks en kleine kaart voor lunch en diner 
(7  tot 22 uur). De prachtige tuin met eeuwen oude olijf  bomen is een zalige 
oase. Openluchtzwembad (mei tot en met september), gratis lig stoelen, para-
sols en handdoeken. Er is ook een fitnessparcours. Fietsverhuur. Gratis parking 
in de tuin, parkeergarage vanaf € 10/24 uur. Tesla oplaadpunt (betalend). Gratis 
transfer naar het centrum van Verona (2x per dag). In de omgeving: tennis op 
500 m, minigolf op 800 m, paardrijden op 3 km.
Kamers: niet meer dan 10 charmante kamers, stuk voor stuk met een elegante 
inrichting en prestigieus meubilair. Ze zijn gezellig en comfortabel, met uit-
zicht op Verona (superior, deluxe en luxury kamers) of de heuvels (superior 
kamers ). Het plafond bestaat uit houten balken. Parketvloer. Wij reserveren 
voor u een superior kamer (22 m², max. 2 personen), een deluxe kamer (29 m², 
max. 2 personen, kan gecombineerd worden met een kleinere superior kamer ca. 
16 m² met tussendeur) of een luxury kamer (62 m² met terras en 2 badkamers, 
1 met douche en 1 met bubbel bad, max. 4 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de deluxe en luxury kamers: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: €  30/nacht. Verblijfstaks: 
€ 5/per soon/nacht (ter plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 12/01/21-
12/02/21. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 100% kosten vanaf 14 dagen voor 
afreis.
Bonus: fles prosecco voor jonggehuwden.

Een mooi gerenoveerd klein kloos
ter. Volgens oude verhalen kwam de 
Franciscaanse monnik Fra' Lorenzo, een 
vertrouweling van Romeo en Julia die ook 
hun huwe lijk in zegende en een gerenom
meerde kruiden dokter, er mediteren en 
krui den verzamelen. Hier lijkt de tijd stil te 
staan... Harmonie en rust, en een weerga
loos panorama op Verona!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

2 persk.
luxury

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VTOV0027 X0

A 01/04-30/04, 03/05-07/05 131 172 236 extra bed (3de en 4de persoon) 
in een luxury kamer 77B 01/05-02/05, 08/05-09/05 172 208 300

A 10/05-14/05, 16/09-17/09 131 172 236
B 15/05-15/09, 18/09-19/09 172 208 300
A 20/09-24/09, 27/09-31/10 131 172 236
B 25/09-26/09, 31/12-31/12 172 208 300
C 01/11-05/12, 09/12-30/12 95 134 195
A 06/12-08/12, 16/03-31/03 131 172 236
C 01/01-15/03 95 134 195

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) (betaalbaar 

bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-05/12/20, 09/12/20-30/12/20, 

01/01/21-15/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 03/05/20-07/05/20, 

10/05/20-14/05/20, 20/09/20-24/09/20, 27/09/20-31/10/20, 16/03/21-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (15/05/20-15/09/20)

GRATIS

Verona
De stad waar zich 
het wereld beroemde 
liefdes   verhaal van 
Romeo en Julia 
af speel de. U vindt er 
talrijke gezellige plei
nen: de Piazza Brà met zijn terrasjes, de 
kraampjes op de Piazza Erbe, de Piazza 
dei Signori met het stand beeld van 
Dante... Tijdens het Opera festival in juli 
en augus tus komen in de Arena di Verona 
15.000 muziek liefhebbers uit de hele 
wereld samen.
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Villa Cordevigo

Ligging: rustig, tussen de wijngaarden van de vermaarde Bardolino Classico. Een 
uitgelezen locatie om te genieten van de rust en prachtige landschappen ener-
zijds of de gezellige drukte van het Gardameer (10 km) en de talrijke kunststeden 
zoals Verona (25 km) anderzijds. Verona vormde het decor voor het beroemde 
liefdesverhaal van Romeo en Julia. Er is een rechtstreekse treinverbinding vanuit 
Verona met Venetië (150 km).
Transport: per auto: 1.052 km (Brussel), 992 km (Parijs), 1.176 km (Amsterdam). 
Luchthaven Verona op 23 km, Venezia op 153 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: kleinschalig hotel, ondergebracht in een prachtig gerestaureerd 
17de-eeuws landhuis dat verschillende gebouwen omvat. Receptie en bar 
Fiordilej waar u de Bardolino wijnen kunt proeven. Het gastronomisch restaurant 
L'Oseleta staat o.l.v. chef Giuseppe D'Aquino die de traditionele keuken herbe-
dacht (1 Michelinster). In bistro Sulla Terrazza kunt u bij mooi weer buiten lun-
chen of dineren met zicht op het landschap. Knappe tuin met buitenzwembad 
(240 m², seizoensgebonden) met poolbar die uitkijkt op de wijngaarden. Essentia 
Spa (350 m², gratis) met sauna, bubbelbad en stoombad.
Kamers: 34 kamers, in een klassieke stijl. Classic kamers op de 1ste verdieping 
met zicht op de wijngaarden en het zwembad (23 m², max. 2 pers.), tradition 
kamers in het hoofdgebouw met tuinzicht en mogelijkheid tot terras (25-36 m², 
max. 2 pers.) en ruime junior suites met een aparte slaapkamer (41-46 m², max. 
3 volw. of 2 volw. en 1 kind). Airconditioning tijdens de zomermaanden.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: min. 2 nachten op zaterdag. Verblijfstaks: € 2/pers./nacht (ter 
plaatse te betalen, juni t/m oktober). Het restaurant L'Oseleta is gesloten op 
dinsdag. De bistro is gesloten op maandag en 's middags van dinsdag t/m zondag. 
Bij beide vooraf reserveren. Het hotel is gesloten vanaf 29/12/20.
Bonus: welkomstdrankje en koekjes op de kamer. Bij min. 3 nachten: fles wijn, 
bij min. 5 nachten: fles wijn, massage (30 min.), bij min. 6 nachten: fles wijn, 
massage en fruit (zie ook Uw voordeel). Jonggehuwden: fles schuimwijn en fruit.

Villa Cordevigo is een luxueus en klein
schalig hotel in een gerestaureerd land
huis uit de 17de eeuw, gelegen in een 
mooi park met eeuwenoude bomen. Met 
zijn uitstekende locatie, op korte afstand 
van het Gardameer en Verona, midden in 
de wijngaarden van de Bardolino Classico, 
is dit de ideale uitvalsbasis om de regio te 
verkennen en om te genieten van de lek
kere keuken en wijnen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
tradition

2 persk.
tradition 

terras

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VTOV0030 X0

A 27/03-30/04 115 129 150 155 extra bed (3de persoon) in een 
junior suite 70B 01/05-31/05 zondag/donderdag 124 140 165 170

C 01/05-31/05 vrijdag/zaterdag 136 158 180 195
D 01/06-31/07 zondag/donderdag 149 163 200 213
C 01/06-31/07 vrijdag/zaterdag 136 158 180 195
D 01/08-12/08 149 163 200 213
E 13/08-18/08 170 195 232 233
D 19/08-29/08, 01/10-28/12 149 163 200 213
C 30/08-31/08 136 158 180 195
C 01/09-30/09 zondag/donderdag 136 158 180 195
D 01/09-30/09 vrijdag/zaterdag 149 163 200 213

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis  

(27/03/20-28/12/20)

De Veneto
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Cordevigo
Cordevigo is een klein 
dorpje dat omringd 
is door de wijngaar
den van de Bardolino 
Classico. Een ideale uit
valsbasis om zowel de 
lieflijke havendorpjes van het Gardameer 
als de talrijke kunststeden van de Veneto 
te bezoeken. Verona ligt op een halfuur 
rijden.
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Villa Pace Park Hotel Bolognese

Ligging: het middeleeuwse Preganziol is strategisch gelegen, op 20 km van 
Venetië en op 3 km van het ommuurde Treviso. Vicenza (74 km, de stad van 
de wereldvermaarde architect Palladio) en Bassano del Grappa (54 km, bekend 
van het gelijknamige drankje) zijn aanraders. Bezoek ook de vele Palladiaanse 
villa's in de buurt, het hogergelegen Asolo op 25 km, het romantische Verona 
op 122 km en Padova op 30 km. Bushalte aan het hotel. Voor de sportievelingen 
(betalend): begeleide fietstochten in de bergen van Montello en Asolo, golf 
(18 holes) op 7 km,...
Transport: per auto: 1.178 km (Brussel), 1.110 km (Parijs), 1.372 km (Amsterdam). 
Luchthaven Treviso op 3 km, Venezia op 21 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de receptie. Bar, ontbijtruimte in de kelderverdieping. 
Snacks van 19 tot 23 uur. In het restaurant, met culinaire traditie, geniet u 
van heerlijke regionale en nationale gerechten. Sauna, solarium en massages 
(betalend), Turks bad (gratis). Openluchtzwembad (25 m) en bubbelbad (niet 
verwarmd, open mei-september) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Ook het riant park is een erg belangrijke troefkaart van dit hotel. Fietsverhuur.
Kamers: 95 kamers aangeboden. Classic kamers (18 m², max. 2 pers.) executive 
kamers (28 m², max. 3 pers.) of junior suites (33 m², max. 3 personen, koffie- en 
thee faciliteiten). Bad en aparte douche. Parket.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de executive kamers en junior suites: 
1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ont-
bijt), 1 kind van 12 t/m 15 jaar geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: €  15/nacht. Verblijfstaks: 
€  1,80/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Afwijkende annuleringsvoor-
waarden: min. 1 nacht tot 10 dagen voor afreis.
Bonus: bij min. 6 nachten: welkomstdrankje, 1x gebruik fietsen met picknick 
(periode A) (cumuleerbaar met Uw voordeel 6+1).

Bijzonder sfeervol hotel, net buiten 
Venetië en Treviso gelegen. Het is onder
gebracht in een mooie villa van 1900, is 
slechts 2 verdiepingen hoog, en is omge
ven door een immens privépark. Hier leeft 
het verleden voort: destijds was de riante 
Villa Pace de zomerresidentie van voor
aanstaande Venetiaanse edellieden. Het 
hotel werd in 2019 gerenoveerd.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
executive

junior suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VTOV0005 X0

A 01/04-09/04, 15/04-30/04 46 48 56 halfpension 26
extra bed (3de volwassene) in 
een executive kamer of 
junior suite
per. A/C 26 
per. B 33

B 10/04-14/04, 01/05-30/06 49 56 61
A 01/07-31/08, 16/10-31/10 46 48 56
B 01/09-15/10, 27/12-01/01 49 56 61
C 01/11-26/12, 02/01-31/03 42 44 50
Pakketprijs per persoon Charming+ Gourmet en degustatie VTOVPD05
D Periode A 287
E Periode B 307
F Periode C 227

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 28/02/20) (cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode C) *
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode A) *
• 5% korting bij min. 2 nachten (01/04/20-31/03/21) *
(inclusief ontbijt)
* (niet onderling cumuleerbaar)

GOURMET EN 
DEGUSTATIE
 ∙ 4 nachten in een junior 
suite

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x gourmet diner bij kaarslicht 
(4 gangen)

 ∙ prosecco en chocolade op de 
kamer

 ∙ 1x wijndegustatie (transfer niet 
inbegrepen)

 ∙ 1x gebruik fietsen
 ∙ 1 doosje koekjes (streekproduct

(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

GRATIS
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Preganziol (Treviso)
Op 20 km van Venetië, 
ideaal voor het bezoe
ken van de paleizen, 
villa’s, kerken en par
ken die de regio zo rijk 
maken. Bewonder bv. 
in de Via Schiavonia de Villa Franchi. Deze 
villa's deden dienst als zomerresidentie 
van rijke patriciërsfamilies of als admini
stra tieve centra voor de omliggende boer
derijen. Laat u charmeren...
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Prijzen op aanvraag: bij het drukken van de brochure waren de tarieven vanaf 08/11/20 
niet beschikbaar. Contacteer uw reisagent of www.transeurope.com

Casa Verardo

Ligging: in een rustig en verborgen hoekje aan een kanaaltje diep in het his-
torische hart van Italië's meest romantische stad op 200 m van het kloppende 
hart van de drijvende stad, het Piazza San Marco. Wanneer de prestigieuze 
bars dan ook nog hun orkest op het terras laten spelen, gaat de sfeer enkel 
crescendo. De Rialto-brug, de oudste en meeste bekende brug over het Canal 
Grande ligt op 700 m.
Transport: per auto: 1.171  km (Brussel), 1.112  km (Parijs) en 1.307  km 
(Amsterdam). Luchthaven Venezia Marco Polo op 12  km en Venezia Treviso 
op 40 km. Vaporettohalte San Zaccaria op 150 m. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: vriendelijk onthaal aan de 24 uursreceptie van het Casa Verardo. 
Voor een drankje kunt u in de cosy bar terecht. Een continentaal ontbijt staat 
elke morgen voor u klaar in een prachtig 16de-eeuws decor. Bij mooi weer kunt 
u zelf buiten ontbijten op het panoramisch terras met zicht op het kanaal. 
Na een drukke dag in Venetië is het heerlijk relaxen in de charmante en heel 
gezellige binnentuin geflankeerd door een antieke 17de-eeuwse zuil. De vele 
antieke meubelen, de schilderijen van de Venetiaanse school uit de 16de eeuw, 
de Fortuny-lampen, de prestigieuze Rubelli-stoffen en de oude originele ele-
menten die behouden zijn gebleven, creëren van dit palazzo een uniek plekje.
Kamers: de Casa Verardo biedt 24 ruime, elegante en warm ingerichte kamers 
voorzien van antiek meubilair en parket. De kamers zijn allemaal verschil-
lend, ook qua grootte, aangezien het een 16de-eeuws palazzo betreft. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 10/04/20-12/04/20: min. 3  nachten. Verblijfstaks (vanaf 
10 jaar): € 3,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Dit 16eeuwse adellijke palazzo wordt al 
sinds de beginjaren 1900 gerund door de 
gastvrije familie Mestre. Bij hen beleeft u 
ongetwijfeld de magische sfeer van een 
echte 'Venetiaanse thuis'. De antieke meu
belen, de schilderijen van de Venetiaanse 
school, de opmerkelijke lampen en 
exquise stoffen creëren een heel aparte 
maar toch intieme sfeer. 'Casa lontano da 
casa'... hier komt u thuis in Venetië.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra

bed 3/4
inclusief ontbijt
VENV0110 X0

A 01/04-09/04 81 140 43
B 10/04-04/07 115 202 68
A 05/07-27/08 81 140 43
B 28/08-07/11 115 202 68
C 08/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/19-07/11/20)

De Veneto

GRATIS

st
an

da
ar

d 
ka

m
er

Venetië
Venetië is een stad 
als geen ander: de 
geschiedenis, archi
tectuur en cultuur van 
Venetië zijn onlosma
kelijk verbonden met 
het water van de omliggende lagune. Laat 
u door de tijdloze charme van de stad van 
Casanova verleiden: van de beroemde San 
Marcobasiliek en de Brug der Zuchten tot 
verborgen pleintjes en steegjes.
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L'Orologio

Ligging: op nauwelijks 300 meter van de befaamde Rialto-brug en vlak bij de 
levendige vis-, fruit- en groente markt, op de Sestiere San Polo. Een relatief 
rustige buurt, centraal, dicht bij het Canal Grande maar gevrijwaard van de 
grootste toeristenstromen. Het San Marco-plein, de Campo San Polo en het 
Fenice-theater liggen op minder dan 1 km stappen.
Transport: per auto: 1.209 km (Brussel), 1.148 km (Parijs), 1.350 km (Amsterdam). 
Luchthaven Venezia op 35 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de eigenaar heeft een passie voor alles wat met uurwerken te 
maken heeft. De vele prachtige exemplaren die we onder verschillende gedaan-
ten terugvinden, zijn hier de stille getuigen van. Het is een van de weinige 
Venetiaanse hotels waar geopteerd werd voor een hedendaags design. De con-
trasterende rode tinten in de gezellige L'O bar en aan de 24 uursreceptie zijn 
een knipoog naar de traditionele stijl. Snacks aan de bar. Het heerlijke ont-
bijtbuffet met uitsluitend verse producten zorgt voor een uitstekend begin van 
de dag. Vanop het dakterras geniet u van een schitterend zicht op de typisch 
Venetiaanse daken.
Kamers: de 43 kamers van dit trendy hotel ogen aangenaam en fris. Kleuren 
en materialen vormen een geslaagde mix. Ook de kunstwerken aan de muur 
refereren naar het thema uurwerken. Superior kamers (20 m², zicht op een 
zijstraatje), deluxe kamers (21 m²) met zicht op de binnenhof of op het Canal 
Grande of ruimere junior suites (25 m², extra bed 3de volwassene mits toeslag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers en junior suites: 
verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie 
prijstabel) (max. 1 kind per kamer).
Bijzonderheden: periode C/D/E/F/G: min. 2 nachten op vrijdag en zaterdag. 
Verblijfstaks (vanaf 10 jaar): € 4,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: fles water op de kamer. Jonggehuwden: fles prosseco.

Prestigieus, trendy en uniek, drie sleutel
woorden die passend de uitstraling van 
het hotel L'Orologio omschrijven. De eige
naar heeft er zijn passie voor uurwerken 
op een elegante wijze in verwerkt. Een tra
ditioneel Venetiaans gebouw, ooit zetelde 
hier de rechtbank van Venetië, ingericht in 
een moderne en minimalistische stijl, een 
gewaagd maar geslaagd concept.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

2 persk.
deluxe zicht
canal grande

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VENV0121 X0

A 01/04-02/04, 01/11-30/12 zo/do 90 105 147 151 kind 4 < 12 jaar incl. ontbijt 
per. A/B 39 
per. C/D/G 65 
per. E/F 45
extra bed (3de volwassene) 
per. A/B/C/D/G 52 
per. E 83 
per. F 70

B 01/04-02/04, 01/11-30/12 vrij/za 102 118 160 164
C 03/04-04/07, 28/08-31/10 zo/do 195 221 259 269
D 03/04-04/07, 28/08-31/10 vrij/za 229 254 293 302
E 05/07-27/08 zo/do 142 167 193 213
F 05/07-27/08 vrij/za 168 194 243 247
G 31/12-02/01 229 254 293 302
A 03/01-04/02, 07/02-10/02, 16/02-25/03 zo/do 90 105 147 151
B 03/01-04/02, 07/02-10/02, 16/02-25/03 vrij/za 102 118 160 164
C 05/02-06/02, 11/02-15/02, 26/03-31/03 zo/do 195 221 259 269
D 05/02-06/02, 11/02-15/02, 26/03-31/03 vrij/za 229 254 293 302

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 90 dagen voor afreis voor verblijven 

03/04/20-31/07/20, 28/08/20-31/10/20, 31/12/20-02/01/21, 05/02/21-06/02/21, 
11/02/21-15/02/21, 26/03/21-31/03/21)

• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor verblijven 
01/08/20-27/08/20)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen + 2 nachten gratis (01/08/20-
27/08/20, 01/11/20-30/12/20, 03/01/21-04/02/21, 07/02/21-10/02/21, 16/02/21-
25/03/21)

• 15% korting bij min. 2 nachten (01/04/20-02/04/20, 01/11/20-30/12/20, 03/01/21-
04/02/21, 07/02/21-10/02/21, 16/02/21-25/03/21, verblijven zondag t/m donderdag )

(niet cumuleerbaar)
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Venetië
Venetië is een stad 
als geen ander: de 
geschiedenis, archi
tectuur en cultuur van 
Venetië zijn onlosma
kelijk verbonden met 
het water van de omliggende lagune. Laat 
u door de tijdloze charme van de stad van 
Casanova verleiden: van de beroemde San 
Marcobasiliek en de Brug der Zuchten tot 
verborgen pleintjes en steegjes.



33

 € 64,
80* 

HHHH CHARME

FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

UNA Maison Venezia

Ligging: ligt in de wijk Cannaregio, aan een opvallend rustig pleintje. U ver-
blijft hier in het authentieke Venetië tussen de Venetiaanse huizen en de lokale 
bevolking, grote stromen toeristen zullen uw pad hier niet meteen kruisen. 
Toch bent u in het hart van de stad, de Rialtobrug ligt op slechts 650 m, het 
San Marco-plein met het Palazzo Ducale en de San Marco-basiliek bevindt zich 
op ongeveer 1 km. De halte van de boot Linea Blu van Alilaguna ligt op amper 
500 m.
Transport: per auto: 1.209 km (Brussel), 1.148 km (Parijs), 1.350 km (Amsterdam). 
Luchthaven Venezia op 35 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de naam, Maison Venezia, doet al meteen vermoeden dat het cre-
eren van een huiselijke sfeer hier een absolute prioriteit is. In dit voor malige 
herenhuis zal het attente en vriendelijke personeel u enthousiast verwelkomen 
aan de receptie. Ook voor het reserveren van excursies, het aanbevelen van 
een restaurantje of gewoon voor wat tips kan men hier zeker terecht. Elke 
morgen wacht u een heerlijk ontbijtbuffet, uitsluitend met verse producten. 
Vanaf 14u30 voorziet dit hotel voor de gasten een gratis buffet met koffie, thee, 
vruchtensap, fruit en gebakjes. Relaxen kan in de gezellige zit- en leesruimte.
Kamers: de 28 kamers van dit kleinschalig hotelletje werden allemaal in een 
Venetiaanse stijl ingericht met Murano-glas en antieke meubeltjes, maar uiter-
aard voorzien van alle modern comfort. Badkamer met make-up spiegel, verzor-
gingsproducten en pantoffels. We reserveren voor u de classic kamers (21 m², 
tweepersoonsbed of 2 aparte bedden). Eenpersoonskamers beschikbaar (15 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Periode A/B/E/F: 1 kind t/m 12 jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), periode C/D: verminderde 
prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 10  jaar): €  4,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen, max. 5 nachten).

Een kleinschalig hotel ondergebracht in 
een vroegere herenwoning. U geniet hier 
volop van de echte Italiaanse gastvrijheid. 
Het vriendelijke personeel, de koffie met 
gebak in de namiddag, de gezellige zit
hoek, de charmante kamers... dit voelt als 
een home away from home. Ook de goede 
ligging draagt ongetwijfeld bij tot het wel
slagen van uw verblijf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VENV0122 X1

A 01/04-23/04, 19/07-27/08 zondag/donderdag 105 203 kind 3 < 13 jaar incl. ontbijt 
(per. C/D) 42B 01/04-23/04, 19/07-27/08 vrijdag/zaterdag 128 247

C 24/04-18/07, 28/08-31/10 zondag/donderdag 117 254
D 24/04-18/07, 28/08-31/10 vrijdag/zaterdag 148 290
A 01/11-16/11, 20/12-01/01, 20/03-31/03 zondag/donderdag 105 203
B 01/11-16/11, 20/12-01/01, 20/03-31/03 vrijdag/zaterdag 128 247
E 17/11-19/12, 02/01-19/03 zondag/donderdag 72 135
F 17/11-19/12, 02/01-19/03 vrijdag/zaterdag 79 148

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 14 dagen voor afreis voor verblijven 

17/11/20-19/12/20, 02/01/21-31/01/21, 18/02/21-19/03/21) OF (reservering tot 
21 dagen voor afreis voor verblijven 01/04/20-23/04/20, 19/07/20-27/08/20, 
01/11/20-16/11/20, 20/12/20-26/12/20, 20/03/21-31/03/21) OF (reservering tot 
28 dagen voor afreis voor verblijven 24/04/20-18/07/20, 28/08/20-31/10/20)

(100% annuleringskosten vanaf 14 dagen voor afreis)

De Veneto
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Venetië
Venetië is een stad 
als geen ander: de 
geschiedenis, archi
tectuur en cultuur van 
Venetië zijn onlosma
kelijk verbonden met 
het water van de omliggende lagune. Laat 
u door de tijdloze charme van de stad van 
Casanova verleiden: van de beroemde San 
Marcobasiliek en de Brug der Zuchten tot 
verborgen pleintjes en steegjes.
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Piemonte betekent ‘aan de voet van de bergen’. Geniet van een golvend groen heuvel
landschap tegen de achtergrond van de Alpentoppen, eeuwenoude stadjes, gezellige 
dorpjes, kastelen,... Het is hier dat de filosofie van slow food is ontstaan. U leert 
er als een fijnproever te genieten van de diverse specialiteiten en de verschillen 
te ontdekken tussen de regionale keukens. Uiteraard vergezeld van een uitstekend 
streekwijntje... De Barolo is een van de topwijnen van Italië, die u kan proeven bij de 
wijnproducenten of in een regionale enoteca. Voor wie een boeiende, levendige stad 
wil bezoeken is er Turijn met zijn barokbouwkunst en talrijke musea. De regio van de 
Langhe, Roero en Monferrato behoort tot de UnescoWerelderfgoedlijst.
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€ 515

 € 515,
00* 

€ 429

 € 435,
00* 

Toeslag per persoon per nacht: 01/04-15/11 vrijdag en zaterdag € 5Toeslag per persoon per nacht: 01/04-30/11 vrijdag en zaterdag € 5

ONTDEKKING 
PIEMONTE PER FIAT CABRIO 500

Een ontdekkingstocht van het gebied waar grootse wij-
nen worden geproduceerd. U rijdt over de kam van de 
heuvelruggen en bewondert indrukwekkende kastelen, 
slapende dorpjes en eeuwenoude stadjes. Piëmonte 
is nog weinig toeristisch. De mensen zijn gastvrij. De 
schattigste telg van de Italiaanse automobielindustrie 
sinds 1957  heeft zóveel flair: piccola... ma grande. De 
Fiat 500 Cabrio is het modieuze, dakloze kleintje van de 
Fiat 500 met een stoffen dakconstructie die openschuift.

Formule
Individuele rondrit zonder begeleider per Fiat Cabrio 500. 
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week. Kredietkaart 
(waarborg) en rijbewijs vereist. Min. 18 jaar

Inbegrepen
 ∙ 5 nachten in Hotel Relais Montemarino in Borgomale 
(zie p. 37) logies en ontbijt in een standaard 
tweepersoonskamer

 ∙ 5 dagen gebruik van een Fiat 500 Cabrio met gps
 ∙ Ophalen en terugbrengen van de wagen op de 
luchthaven van Turijn

 ∙ Onbeperkt aantal km. Technische uitleg + gratis 
technische assistentie (enkel in de regio van het 
voorgestelde programma)

 ∙ Roadbook van de voorgestelde tours met tips i.v.m. 
de bezienswaardigheden in het Nederlands/Frans

 ∙ Verzekering aansprakelijkheid, diefstal en brand met 
franchise van € 1.500 (diefstal)

Niet inbegrepen
 ∙ De vluchten en transfers
 ∙ De verblijfstaksen
 ∙ Brandstofgebruik: de wagen dient terugbezorgd te 
worden met volle tank, zoniet zal de prijs voor een 
volle tank worden aangerekend

 ∙ Bijkomende verzekering (schade): € 80 (schade tot 
€ 1.500) of € 150 (alle schade) per Fiat 500 Cabrio (ter 
plaatse te betalen)

 ∙ Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden die u 
bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, alle maaltijden 
en dranken niet voorzien in het programma

vanaf

vanaf Prijs per persoon per rondrit (*) PIEP0006
inclusief ontbijt 1 cabrio voor 

2 personen
A 01/03-31/03 515
B 01/04-30/11 555

ONTDEKKING 
PIEMONTE PER VESPA

Alba is wereldberoemd voor zijn witte truffels en een 
ideale startplaats voor een rondrit. U rijdt tussen de 
wijngaarden van de Barbaresco en bezoekt het dorp dat 
zijn naam heeft gegeven aan één van de grootste wij-
nen van Italië, de Barolo. En in Bra wonen de uitvinders 
van de slow food... De Vespa werd populair na de Tweede 
Wereldoorlog door de behoefte aan een eenvoudig trans-
portmiddel... en dat is het ook! Bovendien het toonbeeld 
van Italiaanse elegantie.

Niet inbegrepen
 ∙ De vluchten en transfers
 ∙ De verblijfstaksen
 ∙ Levering van de Vespa in een ander hotel dan 
voorgesteld in het programma. Brandstofgebruik: 
de Vespa dient terugbezorgd te worden met volle 
tank, zoniet zal de prijs voor een volle tank worden 
aangerekend

 ∙ Bijkomende verzekering (schade): € 50 per Vespa (ter 
plaatse te betalen)

 ∙ Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden die u 
bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, alle maaltijden 
en dranken niet voorzien in het programma

Formule
Individuele rondrit zonder begeleider per Vespa. Vrije 
vertrekdatum, elke dag van de week. Kredietkaart (waar-
borg) en rijbewijs vereist. Min. 18 jaar

Inbegrepen
 ∙ 5 nachten in Hotel Relais Montemarino in Borgomale 
(zie p. 37) logies en ontbijt in een standaard 
tweepersoonskamer

 ∙ 4 dagen gebruik van een Original Vespa Piaggio 
125 cc met automatische versnellingen, helmen

 ∙ Levering van de Vespa in uw hotel
 ∙ Onbeperkt aantal km
 ∙ Technische uitleg + gratis technische assistentie 
(enkel in de regio van het voorgestelde programma)

 ∙ Roadbook van de voorgestelde tours met tips i.v.m 
de bezienswaardigheden in het Nederlands/Frans

 ∙ Verzekering aansprakelijkheid, diefstal en brand met 
franchise van € 350 (diefstal)

vanaf

vanaf Prijs per persoon per rondrit (*) PIEP0004 PIEP0005
inclusief ontbijt 1 vespa voor 

2 personen
1 vespa per 

persoon
A 01/03-31/03 435 579
B 01/04-15/11 475 619

* De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijsperiode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes geldt de duurste periode). De volgorde van de etappes en de keuze van het hotel 
kan afwijken omwille van externe factoren, zonder de essentie van het programma aan te tasten. Bijzonderheden: betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Relais Montemarino

Ligging: in de heuvels, tussen Barolo op 25 km en Barbaresco op 14 km. Deze 
locatie zorgt voor een van de mooiste panorama's van Piëmonte, gaande tot 
de Alpen en Monviso. Alba (10 km) met zijn middeleeuwse torens is wereldbe-
roemd als centrum van de enogastronomie, gevierd voor zijn topwijnen Barolo, 
Barbaresco en Roero. Het is ook dé hoofdstad van de mysterieuze witte truffel. 
De rivier Tanaro vormt de grens tussen de Langhe en Roero. Sinds 2014 behoren 
de Langhe, Roero en Monferrato tot het Unesco-Werelderfgoed.
Transport: per auto: 1.065 km (Brussel), 875 km (Parijs), 1.239 km (Amsterdam). 
Luchthaven Torino op 135 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (7 tot 23 uur) en internethoekje. Aan de overkant van de 
gezellige patio met een indrukwekkende kastanjeboom is er een mooie portico 
(veranda) waar u elke morgen geniet van het uitzicht en een uitgebreid ontbijt-
buffet met lokale producten. Heel gezellig ook voor een aperi tiefje, vergezeld 
van lekkere hapjes. Geen restaurant, maar u kan wel een lichte maaltijd bestel-
len zowel 's middags als 's avonds. In de omgeving (500 m) treft u meerdere 
goede restaurants. Panoramisch binnenzwembad in de tuin (verwarmd) omge-
ven door een glazen wand, die in de zomer wordt opengeschoven. Zonneterras 
met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Sauna en massages op aanvraag 
(betalend). Wijnkelder (degustaties).
Kamers: 27 kamers (terracottavloer), elk met hun eigen charme, ingericht met 
oog voor detail en in harmonie met de traditie van de Langhe en met respect 
voor de unieke sfeer van de oude boerderij. Standaard (19 m², max. 2 personen), 
supe rior (22 m², max. 2 of 3 personen, sommige met balkon of tuintje - dan 
geen extra bed mogelijk) of junior suite (32 m², max. 3 personen, zithoek).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (inclusief ontbijt). Enkel in de junior suites en 
sommige superior kamers: verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 9 jaar op de 
kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 10  jaar): €  1,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Het hotel is gesloten vanaf 09/12/20. Betaalbaar bij reser-
vering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar.

Een sfeervolle oase, ontstaan uit de zorg
vuldige restauratie van een oude boerde
rij, die 4 verschillende bouwperiodes heeft 
gekend, waarvan telkens de kenmerken 
zijn behouden. Het is een karaktervol 
pand met een charmante binnentuin en 
een schitterende ligging die uitgeeft op 
de heuvels van Alba. Patrizia en haar team 
zijn heel gastvrij.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PIEV0012 N0

A 01/03-31/03 65 115 75 87 kind 3 < 10 jaar 
incl. ontbijt 34
extra bed (3de volwassene) 45

B 01/04-30/11 zondag/donderdag 75 120 85 97
C 01/04-30/11 vrijdag/zaterdag 80 140 90 102
A 01/12-08/12 65 115 75 87

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04/20) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/03/20-09/04/20, 

13/04/20-30/04/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-08/12/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Piëmonte

GRATIS

Borgomale
De Langhe bestaat uit 
de Bassa Langa in het 
noorden en de Alta 
Langa in het zuiden. 
Borgo male is een van 
de 21 dorpjes die deel 
uitmaken van de Alta Langa waar de heu
vels het hoogst zijn en waar de Dolcetto
wijngaarden worden afgewisseld met 
boomgaarden en weilanden. Naast een 
rijk, artistiek en monumentaal patrimo
nium kent deze streek een grote gastrono
mische traditie.
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Sina Villa Matilde

Ligging: omgeven door de Alpen en groene heuvels, op 10 km van Ivrea en op 
45 km van Turijn. Dit is de regio Canavese die gekend is voor middeleeuwse 
kunst en gastronomische geneugten, zonder de wijnen te vergeten. Her en der 
kleine dorpjes, kastelen, torens en landhuizen.
Transport: per auto: 912 km (Brussel), 743 km (Parijs), 1.118 km (Amsterdam). 
Lucht haven Torino op 35 km, Milano Malpensa op 100 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de centrale hal geeft uit op het park. Diverse salons met haard-
vuren en antiek meubilair zijn een ode aan de originele schoon heid van het 
landhuis, bar. De vroegere stallen wer den omgevormd tot een gourmetrestau-
rant waar traditionele regionale gerech ten geserveerd worden. Tijdens de zomer 
is er een tweede restau rant bij het zwembad. Openluchtzwembad (12 x 12 m, 
juni-september) met poolbar, gratis ligstoelen, parasols en hand doeken. SINA 
Fitness club met gratis fitness, sauna, Turks bad - massages en behandelingen 
betalend. Tennisplein en fietsen (gratis volgens beschik baar  heid). Gratis par-
king of garage (9 plaatsen): vanaf € 25/24 uur.
Kamers: 12 kamers in de villa, het hoofdgebouw, en 31 kamers in het bijgebouw, 
de vroegere boerderij. Ze zijn allemaal verschillend. Parket of tegelvloer en 
soms een balkon. Superior kamers (32 m², bijgebouw), deluxe kamers (42 m², 
villa), junior suites en duplex suites (60 m², bijgebouw) of suites (52 m², villa, 
koffie- en theefaciliteiten, bubbelbad) (zie ook Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de (junior/duplex) suites: 1 kind t/m 
12 jaar overnacht gratis in de suite van de ouders (inclusief ontbijt). Superior 
en deluxe kamers: 2 kinderen van 4 t/m 12  jaar genieten 50% korting op de 
'extra bed' prijs (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/04/20-04/04/20 en vanaf 01/11/20. 
Bonus: bij min. 3 nachten: 1 gratis lunch in het gourmetrestaurant of 1 gratis 
brunch bij het zwembad.

Een relais (afspanning) met een geschiede
nis (1700). Dankzij een zorgvuldige renova
tie wordt vandaag de schoonheid van wel
eer perfect weergegeven. Villa Matilde is 
om geven door een riant park met paadjes, 
mooie hoekjes en eeuwenoude bomen 
waar het heel aangenaam wandelen is. 
Hier wacht u een relaxed verblijf. Prima 
streekkeuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

junior suite/
duplex suite/
suite 2 pers.

extra
bed 3

superior/deluxe
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PIEV0006 N1

A 05/04-18/04, 01/10-31/10 70 84 160 42 halfpension 
volwassene 49 
kind < 13 jaar 25

B 19/04-31/05, 01/09-30/09 84 98 160 56
C 01/06-31/08 91 105 160 56
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking PIEVPC06
D 05/04-18/04, 01/10-31/10 219 235
E 19/04-30/09 299 329

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 30/04/20) OF 10% (reservering tot 

30 dagen voor afreis) *
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(periode A) *
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(periode B/C) *
• De 3de persoon (volwassene of kind) overnacht gratis in de (junior/duplex) 

suite van 2 volbetalende personen (05/04/20-31/10/20) (cumuleerbaar)
• Enkel voor de Charming+ Ontdekking: 10% korting op de vierde en alle 

daaropvolgende nachten (05/04/20-31/10/20) *
* niet cumuleerbaar (inclusief ontbijt of halfpension)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een 
superior of deluxe kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 4 gangendiner in het 
gourmetrestaurant

 ∙ 1x lunch in het gourmetrestaurant OF 
1 brunch bij het zwembad

 ∙ 1x wijndegustatie (3 wijnen) in de 
Tenuta Roletto in Cuceglio (op 7 km)

 ∙ ticket voor het Castello di Masino (op 
7 km, gesloten op maandag)

GRATIS

vanaf

Romano Canavese
Dit dorp wordt gedomi
neerd door een hoge 
klokken  toren. Het 
ligt ten noor den van 
Turijn tegen de grens 
met de Valle d'Aosta. 
Tot de beziens  waardigheden behoren de 
parochie  kerk, het kerkje Santa Marta, het 
adel lijk paleis de Villa Bocca en de noor
de lijke toegangspoort. In de omgeving 
treft u bossen en talrijke wijngaarden.
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€ 619

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

ZIN IN COMBINEREN?  
PIËMONTE EN LIGURIË, 
ALS EEN VORST IN ITALIË

Piëmonte: Sina Villa Matilde HHHH 
Ligurië: Best Western Metropoli HHH 
& Grand Hotel dei Castelli HHHH

8 dagen

Wat is er veelzijdiger dan eerst te verblijven in een 
unieke villa tussen de groene heuvels van Piëmonte, 
daarna in een excellent driesterrenhotel in de havenstad 
Genua en eindigen in een kasteelhotel aan de mondaine 
Ligurische kust. Sina Villa Matilde (zie p. 38) ligt op 
45 km van Turijn, zeker een bezoek waard. Bezoek er het 
Egyptisch museum, de iconische Mole Antonelliana, het 
San Carloplein en het Fiat-museum. Terug in het hotel 
kan u relaxen en genieten van een wijndegustatie en 
een heerlijk diner in het gourmetrestaurant. Verder naar 
Ligurië met als tussenstop Best Western Metropoli (zie 
p. 50) in de imposante havenstad Genua, gekend voor 
zijn sfeervolle steegjes, musea en het befaamde aqua-
rium. Deze regio dankt zijn bekendheid vooral aan de 
vele mondaine badplaatsen. In Grand Hotel dei Castelli 
(zie p. 52) in Sestri Levante kunt u lekker relaxen aan de 
Ligurische kust of de trein nemen (ticket ter plaatse te 
kopen) naar de Cinque Terre voor een wandeling.

Inbegrepen
 ∙ Hotel Sina Villa Matilde: 3 nachten in een superior 
kamer, buffetontbijt, 1 diner (4 gangen) in het 
gourmetrestaurant, 1 lunch in het gourmetrestau-
rant OF 1 brunch bij het zwembad, 1 wijndegustatie 
(3 wijnen) (op 7 km), 1 ticket voor de Castello di 
Masino (op 7 km, maandag gesloten)

 ∙ Hotel Best Western Metropoli: 2 nachten in een clas-
sic kamer, buffetontbijt, museumpas (24 uur geldig in 
alle musea in Genua)

 ∙ Grand Hotel dei Castelli: 2 nachten in een standaard-
kamer, buffetontbijt, 2 diners (4 gangen)

Prijs per persoon op basis van een standaardkamer  
geldig 05/04/20-18/04/20, 01/10/20-31/10/20
Van 19/04/20-26/06/20, 30/08/20-30/09/20 € 699
Van 27/06/20-29/08/20 € 809
Toeslag per persoon per nacht: 30/05/20-26/06/20, 30/08/20-19/09/20 
Grand Hotel dei Castelli € 21
Geen andere kortingen van toepassing
100% kosten bij wijzigen of annuleren

Voordeelpakket exclusief vervoer 
PIEP0010

vanaf

Piëmonte
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Best Western Plus Hotel Genova

Ligging: het viersterrenhotel Best Western Plus Genova is gelegen op een 
steenworp van het treinstation Porta Nuova, op wandelafstand van alle belang-
rijke bezienswaardigheden van de stad. U logeert in een historische wijk, vlak 
bij de Via Roma en de Piazza Carlo Felice. U bent omringd door schitterende 
gebouwen - de Opera en het Palazzo Ducale liggen om de hoek - en karakte-
ristieke antiekzaken. In 5 minuutjes wandelt u naar de bekende 'Portici', de 
overdekte galerijen gebouwd door Vittorio Emanuele die vandaag typische res-
taurantjes en boetieks huisvesten. De luchthavenbus stopt op 200 m.
Transport: per auto: 950 km (Brussel), 781 km (Parijs), 1.156 km (Amsterdam). 
Luchthaven Torino op 20 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel heeft een mooie, elegante inkom en aanpalend een 
leuke, gezellige bar. In de ontbijtruimte, die zich in de kelderverdieping 
bevindt, wacht u elke morgen een lekker ontbijtbuffet. Gratis gebruik van de 
fitness. Geniet ook van de spa met Turks bad, sauna, emotiedouches, zout-
grot,... (betalend, alleen voor +18  jaar tenzij vergezeld van de ouders). Het 
hotel werkt samen met een parkeergarage aan de overkant van de straat (richt-
prijs: vanaf € 16/24 uur).
Kamers: het Best Western Plus Hotel Genova biedt 91 kamers aan. Ze zijn alle-
maal verschillend qua stijl, van klassiek tot modern. Er zijn geen 2 identieke 
kamers, ze hebben elk een eigen, unieke toets en inrichting. We reserveren voor 
u een classic kamer (20 m²) met een klassieke, functionele inrichting of een 
deluxe kamer met een iets luxueuzere hedendaagse inrichting. Beide types voor 
max. 3 personen. De kamers kunnen zowel parket, tapijt als tegelvloer hebben 
(volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension in een restaurant op 300 m 
mits toeslag (4 gangen, 1/4 l wijn, 1/2 l water en 1 koffie).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 12  jaar): €  3,70/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen, max. 4 nachten). 

Best Western Plus Hotel Genova heeft 
een centrale ligging, vlak naast het sta
tion Torino Porta Nuova en dicht bij alle 
bezienswaardigheden, piazza's, winkels 
en restaurants. Het hotel bevindt zich 
in een klassiek en elegant 19deeeuws 
gebouw. Zo bent u meteen in de sfeer van 
deze fascinerende stad! Het personeel is 
vriendelijk en biedt u een perfecte service, 
steeds met de glimlach.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PIEV0003 N1

A 01/04-05/04, 12/06-30/07, 11/12-18/12, 09/03-31/03 78 120 85 halfpension 39
extra bed (3de volwassene) 
per. A 21 
per. B 20 
per. C 31 
per. D 39

B 06/04-11/06, 31/08-10/12, 28/12-02/01 85 128 92
C 31/07-30/08 62 91 69
D 19/12-27/12, 03/01-08/03 64 100 71

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (31/07/20-30/08/20, 19/12/20-27/12/20, 

03/01/21-08/03/21)
• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs (01/04/20-05/04/20, 12/06/20-

30/07/20, 11/12/20-18/12/20, 09/03/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (06/04/20-11/06/20, 31/08/20-10/12/20, 

28/12/20-02/01/21)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

GRATIS
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Torino
Een stad met veel 
barokbouwkunst en tal
rijke musea, waaronder 
het Egyptisch Museum, 
na dat van Caïro het 
tweede belangrijkste 
ter wereld. Het symbool van de stad is de 
hoge Mole Antonelliana die het Nationaal 
Filmmuseum huisvest  van hieruit is het 
panorama op de stad en de Alpen onover
troffen. Proef  een glaasje Bicerin, een 
typisch drankje met koffie en chocola
demelk dat smaakt als warm fluweel. De 
Piazza Castello is het elegantste plein van 
de stad, en op de Piazza Vittorio Veneto 
brengt jong en trendy Turijn de avond door.
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UNA Principi di Piemonte

Ligging: pal in het centrum, langs de levendige Via Lagrange. De bezienswaar-
digheden en boetieks (o.a. in de exclusieve Via Roma en de elegante Galleria 
San Federico) liggen binnen handbereik. Piazza San Carlo en het Egyptisch 
Museum treft u op 5 minuten wandelen. Iets verder vindt u Piazza Castello, 
het kloppend hart van Turijn, en de Kathedraal van Turijn met de beroemde 
lijkwade. De Mole Antonelliana en het Museum van de Film situeren zich op 
15 minuten stappen. Shuttlebushalte (bus naar de luchthaven) op 5 minuten 
wandelen. Treinstation Porta Nuova op 400 m.
Transport: per auto: 950 km (Brussel), 781 km (Parijs), 1.156 km (Amsterdam). 
Luchthaven Torino op 20 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit statige hotel werd gebouwd in de jaren 30 o.l.v. de vertrou-
wensarchitect van de familie Agnelli. Het werd in 2019 op sublieme wijze gere-
noveerd en ademt een en al grandeur. Lobby en 24 uursreceptie. Bar Salotto 
dei Principi serveert cocktails en 'aperitivi' volgens de regels van de kunst. 
Het terras is een uitstekend plekje om het Turijnse stadsleven gade te slaan. 
Royaal ontbijtbuffet. Restaurant Casa Savoia (voor lunch en diner) met ver-
fijnde Italiaanse, regionale en internationale gerechten is een gerenommeerd 
adres. Uitgebreide wijnkaart. Spa met stoombad, Finse sauna, bubbelbad, dou-
checircuit en relaxzone. Massages en behandelingen (betalend, op aanvraag). 
Privéparking (vanaf € 40/24 uur).
Kamers: 99 comfortabele en stijlvol ingerichte kamers en suites, verspreid over 
8 verdiepingen (het hotel is een van de hoogste gebouwen in Turijn). De inrich-
ting is luxueus met hoogstaande materialen (zoals parketvloer en marmeren 
badkamers). Deluxe kamer (30 m², max. 2 personen, douche of bad) of een 
junior suite (40 m², max. 3 personen, badkamer met aparte douche en bad). 
Beide types mogelijk met stadszicht (mits toeslag, zie prijstabel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind t/m 12 jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt) (uitgez. periode C).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 12 jaar): € 5/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 4 nachten). Kleine huisdieren: € 50/nacht.

Een iconisch hotel op een bevoorrechte 
locatie in het hart van Turijn. Het is een 
van dé architecturale parels in de stad en 
een symbool van de Italiaanse grandeur 
van weleer. Het fascinerende gebouw 
biedt weergaloze zichten op de stad en de 
omringende Alpen. U geniet er van topser
vice en authentieke NoordItaliaanse flair.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

1 persk.
deluxe

junior suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PIEV0016 X0

A 01/04-24/04 vrijdag/zondag 124 233 137 extra bed (3de volwassene) in 
een junior suite 40
2 persk. deluxe 
met stadszicht  10
junior suite met stadszicht 
2 pers. (toeslag op 
de junior suite) 17

B 01/04-24/04 maandag/donderdag 133 250 146
C 25/04-07/06, 31/08-31/10 141 268 154
D 08/06-26/07 vrijdag/zondag 117 219 130
E 08/06-26/07 maandag/donderdag 122 228 135
F 27/07-30/08 106 197 119
G 01/11-12/12, 06/01-31/03 vrijdag/zondag 120 220 133
H 01/11-12/12, 06/01-31/03 maandag/donderdag 124 228 137
I 13/12-05/01 107 194 120

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 21 dagen voor afreis 

voor verblijven 01/04/20-31/03/21)

Piëmonte

GRATIS
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Turijn
Een stad met veel 
barokbouwkunst en tal
rijke musea, waaronder 
het Egyptisch Museum, 
na dat van Caïro het 
tweede belangrijkste 
ter wereld. Het symbool van de stad is de 
hoge Mole Antonelliana die het Nationaal 
Filmmuseum huisvest. De Piazza Castello 
is het elegantste plein van de stad en op 
de Piazza Vittorio Veneto brengt jong en 
trendy Turijn de avond door.



www.transeurope.com42

 € 45,
30* 

HHHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

Castello di Santa Vittoria

Ligging: schitterend gelegen op een heuvel, tussen de steden Alba en Bra. 
Enkele tips voor trips: Cuneo, de hoofdplaats van de provincie (op 55 km), 
het historische Asti met de schitterende duizendjarige Duomo (op 37 km), het 
gezellige Alba gekend voor zijn witte truffels die u zeker moet proeven (op 
10 km), de barokke stad Bra (op 8 km), de grootstad Turijn (68 km), Alessandria 
(72 km) en uiteraard Barolo, wereldbekend om zijn overheerlijke wijnen (22 km). 
De panorama's onderweg zijn een streling voor het oog - neem uw tijd om al 
dat moois te bewonderen.
Transport: per auto: 1.057 km (Brussel), 834 km (Parijs), 1.231 km (Amsterdam). 
Luchthaven Torino op 85 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en lounge. In de elegante bar kunt u o.m. proeven van 
uitmuntende streekwijnen. Het restaurant Al Castello wordt uitgebaat door der-
den en serveert de traditionele gerechten van de streek. Vanaf het openlucht-
zwembad (6 x 10 m) met bubbelbad geniet u van een fantastisch zicht op het 
omliggend natuurlandschap. Ligstoelen gratis, hand doeken betalend.
Kamers: de 38 elegante kamers zijn ingericht in een warme stijl die oud en 
nieuw combineert. Bad (17) of douche (21) en parket. Naar keuze: standaard-
kamers met balkon (16 m²), junior suites (24 m²) of suites (28 m², bad jassen, 
zithoek). Extra bed 3de volwassene (junior suites en suites) en 4de volwassene 
(junior suites): 20% korting. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet, ook glutenvrije producten). Halfpension 
mits toeslag (3 gangen streekmenu met bediening aan tafel, niet mogelijk op 
zondag en maandag). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 2 kinderen t/m 6 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders, 2 kinderen van 7 t/m 12 jaar 
genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren toegelaten: € 10/nacht (klein), € 15/nacht (groot). 
Verblijfstaks (vanaf 12 jaar): € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Het 
restaurant Al Castello is gesloten op zondagavond en maandag, geen halfpen-
sion mogelijk.

De toren, de oude kasteelmuren en het 
mooi terras met panoramische ver   ge
zichten op de Piëmontese omgeving 
zorgen voor een uniek en on ver getelijk 
verblijf. De decoratie is een mix van oude 
en moderne elementen. Hier geniet u van 
een prima service, luxueus comfort, een 
sereen kader en een uit stekende keuken. 
Een aanrader!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PIEV0010 X0

A 01/04-30/04 71 90 84 suite 2 pers. per. A 19
suite 2 pers. per. B 13
halfpension volwassene 32

B 01/05-31/07 84 103 90
A 01/08-31/08 71 90 84
B 01/09-15/11 84 103 90
A 16/11-31/03 71 90 84

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 30/04/20) OF 5% 

(reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-

31/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/09/20)
(inclusief ontbijt) (u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten) (cumuleerbaar)

GRATIS
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Santa Vittoria d'Alba
Dit pittoresk stadje kijkt 
uit over de uitgestrekte 
wijn gaarden die Pië
mon  te karak teri se ren. 
Deze streek is alom ge 
kend voor haar lekke  re, 
authentieke keuken. De vredige loca tie, 
de culturele beziens waardigheden in de 
nabijgelegen stadjes en de prachtige land
schap pen zijn de troe ven van dit schilder
achtig plaatsje.
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Il Boscareto Resort & Spa

Ligging: net zoals het dorpje Serralunga zelf, ligt ook Il Boscareto op een 
unieke locatie: rustig, in de glooiende heuvels van de Langhe. Het panora-
mische uitzicht is echt adembenemend. Ga op verkenning langs de vele inge-
slapen dorpjes, kastelen en wijngaarden in de onmiddellijke omgeving of maak 
een deugddoende wandeling in de prachtige natuur. Daarnaast kan u ook klas-
siekers, zoals Asti (43 km), Alba (15 km), Alessandria (70 km) of Turijn (80 km) 
bezoeken. Voor wijnkenners is Barolo (11 km) uiteraard een absolute must.
Transport: per auto: 1.100 km (Brussel), 850 km (Parijs), 1.230 km (Amsterdam). 
Luchthaven Turijn op 65 km. Treinstation Alba op 17 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit designhotel biedt u een receptie en de gezellige loungebar 
Sunsi, met een fantastisch uitzicht over de wijngaarden... woorden schie-
ten tekort om het uitzicht te beschrijven. In het à-la-carterestaurant La Rei, 
kunt u de heerlijkste gerechten proeven, alles wordt met veel oog voor detail 
bereid (open van dinsdag t/m zondag, op zaterdag en zondag ook open voor 
de lunch). Snacks in Bar Sunsi. Ontspannen doet u in het wellnesscentrum La 
Sovrana of aan het overdekt zwembad.
Kamers: de 39 kamers laten niets aan de verbeelding over. Zo zijn de muren 
bijvoorbeeld bekleed met echte zijde. We reserveren voor u een superior kamer 
(30 m², max. 2 personen), of een deluxe kamer (37 m²) en junior suite (40 m²), 
beide types voor max. 2 volwassenen en 1 kind.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. Enkel in de deluxe kamers en junior suites: 
verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 18 jaar op de kamer van de ouders (zie 
prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 25/nacht. Het hotel is gesloten vanaf 11/01/21.
Bonus: gratis toegang tot het wellnesscentrum La Sovrana (massages en 
behandelingen betalend) vanaf 15 uur de dag van aankomst tot 12 uur de dag 
van vertrek.

Il Boscareto is werkelijk een oase van rust. 
Ontspanning in de wellness, gastrono
misch genot,... en dit op een schitterende 
locatie met een sprookjesachtig uitzicht. 
Geniet van een verblijf middenin de wijn
gaarden, van de stilte en van de natuur. 
Dit in de nabijheid van Turijn en andere 
mooie stadjes. Een betere plaats om tot 
rust te komen bestaat niet.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PIEV0015 X0

A 27/03-31/08 143 250 174 252 kind 4 < 19 jaar 
incl. ontbijt 88B 01/09-08/12 160 269 192 262

A 09/12-10/01 143 250 174 252

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (27/03/20-10/01/21)

Piëmonte

Serralunga d'Alba
Een klein en gezellig 
dorpje middenin 
de wijngaarden van 
de impressionante 
'Langhe'. De ver
gezichten over de 
groene heuvels en de besneeuwde berg
toppen in de verte zijn ronduit prachtig. 
Het is hier dat de befaamde en heerlijke 
barolo en barbaresco wijnen uit de neb
biolodruif geperst worden. In deze omge
ving, nog niet overspoeld door het massa
toerisme, vindt men nog echte rust...
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Ca' Vittoria

Ligging: dit hotel ligt heerlijk rustig, in het kleine centrum van het gehuchtje 
Tigliole d'Asti. Neem vooral de tijd om deze schilderachtige regio te verkennen. 
De klassiekers Asti (8,5 km), Alba (25 km), Alessandria (32 km) en Torino (71 km) 
zijn absolute aanraders. Ook Barolo (50 km) loont de moeite, en uiteraard laat 
een lekker Barolowijntje zich niet versmaden... Overal nodigt de mooie natuur 
u uit tot beleven en ontdekken. Onderweg komt u vele ingeslapen dorpjes, 
kastelen en wijngaarden tegen.
Transport: per auto: 995 km (Brussel), 836 km (Parijs), 1.201 km (Amsterdam). 
Luchthaven Torino op 90 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom, receptie en een gezellige ontbijtruimte. Het restaurant, 
verdeeld over diverse ruimtes, met een warm, sfeervol interieur is vermaard in 
de streek (1 Michelinster). De keuken is een creatieve mix van traditionele en 
hedendaagse ingrediënten. De wijnkaart is zowel nationaal als internationaal 
gericht. Een mooi buitenzwembad (6 x 12 m, april-oktober) met ligstoelen en 
parasols wordt omringd door een rust gevende tuin. Groot terras. Gratis sauna 
en gratis fietsen (volgens beschikbaarheid). In de omgeving: tennis op 500 m, 
manege op 2 km, golf op 10 km.
Kamers: u voelt zich meteen thuis in het uitnodigende Ca' Vittoria. Er zijn 
slechts 10 kamers (18 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), elk met een individu-
eel karakter. Sommige kamers hebben een balkon (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 8 jaar op de kamer van de ouders 
geniet 70% korting, 1 kind van 9 t/m 12 jaar geniet 50% korting.
Bijzonderheden: min. 2 nachten. Het restaurant is gesloten op zondagavond 
en maandag.
Bonus: fruit op de kamer. Bij min. 7 nachten: 1 gratis diner (4 gangen, exclusief 
dranken) (cumuleerbaar met het voordeel 6+1, niet met het voordeel 3+1, 4+1).

Hier vindt u de rust van het verleden terug 
in een palazzo uit de 18de eeuw, gerestau
reerd met oog voor modern comfort en met 
respect voor de mooie omliggende natuur. 
U logeert er in een piepklein dorpje in de 
omgeving van Asti, in een familiaal kader. 
Het restaurant is van uitstekende kwaliteit.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
inclusief ontbijt
PIEV0014 N1

A 01/03-30/06 60 90
B 01/07-31/07 67 95
A 01/08-02/09 60 90
C 03/09-30/09 72 99
A 01/10-31/03 60 90

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04/20) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/06/20, 01/08/20-31/12/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-31/07/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/01/21-31/03/21)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

GRATIS

Tigliole d'Asti
Een vredig, minuscuul 
dorpje in een mooie, 
groene omgeving. U 
bent er verzekerd van 
totale rust. Het enige 
geluid komt van de 
toren van de romaanse kerk San Lorenzo... 
Voor wie de rust wil afwisselen met wat 
meer animatie, is er de levendige, nabij
gelegen stad Asti, die in het centrum van 
een van de gekendste wijngebieden van 
Italië ligt.
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Ostelliere

Ligging: landelijk en rustig, omgeven door wijngaarden, in Monte rotondo in de 
heuvels van Gavi. Op 4 km van de autosnelweg en op 55 km van de kusten van 
Ligurië. Bezoek Genua, Milaan en Turijn.
Transport: per auto: 973 km (Brussel), 882 km (Parijs), 1.174 km (Amsterdam). 
Luchthaven Genova op 50 km, Milano Linate en Torino Caselle op 110 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: mooie inkom met de receptie en een gezellige bar. Riant park met 
zonne terras en een buitenzwembad (6 x 12 m, 01/06-15/09). Fitness en stoom-
bad (gratis), massages (betalend). Tussen de wijngaarden ligt het gourmet-
restaurant La Gallina. Het hotel maakt deel uit van het Villa Sparina Resort, 
een project van de familie Moccagatta met als doelstelling tra di tie, de regio en 
het toerisme te verenigen. In de omgeving: paardrijden, fietsen en trektochten, 
diverse golfclubs aan voordeelprijzen. Ook in een aantal win kels (de Serravalle 
Outlet op 3  km en de goudwinkels in Valenza op 50  km) geniet u korting. 
Het hotel organiseert eveneens bezoeken aan de 17de-eeuwse wijn kelder met 
degustatie. Gratis parking of garage volgens beschikbaarheid.
Kamers: de 28 kamers werden functioneel ingericht met een evenwichtige mix 
van authentieke en hedendaagse meubelen. Ze beschikken over badjassen, par-
ket of tegelvloer en ze zijn ruim, elegant en allemaal verschillend. Superior 
kamers (20-25 m², max. 2 personen), junior suites (30-35 m², max. 4 personen, 
met sofabed) of suites (30-40 m², max. 4 personen, met aparte woonkamer die 
kan gebruikt worden als extra slaapkamer voor de 3de en/of 4de persoon).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar in 
de (junior) suite van de ouders (zie prijstabel). Enkel in de suites: het tweede 
kind t/m 14 jaar overnacht gratis (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: € 25/nacht. Gesloten vanaf 01/12/20.
Bonus: bij min. 3 nachten: degustatie van 3 wijnen, salami en focaccia in La 
Cantina di Villa Sparina (exclusief voor onze klanten).

Viersterrenhotel geboren uit de renovatie 
van een herenboerderij uit de 17de eeuw. 
Het hotel ligt op de heuvel van Monte
rotondo di Gavi en kijkt als een amfi
theater uit op de bossen en wijngaarden. 
De reno va tie werd uitgevoerd met respect 
voor de originele, landelijke architectuur. 
U geniet er van gastvrij heid, warmte en 
gezellige sfeer.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

junior 
suite 

2 pers.
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PIEV0011 X1

A 20/03-30/04 98 165 112 132 kind 3 < 13 jaar incl. ontbijt in 
een (junior) suite 50
extra bed (3de en 4de 
volwassene) in een (junior) 
suite 80

B 01/05-31/10 125 213 140 167
C 01/11-30/11 98 98 112 132
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking PIEVPA11
D 20/03-30/04, 01/11-30/11 279
E 01/05-31/10 399

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 30/01/20) OF 10% (reservering 

tot 30 dagen voor afreis)
• Geen toeslag éénpersoonskamer (01/11/20-30/11/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (20/03/20-31/05/20, 01/11/20-30/11/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-31/10/20)
(cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

Piëmonte

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten in een 
superior kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje met 
borrelhapje

 ∙ 1x 4 gangendiner (eerste 
avond)

 ∙ 1x degustatie van 3 wijnen, 
salami en focaccia

GRATIS

vanaf

Monterotondo di Gavi
Een erg klein dorpje 
midden in  de 
char man te heuvels van 
Gavi, omgeven door tal 
rijke wijngaarden. Het 
is er kalm en vredig. 
Hier is de natuur bewaard gebleven. U kan 
er nog reeën, dassen, eekhoorns en hazen 
tegen komen. Een stukje natuur dat de tijd 
heeft weer staan, weg van de drukte...



Liguria
Le Cinque Terre, Portofino, Genua
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Deze smalle strook kust, beschut door de bergen, wordt ook wel de Italiaanse 
Bloemenriviera genoemd. U vindt er een aaneenschakeling van kleine, maar ook 
mondaine badplaatsen. Ten westen van Genua strekt zich de Riviera di Ponente 
uit, met zijn middeleeuwse dorpjes, prachtige bloemen en wuivende palmen. 
Ten oosten van Genua ligt de ruwere Riviera di Levante met zijn rotskust en 
betoverende baaitjes. Van het haventje van Portofino, dat als een van de mooiste 
van de Middellandse Zee beschouwd wordt, tot de 5 beroemde, schilderachtige 
vissersdorpen van Le Cinque Terre: de kust van Ligurië zal u uitermate bekoren. 
Liefhebbers van de Italiaanse keuken moeten zeker de traditionele pesto proeven, 
een heerlijke saus op basis van basilicum en olijfolie.
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Royal Hotel San Remo

Ligging: uniek, aan de Bloemenriviera, op 45 minuten van Nice en op 30 minu-
ten van Monte-Carlo. Het hotel ligt in een riant subtropisch park van 16.000 m² 
en grenst aan zee. Alle bezienswaardigheden bevinden zich op wandelafstand: 
het casino (600 m), de kathedraal San Siro (700 m), de shoppingstraat Corso 
Matteotti (800 m) en de Corso degli Inglesi met imposante villa's (800 m).
Transport: per auto: 1.256 km (Brussel), 987 km (Parijs), 1.342 km (Amsterdam). 
Luchthaven Nice op 64  km, Genova op 139  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het indrukwekkend gebouw weerspiegelt de rijkdom van de stad. 
De receptie en Bar delle Rose zijn ondergebracht in sfeervolle salons met knappe 
schilderijen. De restaurants bieden een regionale, mediterrane en internationale 
keuken aan met een uitgebreide wijnkeuze. Restaurant Fiori di Murano met zicht 
op het park en de zee, Il Giardino op het terras voor een diner bij kaarslicht 
(zomer), poolbar Corallina aan het zwembad voor snacks en lunches. Het is 
zalig vertoeven in het riante park met een verzameling van subtropische plan-
ten. Verwarmd buitenzwembad (zeewater, april-oktober). Strand tegenover het 
hotel (juni-september, uitgebaat door derden, baan oversteken). Royal Wellness 
(700 m²) met Turks stoombad, hydromassagebad en relaxatieruimte. Massages.
Kamers: 127 kamers en suites, klassiek, lichtrijk en in harmonie met de sfeer van 
het gebouw. Elke kamer is verschillend en zachte kleuren overheersen. Classic 
kamer (20-34 m²) of junior suite (30-42 m²). Beide kamertypes (max. 3 perso-
nen) mogelijk met of zonder zeezicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (min. 2 nachten).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), verminderde prijs voor 1 kind van 7 t/m 12 jaar 
(zie prijstabel).
Bijzonderheden: 10/04/20-13/04/20: min. 3  nachten. 12/08/20-15/08/20: 
min. 2 nachten. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode B: 100% kosten 
vanaf 14 dagen voor afreis. Verblijfstaks (vanaf 14 jaar): € 3/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Huisdieren op aanvraag.
Bonus: welkomstdrankje. Bij reservering in halfpension: credit van € 90/persoon 
(te gebruiken voor roomservice en in alle restaurants en bars, exclusief dranken). 
Jonggehuwden: fles schuimwijn en fruit.

Een exclusief Leading Hotel of the World, 
met een rijke geschiedenis en traditie 
sinds 1872. Het biedt de perfecte mix van 
raffinement, comfort, warme gastvrijheid 
en persoonlijke service in een intiem en 
ontspannen kader. Van bij de opening 
werd het hotel bezocht door Europese 
royals en aristocraten. Ook nu is het nog 
steeds een prestigieus logeeradres voor 
liefhebbers van elegantie en charme.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
classic

zeezicht

junior
suite

2 pers.

junior suite
zeezicht
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LIGV0037 X0

A 09/02-09/04, 14/04-17/05, 16/09-07/11 150 192 222 250 kind 7 < 13 jaar 
incl. ontbijt 88
halfpension 67
extra bed (3de volwasssene) 110

B 10/04-13/04, 22/05-24/05, 04/07-17/08 215 275 316 357
C 18/05-21/05, 25/05-03/07, 18/08-15/09 179 228 262 297

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(09/02/20-09/04/20, 14/04/20-21/05/20, 25/05/20-03/07/20, 18/08/20-07/11/20)
(inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

San Remo
Sinds de tweede helft 
van de 19de eeuw is 
San Remo het favo
riete vakantieoord 
voor de Europese elite. 
Ondermeer Alfred 
Nobel heeft er zich gevestigd. In deze bad
plaats aan de Bloemenriviera zijn dan ook 
heel wat villa's te bewonderen, en uiter
aard mag een casino ook niet ontbreken. 
Sanremo is tevens de stad van de groot
ste bloemenmarkt van het Middellandse 
Zeegebied.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Relais del Maro Albergo diffuso

Ligging: de 3 huisjes liggen verdeeld over het dorpje, allemaal in het centrum. 
Rust is hier het kernwoord. De ligging leent zich perfect voor het bezoeken van 
deze regio die, behalve de kust, nog niet zo toeristisch is. U vindt er olijfgaar-
den en mooie, uitgestrekte landschappen. Aan de levendige Bloemenriviera kan 
u overdag genieten van het strand en 's avonds van talloze ontspanningsmo-
gelijkheden. De badplaats Alassio ligt op 41 km, het mondaine Sanremo en het 
Regionaal Natuurpark van de Ligurische Alpen beide op 50 km.
Transport: per auto: 1.150 km (Brussel), 928 km (Parijs), 1.323 km (Amsterdam). 
Luchthaven Nice op 107 km, Genova op 123 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: in het hoofdgebouw de receptie en de bar (beide open 8-21u30), 
alsook de ontbijtruimte voor een lekker, verzorgd ontbijt. Gratis high tea in 
de namiddag (15-19 uur). Aangename tuin die uitgeeft op het dorpje. Er is 
een gezellig en charmant terras; mogelijkheid tot lichte lunches (12.30-15 u). 
Buitenzwembad met poolbar. Er zijn ligstoelen, parasols en handdoeken beschik-
baar. Massages op aanvraag. Lift (enkel in het hoofdgebouw). Privéparking 
(vanaf € 8/24 uur, vooraf te reserveren). Verhuur elektrische fietsen.
Kamers: het hotel is een 'albergo diffuso', wat betekent dat de 14 kamers ver-
spreid liggen over 3 gebouwen: Casa Madre (hoofdgebouw), Casa nel Borgo 
90 m verder, en Casa del Fienile op 150 m. De kamers zijn een echte thuis weg 
van huis: de decoratie creëert een zalig comfortgevoel. Voor max. 2 personen: 
doppia kamer (15 m², tweepersoonsbed 140 cm). Voor max. 4 personen: classic 
kamer (18-27 m²) of suite (41 m²). Alle kamers hebben parketvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 2  kinderen van 5  t/m 
10 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/04/20-02/04/20 en vanaf 01/11/20. 
Topdata 1: 10/04/20-13/04/20, 30/04/20-03/05/20. Topdata 2: 21/05/20-24/05/20, 
29/05/20-02/06/20. Topdata 3: 11/06/20-14/06/20. Kleine huisdieren gratis toege-
laten (uitsluitend in de Casa nel Borgo).
Bonus: 03/04/20-14/06/20, 21/09/20-31/10/20: welkomstdrankje en 1 diner in een 
nabijgelegen restaurant of lunch in de Relais del Maro bij min. 3 nachten.

Elena en haar ouders Piera en Claudio 
verwelkomen u met open armen in 3 knap 
gerenoveerde handelshuisjes in het 
dorpje Borgomaro. Service met de glim
lach is hier het motto, u zult zich dan ook 
meteen thuis voelen. De fraaie kamers 
stralen gezelligheid uit en u begint de dag 
met een uitstekend ontbijt met huisge
maakte producten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
doppia

2 persk.
classic

suite
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LIGV0042 X1

A 03/04-30/04 uitgez. topdata 1 43 48 65 kind 5 < 8 jaar 
incl. ontbijt 21
kind 8 < 11 jaar 
incl. ontbijt 31
extra bed (3de en 4de 
volwassene) 30

B 01/05-02/06 uitgez. topdata 2 70 75 90
C 03/06-31/08 uitgez. topdata 3 90 95 115
B 01/09-30/09 70 75 90
A 01/10-31/10 43 48 65
D Topdata 1 50 60 85
E Topdata 2 85 90 105
F Topdata 3 100 105 125

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 60 dagen voor afreis voor 

verblijven 03/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20) (niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04/20-31/05/20, 01/09/20-31/10/20, 

uitgez. topdata)

Ligurië

GRATIS
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Borgomaro
Typisch Ligurisch dorpje 
aan de Imperorivier. 
Het water kabbelt langs 
de huizen die elk hun 
plaats lijken op te eisen 
langs de oever. De kerk 
dateert uit de 17de eeuw en de brugge
tjes over de rivier zijn een en al charme. 
Op 15 km ligt Imperia aan de gekende 
Bloemen riviera, die getypeerd wordt door 
de kleurige huisjes aan de kust.
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Best Western Metropoli

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

extra 
bed 4

inclusief ontbijt
LIGV0015 N1

A 01/04-30/06 65 118 21 14
B 01/07-31/08 59 88 21 14
A 01/09-02/11 65 118 21 14
C 03/11-31/03 55 88 21 14

Ligging: in het historisch hart van de stad, aan een van de 
mooiste pleinen, omgeven door palazzi uit de 16de eeuw. Het 
Teatro dell'Opera en het Palazzo Ducale liggen op enkele pas-
sen, net zoals de musea in de Via Garibaldi en de antiquairs. 
Via een korte wandeling komt u bij het vermaarde Aquarium, 
het grootste in Europa. San Remo (146 km), Arenzano (26 km), 
Portofino (36 km), Rapallo (29 km), Sestri Levante (49 km), Le 
Cinque Terre (98 km),...
Transport: per auto: 1.040  km (Brussel), 903  km (Parijs), 
1.199 km (Amsterdam). Luchthaven Genova op 7 km.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes zijn cosy en ele-
gant ingericht en bestaan uit mooie, uitnodigende salons, een 
bar en een ontbijtruimte. Het ontbijtbuffet is royaal voor een 
prima start van de dag - de verse fruitsalade en de lekkere 
focaccia worden alom gewaardeerd. In de lounge beschikt u 
over de receptie en een internethoekje. Publieke garage op 
ca. 300 m van het hotel (vanaf € 22/24 uur onbewaakt, vanaf 
€ 25/24 uur bewaakt - ter plaatse te betalen).
Kamers: 52 kamers (17 m²) met veel smaak ingericht in pastel-
tinten, met meubels in notelaar en parketvloeren. Alle modern 
comfort is aanwezig. De kamers beschikken over bad (12) of 
douche (36).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 14  jaar): €  1/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen). Huisdieren: € 10/nacht.
Bonus: fruitmand en spumante voor jonggehuwden.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 

30 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis als u er 

de zondagnacht verblijft (03/11/20-26/12/20, 
06/01/21-28/02/21)

• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis als u er de 
zondagnacht verblijft (01/07/20-31/08/20)

GRATIS

Een excellent driesterrenhotel met 
een topligging in het historisch cen
trum van de stad. U geniet hier van 
een knap kader, een ontspannen 
sfeer en prima comfort.

Genova
Genua heeft het grootste historisch centrum van Europa, en 
een befaamd Aquarium. Het is de belangrijkste havenstad van 
Italië en was altijd al een invloedrijke zeemacht.

ZIN IN COMBINEREN?  
LIGURIE EN TOSCANE, 
STAD EN PLATTELAND

LIGURIE BEST WESTERN METROPOLI HHH 
TOSCANE COSTA D’ORSOLAHHH

8 dagen 

Combineer de sfeer van een internationale havenstad 
met een verblijf in het groen in Toscane, aan de noorde-
lijke poort van de Lunigianastreek. In Ligurië verblijft u 
in het historische hart van de boeiende en belangrijke 
havenstad Genua met zijn sfeervolle ‘caruggi’, smalle 
kasseistraatjes. De stad heeft het grootste historisch 
centrum van Europa, waarin u urenlang kunt ronddwa-
len. We opteerden voor het elegante, uitermate centraal 
gelegen hotel Best Western Metropoli (beschrijving zie 
p. 50). Na uw verblijf in Genua reist u door naar Toscane. 
Langs de spectaculaire kuststrook van Ligurië waar de 
onstuimige bergen in de zee verdwijnen en de roman-
tische kustdorpjes die zich vastklampen aan de hoge 
kliffen, bereikt u de Lunigianastreek in Toscane. Deze 
magnifieke streek heeft een schitterende, uitgestrekte 
natuur, is rijk aan geschiedenis en traditie, en is in het 
bijzonder gekend voor zijn middeleeuwse kastelen en 
dorpen. Hier logeert u nabij de typisch middeleeuwse 
stad Pontremoli, in de gezellige agriturismo Costa 
d’Orsola (beschrijving zie p. 72).

Inbegrepen
 ∙ Hotel Best Western Metropoli: 2 nachten in een 
standaard kamer, buffetontbijt, museumpas (24 uur 
geldig in alle musea van Genua)

 ∙ Hotel Costa d’Orsola: 5 nachten in een standaard-
kamer, buffetontbijt, welkomstdrankje met versna-
peringen 

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer 
geldig 01/04/20-14/07/20, 21/08/20-02/11/20
Van 15/07/20-20/08/20 betaalt u € 389
Geen andere kortingen van toepassing
100% kosten bij wijzigen of annuleren

Voordeelpakket exclusief vervoer 
LIGP0005

vanaf



51

 € 65,
00* 

HHHH

FR
EEP

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Metropole & S. Margherita

Ligging: op 150 m van het centrum, een sfeervolle ligging langs de kustweg 
naar het mondaine Portofino (op 6 km, ook per boot bereikbaar). In Santa 
Margherita Ligure zijn er heel wat watersportmogelijkheden. Toffe uitstappen: 
Nozarego, het panoramisch terras op de Golf van Tigullio, het Parco di Portofino 
(te voet bereikbaar), de abdij San Fruttuoso, het oude vissersdorp Camogli 
(10 km), Rapallo (3 km), Genova (30 km), de kliffen van Le Cinque Terre (76 km).
Transport: per auto: 1.064 km (Brussel), 942 km (Parijs), 1.236 km (Amsterdam). 
Luchthaven Genova op 35 km. Treinstation Santa Margherita Ligure op 150 m. 
Bus naar Rapallo op 20 m, naar Portofino op 150 m. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom, receptie (24 uur), bar (10-23 uur). Bij mooi weer kan u 
heerlijk buiten ontbijten. Het restaurant serveert zowel lokale, nationale als 
internationale gerechten. Bar en restaurant aan het strand open voor de lunch 
(juni-midden september, niet geldig voor halfpension). Mooi buitenzwembad 
(15 x 5 m, mei-september), ligstoelen en parasols gratis. Op het strand gratis 
strandstoel en parasol, ligstoel betalend. Turks stoombad, massages op aan-
vraag (betalend). Fitness (gratis). 2 Liften in het hoofdgebouw en 1  lift in 
het bijgebouw de Villa Porticciolo. Parking vanaf € 16/24 uur, garage vanaf 
€ 20/24 uur. In de omgeving: tennis op 1,2 km, golf (18 holes) op 3 km.
Kamers: 57 comfortabele kamers met parket in het hoofdgebouw en de Villa 
Porticciolo. Standaardkamers (14-16 m², max. 2 personen), kamers met zeezicht 
of zicht op de tuin (16-17 m², max. 3 personen) of junior suites (18-21 m², max. 
2 personen) op de bovenste verdieping met balkon. Prijzen op aanvraag: suites 
(30 m²) op het gelijkvloers met tuintje, geschikt voor families met kinderen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. Enkel in de kamers met zeezicht of zicht op 
de tuin: 1 kind van 2 t/m 10 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting 
op de 'extra bed' prijs.
Bijzonderheden: huisdieren toegelaten: € 15/nacht (hond) of € 5/nacht (kat). 
Het hotel is gesloten 17/10/20-26/12/20. Verblijfstaks (01/03-31/10): € 3/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: 20% korting in het restaurant (uitgez. dranken).

Warme gastvrijheid en een uitmuntende 
traditionele service sinds 1897. De mooie 
tuin van het hotel leidt rechtstreeks 
naar het privéstrand. Een pittoresk 
oord, om geven door een mooi park, met 
een goede ligging om de schitterende 
Ligurische kust te verkennen. Een top
adresje dat u zal verrassen!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

2 persk.
zicht op de

tuin/zeezicht

junior
suite

2 pers.

extra bed 3
zicht op de 

tuin/zeezicht
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LIGV0038 X0

A 06/01-09/04 65 81 98 52 halfpension 
per. A/C 22 
per. B/D 23

B 10/04-13/04 115 140 186 90
C 14/04-21/05 103 120 158 83
B 22/05-11/06 115 140 186 90
D 12/06-12/09 148 175 243 110
B 13/09-03/10 115 140 186 90
C 04/10-05/01 103 120 158 83

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (06/01/20-05/01/21) 

(inclusief ontbijt)

Ligurië

Santa Margherita Ligure
Mooie, aangename en 
geanimeerde badplaats 
met vele restaurants, 
bars, gelaterie en win
keltjes. De gekleurde 
huizen herinneren aan 
het vissersverleden en er is een historisch 
centrum. In de haven liggen hoofdzake
lijk dure jachten, naast een kleiner aantal 
vissers boten. Het keienstrand is deels vrij 
toegankelijk en wordt deels commercieel 
uitgebaat.
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Grand Hotel dei Castelli

Ligging: op de punt van het schiereiland, omgeven door een schitterend 
natuur park dat uitkijkt over 2 baaien, Baia delle Favole en de charmante Baia 
del Silenzio bezaaid met vissersboten. Op 300 m kan u de boot nemen naar Le 
Cinque Terre en Portofino.
Transport: per auto: 1.065 km (Brussel), 960 km (Parijs), 1.257 km (Amsterdam). 
Luchthaven Genova op 60  km, Pisa op 121  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit 3 kastelen en de Torre Marconi. Receptie 
(24 uur). Bar. Ristorante ai Castelli heeft een gastronomische kaart met veel vis 
en schaaldieren. Het is een unieke locatie om te dineren als de onder gaande 
zon voor een warme gloed zorgt over de baaien en het stadje. Zonne terras op 
de top van het Castello dei Cipressi. La piscina dei Castelli (midden mei-midden 
september, strandservice € 20/persoon/dag) bestaat uit een goed afgebakend 
natuurzwembad met een zandgedeelte (geschikt voor gezin nen met kinderen) 
gelegen op een rots met zonneterrassen, douches en beach bar. In de zomer kan 
u met de lift en na een korte wandeling langs de olijf gaarden, het privéstrand 
bereiken dat direct aan het park van het hotel is gelegen. 2 Liften, de ene ver-
bindt het hotel met het historisch centrum en de andere met het privéstrand. 
Privéparking met videobewaking aan de baai in de voet gangerszone die alleen 
toegankelijk is voor de hotelgasten.
Kamers: 48 stijlvolle kamers met antiek meubilair uit de 19de eeuw, gedecoreerd 
in harmonie met de omgeving. Ze liggen verspreid over het Castello degli Agavi 
en het Castello dei Cipressi. De kamers bieden de sfeer van weleer, maar met 
alle moderne gemakken. Parket. Standaardkamers voor max. 3 personen (19 m²). 
Junior suites (35 m², zithoek) en suites (40 m², zithoek, soms met terras), beide 
voor max. 4 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. Verminderde prijs voor 1 kind (standaard) 
of 2 kinderen (junior suites en suites) van 3 t/m 4  jaar op de kamer van de 
ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: huisdieren: € 5/nacht. Het hotel is gesloten vanaf 01/11/20. 
Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 3 nachten).

Wanneer u door de indrukwekkende 
poort stapt die zich in de oude ringmuur 
be vindt, lijkt het alsof u een ander tijd
perk be treedt. De 3 kastelen die Riccardo 
Gualino in de jaren 20 liet bouwen, heb
ben van daag nog steeds de charme en 
grandeur van toen. De fascinerende 
ge schie de nis en kunst vermengen zich 
met de meesterwerken van de natuur.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

junior 
suite 

2 pers.
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LIGV0040 N1

A 20/03-29/05 88 109 129 149 kind 3 < 5 jaar 
incl. ontbijt 30
extra bed 
(3de en 4de persoon) 45
halfpension 40

B 30/05-26/06 109 119 149 163
C 27/06-29/08 142 142 169 190
B 30/08-19/09 109 119 149 163
A 20/09-31/10 88 109 129 149

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (20/03/20-26/06/20, 30/08/20-31/10/20)
• Geen toeslag éénpersoonskamer (27/06/20-29/08/20)
(cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Sestri Levante
Een betoverend oord 
op een klein schier
eiland dat zich uitstrekt 
in zee, met 2 baaien. 
In het noorden ligt de 
Baia delle Favole (baai 
van de sprookjes). Nóg mooier is de Baia 
del Silenzio (baai van de stilte) aan de 
andere kant met zijn zandstrand en fraaie 
pastelkleurige huizen. Het centrum is een 
aaneenschakeling van fraaie pleinen en 
pittoreske plekjes.
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Miramare

Ligging: het hotel is gelegen in het historisch centrum van Sestri Levante 
(voetgangerszone), aan de pittoreske Baia del Silenzio, direct aan het strand. 
De carrugi (smalle steegjes), de palazzi, de middeleeuwse en barokke kerken en 
de mooie villa's in Libertystijl dragen bij tot een unieke sfeer. Rapallo ligt op 
25 km en Le Cinque Terre op 45 km.
Transport: per auto: 1.065 km (Brussel), 960 km (Parijs), 1.257 km (Amsterdam). 
Luchthaven Genova op 60  km, Pisa op 121  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur), lounge en leeszaal. American Bar, wijnbar en 
bistro Altrove. Het vermaarde Ristorante Baia del Silenzio (april-september) 
is een van de beste restaurants in Sestri Levante en de Golfo del Tigullio. 
De keuken is gespecialiseerd in Ligurische en mediterrane gerechten op basis 
van verse, seizoensgebonden producten, maar ook uitstekende nationale en 
internationale gerechten ontbreken niet. Heerlijke binnentuin en een terras 
met zicht op zee. Gloednieuwe spa met sauna en bubbelbad (betalend). Gratis 
strandservice met ligstoel, parasol en handdoek. U kunt de parking gebruiken 
van een nabijgelegen hotel: vanaf € 20/24 uur (met shuttlebus, reservatie nood-
zakelijk). Er is ook een gratis shuttlebus naar het station van Sestri Levante 
op 700 m.
Kamers: de inrichting van de 36 kamers is tijdloos. Ze zijn warm gedecoreerd 
in een mooie klassieke stijl en in rustgevende tinten zoals zacht beige. Ze zijn 
voorzien van een tegelvloer. We reserveren voor u voor max. 2 personen een 
standaardkamer of een superior kamer met zeezicht (beide types 19 m²), voor 
max. 3 personen een deluxe kamer (31 m²) of junior suite (31 m², zeezicht en 
balkon) en voor max. 4 personen een suite (47 m², zeezicht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (in bistro 
Altrove).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. superior kamers).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 12 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 3 nachten). Het restaurant is gesloten 06/01/20-31/03/20 en 
01/10/20-05/01/21 (geen halfpension mogelijk).

U verblijft in het historisch centrum van 
Sestri Levante en in de lieflijke Baia del 
Silenzio. Deze ligging garandeert de per
fecte mix tussen pure ontspanning aan 
het privéstrand en het ontdekken van een 
heel fascinerende streek. U kan er dine
ren in een sfeervolle omgeving met op de 
achtergrond een idyllische baai, magisch 
toch...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
deluxe

2 persk.
superior
zeezicht

junior suite
zeezicht/
balkon

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LIGV0039 X1

A 06/01-09/04 100 110 130 160 extra bed (3de en 4de persoon) 
per. A 50 
per. B 70 
per. C 80
suite 2 pers. 
per. A 125 
per. B 175 
per. C 185
halfpension 
per. A/B 40 
per. C 55

B 10/04-12/04 125 150 180 230
A 13/04-29/04 100 110 130 160
B 30/04-28/05 125 150 180 230
C 29/05-19/09 150 180 210 270
B 20/09-17/10 125 150 180 230
A 18/10-24/12 100 110 130 160
B 25/12-05/01 125 150 180 230

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (06/01/20-28/05/20, 20/09/20-05/01/21) 
(inclusief ontbijt)

Ligurië

GRATIS

Sestri Levante
Een betoverend oord 
op een klein schierei
land dat zich uitstrekt 
in zee, met 2 baaien. 
In het noorden ligt de 
Baia delle Favole (baai 
van de sprookjes). Nóg mooier is de Baia 
del Silenzio (baai van de stilte) aan de 
andere kant met zijn zandstrand en fraaie 
pastelkleurige huizen. Het centrum is een 
aaneenschakeling van mooie pleinen en 
pittoreske plekjes.
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Emilia-Romagna
Parmaham, Ferrari, de Adriatische kust
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Ferrara

58 5957Portico di 
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Milano Linate

Milano Malpensa
Milano

Bergamo  Treviso 

Torino

Genova

Nice

Roma
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Bari

Brindisi 

Catania

Palermo
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Bergamo  Treviso  Treviso 

 Verona Venezia

 Treviso  Treviso 

 Verona

Bologna

Firenze

Rimini
Milano Marittima

Een bijzonder welvarend gebied, op de scheidings lijn tussen het noorden met de Alpen 
en het warme zuiden. Heel wat grote automerken hebben hier hun vestiging: zeker 
een bezoekje waard is de Galleria Ferrari in Maranello. De Povlakte zorgt voor een 
mooi natuurgebied. Bevallige steden zijn Bologna, Ravenna, Ferrara, Modena, Parma 
en Piacenza. Voor strandgenoegens moet u aan de populaire Adriatische kust zijn. 
Gastronomie: heerlijke parmaham, parmigiano en geurige azijn, aceto balsamico...
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Relais Villa Roncuzzi

Ligging: rustig gelegen in het weelderige, groene landschap van San Pancrazio, 
een deelgemeente van Russi in het hart van de provincie Ravenna. Russi heeft 
één van de best bewaarde Romeinse sites in heel Noord-Italië. Bezoek ook het 
17de-eeuwse Palazzo San Giacomo. De stranden van Marina di Ravenna, Punta 
Marina Terme,... liggen op 20 km. U logeert in de nabij heid van enkele van 
de mooiste kunststeden van de regio Emilia-Romagna. Ravenna ligt op 12 km 
(wereldberoemde Byzantijnse mozaïeken), het pret park Mirabilandia op 15 km, 
Faenza (keramiek) op 20 km, Bologna (oudste universiteit van Europa) op 74 km 
en Ferrara op 112 km.
Transport: per auto: 1.190 km (Brussel), 1.133 km (Parijs), 1.393 km (Amsterdam). 
Luchthaven Rimini op 71 km, Bologna op 77 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (7 tot 22 uur), bar, gezellige ontbijtruimte. Het restaurant 
serveert een bijzonder lekkere keuken, louter op basis van dagverse, seizoens-
gebonden producten. Er is een grote tuin en mooi buitenzwembad (april-sep-
tember) met gratis ligstoelen en parasols, hand doeken zijn betalend. Fietsen 
volgens beschikbaarheid. Geen lift aanwezig.
Kamers: de 22 elegante kamers zijn allemaal verschillend. De originele stenen 
muren, de bogen en de mooie houten balken bleven behouden. Elke kamer 
is ingericht met mooie fresco's, beeldhouwwerken, keramiek en schilde rijen 
gemaakt door bekende kunstenaars. Ze beschikken over airconditioning (april-
oktober) en vast tapijt of parket. Naar keuze: deluxe kamers (20 m², max. 2 per-
sonen), junior suites (28-40 m², max. 2 personen) en suites (30-50 m², max. 
4 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuze menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de suites: verminderde prijs voor 2 kin-
deren van 3 t/m 12 jaar in de suite van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: € 20/nacht.
Bonus: welkomstdrankje.

Dimora storica (1860) met een uniek karak
ter. U wordt heel warm onthaald door de 
gastvrouw Patrizia. Met haar grote passie 
voor de geschiedenis en cultuur van haar 
regio helpt ze u graag uw uitstappen te 
plannen. Kwaliteit staat voorop: Patrizia 
gebruikt uitsluitend ambachtelijke mate
rialen en lokale producten, ook in de 
keuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

1 persk.
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
EMIV0032 N1

A 01/04-30/09 zondag/donderdag 54 107 63 79 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 30
extra bed (3de en 4de 
volwassene) in een suite 50
halfpension 42

B 01/04-30/09 vrijdag/zaterdag 64 127 73 89
C 01/10-31/03 53 106 63 79

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/06/20, 01/10/20-

31/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-31/07/20, 01/09/20-

30/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Russi (Ravenna)
Levendige stad met een 
opmerkelijk historisch 
erf goed, religieuze ge 
bouwen, exceptio nele 
musea en een belang
rijke Romeinse archeo 
lo gische site. In de binnenstad is de archi
tec tuur vooral 18deeeuws. Russi staat ook 
bekend om zijn traditionele gastronomie. 
Ravenna, de prachtige oude hoofdstad 
van het Byzantijnse Rijk, ligt vlakbij.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Aurelia

Ligging: topligging. Geniet van het mooie strand met z'n vele ontspannings-
mogelijkheden of breng een bezoek aan het charmante dorpje Cervia (op 500 m). 
Via het strand bereikt u de jachthaven van Cervia. Hier kan u heerlijk kuieren 
langsheen de winkels en restaurants. Het dorp is wereldberoemd om de antieke 
zoutpannen. Hoewel de productie grotendeels geautomatiseerd is, kan u nog 
zien hoe het zout met de hand gewonnen wordt. Een bezoek meer dan waard!
Transport: per auto: 1.225 km (Brussel), 1.164 km (Parijs), 1.391 km (Amsterdam). 
Luchthaven Rimini op 38 km, Bologna op 110 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime lobby met 24-uursreceptie en knusse zithoekjes. In de tuin 
kan u ontspannen of een duik nemen in het buitenzwembad ('s winters over-
dekt en verwarmd) met hottub. Handdoek: € 3. Via de prachtige bloemen- en 
plantentuin bereikt u het privéstrand met ligstoelen en parasol (te betalen: 
€ 35/dag, gratis: 01/05-30/05, 23/08-30/08, 1 parasol en 2 ligstoelen, uitgez. 1ste 
rij). Snacks en drankjes aan de pool- of beachbar. Gratis kinderclub (juli-augus-
tus). U kan heerlijk eten in restaurant I Glicini en 's avonds genieten van piano-
muziek (juni-augustus). Gratis fitness, tennis en tafeltennis. Wellnesscenter 
Dolce Vita met o.a. sauna, hamam,... (€  15/2  uur). Privéparking betalend 
(€15/dag, reservering aanbevolen).
Kamers: 110 pas gerenoveerde kamers in een chique, landelijke stijl. De warme 
kleuren, de aandachtig uitgekozen meubels en details combineren luxe, rust, 
elegantie en huiselijkheid. Alle kamers beschikken over balkon. Classic kamer 
(20-24 m², max 2 pers.) of executive kamer met zeezicht (26 m², max 3 pers.).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu, buffet voor het hoofdgerecht en het dessert).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de executive kamers: 01/05/20-30/05/20, 
23/08/20-30/08/20: 1 kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders 
(niet cumuleerbaar met Uw voordeel), overige periodes: 1 kind t/m 6 jaar geniet 
50% korting. 01/02/20-31/03/21: 1 kind van 7 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders geniet 30% korting. Inclusief ontbijt.
Bijzonderheden: periode A: min. 2  nachten, periode B/C: min. 3  nachten, 
periode D: min. 7  nachten. Verblijfstaks: €  2 (april-mei, september-maart), 
€  2,50 (juni-augustus)/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Huisdieren: 
€ 10/nacht.

In 2019 kreeg dit hotel een volledige make
over. De Italiaans elegantie en grandeur 
zijn behouden, gecombineerd met warme, 
lichte kleuren en moderne elementen. Het 
vriendelijke personeel biedt u tijdens uw 
verblijf een vijfsterrenservice. Het hotel 
bevindt zich op een toplocatie, vlak aan de 
zee. U voelt zich hier zonder twijfel onmid
dellijk op vakantie!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
executive

extra 
bed 3 

executive
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
EMIV0036 N1

A 01/02-05/06, 21/09-28/12, 03/01-31/03 87 96 77 halfpension 36
B 06/06-25/06, 05/09-20/09 109 125 100
C 26/06-09/08, 23/08-04/09 125 141 113
D 10/08-22/08, 29/12-02/01 179 195 156
Lucky Deal EMIPLD36
E 19/07-08/08 566 640 512

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/03/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/05/20-18/07/20, 23/08/20-30/08/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Emilia-Romagna

 ∙ 5 nachten
 ∙ ontbijtbuffet

GRATIS
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Milano Marittima
Gezellige badplaats 
aan de Adriatische kust 
met breed zandstrand 
en ontelbare ontspan
ningsmogelijkheden. 
De mooie lanen vol 
bomen en bloemen die uitgeven op het 
strand geven u een instant vakantie
gevoel. Tijdens de zomer worden tal van 
evenementen georganiseerd. Extra troef 
is het eeuwenoude pijnbomenbos waar u 
in alle rust en koelte kan genieten van de 
natuur.
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Al Vecchio Convento

Ligging: het dorpje ligt tussen Firenze (75 km) en Ravenna (70 km) en beslaat 
zoals in de middeleeuwen 3 niveaus. Het hotel bevindt zich in het middelste 
deel, waar vroeger de gegoede burgerij woonde en waar de palazzi nog steeds 
staan. Bezoek de Maestàbrug, de 4 middeleeuwse torens en het Portinarihuis, 
waar Dante Alighieri en Beatrice Portinari elkaar ontmoet zouden hebben. Het 
hotel ligt in de rustige hoofdstraat waar u getuige van het dorpsleven bent. U 
zal niet echt het gevoel hebben dat u in een hotel logeert, maar eerder thuis 
bij een Italiaans gezin.
Transport: per auto: 1.217 km (Brussel), 1.171 km (Parijs), 1.390 km (Amsterdam). 
Luchthaven Bologna op 106 km, Firenze op 83 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (6 uur tot middernacht) en bar. Aparte ruimte voor het 
royaal, huisgemaakt ontbijtbuffet (bij mooi weer ontbijt u in de tuin). In de 
keuken is gastheer Gianni de chef, bijgestaan door zijn zonen Massimiliano 
en Matteo. Het restaurant serveert traditionele gerechten, met wijnen uit de 
streek zoals de Sangiovese di Romagna, maar ook de Chianti Rufina. Slow food 
en slow life zijn hier het motto. Op woensdagavond is er regelmatig een feeste-
lijk buffet, in de tuin zodra het weer het toelaat, waaruit soms een waar dorps-
feest ontstaat. Op warme dagen kan u afkoeling zoeken in het natuurzwembad 
in de rivier vlakbij. Geen lift (4 verdiepingen). Gratis parking op 60 m.
Kamers: de kamers (20-24 m²) liggen verspreid over het dorp (albergo diffuso). 
10 Kamers in het 18de-eeuwse hoofdgebouw en 6  in de dependance, aan de 
overkant van het plein op 30 m. Ze zijn ingericht met origineel 19de-eeuws 
meubilair en een terracotta tegelvloer. Driepersoonskamers liggen steeds in de 
dependance. Het is ook mogelijk om een deel van een villa met tuintje te huren 
(prijzen op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje (t/m 2  jaar) en plooibed (3  t/m 5  jaar) gratis. 
Verminderde prijs voor 1 kind van 6 t/m 12 jaar in een aparte kamer (geen tus-
sendeur) (zie prijstabel).
Bonus: welkomstdrankje.

Al Vecchio Convento is ontstaan uit een 
idee van Gianni Cameli en Marisa Raggi, 
die deze antieke palazzo in zijn oude glo
rie hebben hersteld. De gezellige familie 
van Marisa en Gianni zullen u allerharte
lijkst verwelkomen en u met alle plezier 
adviseren. Zo ontdekt u dit mooie stukje 
Italië op zijn best.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

extra
bed 3

dependance
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
EMIV0031 X1

A 01/04-31/03 54 69 15 halfpension 34
kind 6 < 13 jaar 
incl. ontbijt 41

Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking EMIVPB31
B 01/04-31/03 299

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

ONTDEKKING
 ∙ 5 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje met 
borrelhapje

 ∙ 1 truffeljacht met gids 
(2 uur)

 ∙ 1 kookles (2 uur) met 
aansluitend lunch

GRATIS

voor

Portico di Romagna
Middeleeuws dorpje in 
de Apennijnen van Tos
co Romagnolo, tussen 
Firenze en Ravenna. Dit 
deel van EmiliaRomag
na heet eigenlijk La Ro
magnaToscana omdat het tot in 1923 deel 
uitmaakte van het huidige Toscane. Het 
landschap, de architectuur en de keuken 
weerspiegelen de tradities van beide re
gio's. Dante Alighieri beschreef de streek 
in zijn meesterwerk La Divina Commedia.
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Grand Hotel Rimini

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

executive
2 persk.
deluxe

junior suite 
2 pers.

inclusief ontbijt
EMIV0037 X0

A 01/04-22/05, 02/01-31/03 108 149 193
B 23/05-19/06 149 202 321
C 20/06-03/07, 23/08-12/09 164 222 385
D 04/07-31/07, 30/12-01/01 202 279 411
E 01/08-22/08 229 327 456
A 13/09-29/12 108 149 193

Ligging: aan de kust in een groene buurt. Excursies: Milano 
Marittima (op 33 km) en Riccione (op 11 km).
Transport: per auto: 1.225  km (Brussel), 1.191  km (Parijs), 
1.391 km (Amsterdam). Luchthaven Rimini op 5 km, Bologna 
op 110 km.
Faciliteiten: indrukwekkende inkomhal met schitterende 
kroonluchter. 24 Uursreceptie. Verschillende salons met prach-
tige schilderijen. Tuin met bar en groot terras. Lobbybar (3x 
week live pianomuziek) en restaurant La Dolce Vita (3x buffet 
per week tijdens de zomermaanden). Buitenzwembad (juni-
september, gratis handdoeken). Miniclub. Privéstrand met 
strandservice (23/05-14/09, betalend). Spa met sauna, bubbel-
bad, stoombad (betalend). Parking: vanaf € 18/24 uur.
Kamers: 120 kamers stijlvol aangekleed. Parketvloer. Badjassen 
en pantoffels. Executive kamers (20-25 m²), deluxe kamers (28-
35 m²) of junior suites (30-45 m²). Alle types mogelijk met late-
raal zeezicht (toeslag € 58/kamer/nacht) of frontaal zeezicht 
(toeslag € 77/kamer/nacht). Extra bed (3de volwassene): 30% 
korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 65/dag (4 gangen, keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje € 20/nacht. 2 Kinderen van 2 t/m 6 jaar 
op de kamer van de ouders genieten elk 50% korting (inclu-
sief ontbijt).
Bijzonderheden: 23/05/20-03/07/20, 23/08/20-12/09/20, 
30/12/20-01/01/21: min. 3  nachten. 04/07/20-22/08/20: min. 
5  nachten. Verblijfstaks: €  4/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen). Kleine huisdieren: € 20/nacht.

De Emilia-Romagna

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 30/04/20) OF 10% 

(reservering tot 30 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-03/07/20, 23/08/20-29/12/20, 02/01/21-
31/03/21)

(inclusief ontbijt)

In dit iconische hotel in Rimini heb
ben al heel wat beroemdheden gelo
geerd. U beleeft hier de grandeur van 
weleer in combinatie met verfijnde 
luxe en alle moderne comfort.

Rimini
Levendige stad. Dé populairste badplaats aan de Adriatische 
kust. De zeepromenade is 15 km lang, de zandstranden zijn 
verzorgd. Het historische centrum op 20 minuten stappen.
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Porta San Mamolo

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

extra
bed 3

inclusief ontbijt
EMIV0035 X0

A 01/04-30/06, 01/09-31/10 84 129 39
B 01/07-31/08, 01/12-01/01 uitgez. topdata 58 97 39
C 01/11-30/11 uitgez. topdata 71 116 39
D 02/01-28/02 61 100 39
E 01/03-10/03 77 122 39
F Topdata 116 167 52

Ligging: dit charmante hotel bevindt zich in een rustige, 
authentieke buurt van Bologna, midden in het historische cen-
trum. Langs de mooie portieken loopt u in 10 minuten naar 
het kloppend hart van Bologna, het prachtige Piazza Maggiore 
met zijn indrukwekkende Neptunusfontein en de Basilica San 
Petronio.
Transport: per auto: 1.097  km (Brussel), 1.055  km (Parijs), 
1.258 km (Amsterdam). Luchthaven Bologna op 10 km.
Faciliteiten: dit driesterrenhotel is ondergebracht in een 
hoofdgebouw en enkele kleinere bijgebouwen die u via de 
mooie stadstuin bereikt. Vriendelijk onthaal aan de 24 uursre-
ceptie. Verzorgd ontbijtbuffet in de orangerie waar ook de bar 
is ondergebracht. Privéparking (vanaf € 22/24 uur, reservering 
vooraf noodzakelijk).
Kamers: 48 charmante en romantische kamers worden hier aan-
geboden. De inrichting is telkens verschillend maar de aan-
dacht voor het huiselijke en gezellige karakter vinden we in 
elke kamer terug. Elegante bedspreien, houten balken, fraai 
gerestaureerde meubels en het gebruik van warme kleuren 
maken van het geheel een geslaagde mix. Make-upspiegel in de 
badkamer. We reserveren voor u een classic kamer (14 m², max. 
2 personen). Ruime driepersoonskamers (19 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 3 jaar).
Bijzonderheden: verblijfstaks ter plaatse te betalen. Topdata: 
10/11/20-15/11/20, 30/12/20-01/01/21.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 30 dagen voor 

afreis voor verblijven 01/04/20-10/03/21) (uitgez. topdata)

In een rustige straat ligt dit uiterst 
charmante hotel verscholen. Van 
hieruit kan u gemakkelijk de vele his
torische bezienswaardigheden die 
Bologna rijk is verkennen.

Bologna
Een toonaangevende stad in de middeleeuwen. De palazzi, 
torri (torens) en chiese (kerken) getuigen van het roemrijk 
verleden. Bologna had al in de 11de eeuw een universiteit.

Corona d'Oro

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
deluxe

inclusief ontbijt
EMIV0034 N1

A 01/03-30/04, 01/06-30/06 181 362 200
B 01/05-31/05, 01/09-30/09 206 412 231
C 01/07-31/07, 01/11-30/11 131 262 169
D 01/08-31/08, 01/12-27/12 125 224 156
A 01/10-31/10 181 362 200
B 28/12-01/01 206 412 231
E 02/01-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: in het hart van Bologna, vlak bij de Piazza Maggiore 
en de beroemde Due Torri. U wordt meteen ondergedompeld in 
de typische sfeer van deze mooie stad. U logeert dicht bij alle 
musea, piazza's en historische gebouwen, maar ook nabij win-
kels en fantastische restaurants. Het station Bologna Centrale 
ligt op 900 m.
Transport: per auto: 1.097  km (Brussel), 1.055  km (Parijs), 
1.258 km (Amsterdam). Luchthaven Bologna op 10 km.
Faciliteiten: dit hotel bevindt zich in een gebouw uit de mid-
deleeuwen en is rijkelijk voorzien van renaissancefresco's. 
Ruime lobby met de 24 uursreceptie. In de gezellige bar geniet 
u van een geurig kopje koffie of een aperitief met hapjes. 
Uitgebreid ontbijtbuffet in de ontbijtzaal. Gratis fietsen (vol-
gens beschikbaarheid). Private parkeergarage (op voorhand te 
reserveren, vanaf €  30/24  uur). Oplaadpunt voor elektrische 
wagens.
Kamers: 40 kamers. U overnacht hier in stijl en heerlijk luxueus 
in de klassiek ingerichte kamers met parketvloer en badkamers 
in marmer. Kussenmenu. Classic kamer (20 m², max. 2 personen, 
steeds een tweepersoonsbed) of een deluxe kamer (22 m², max. 
3 personen, extra bed (3de volwassene): € 111/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 5/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen).
Bonus: upgrade volgens beschikbaarheid. Bij min. 3 nachten: 
pantoffels, fruit en bloemen.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/08/20-

31/08/20)

GRATIS

Prijzen op aanvraag: bij het drukken van de brochure waren de tarieven vanaf 01/11/20 
niet beschikbaar. Contacteer uw reisagent of www.transeurope.com

U merkt het al van zodra u de mooie 
lobby binnenstapt: dit hotel is één 
en al stijl en ademt geschiedenis. 
Een chic verblijf in een gesofisticeerd 
hotel met centrale ligging.

Bologna
Een toonaangevend stad in de middeleeuwen. De palazzi, 
torri (torens) en chiese (kerken) getuigen van het roemrijk 
verleden. Bologna had al in de 11de eeuw een universiteit.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Corte dei Gioghi

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

extra
bed 3/4

inclusief ontbijt
EMIV0033 X0

A 01/04-15/10, 07/12-09/12 53 80 20
B 16/10-06/12, 10/12-26/12 44 60 20
A 27/12-07/01, 21/03-31/03 53 80 20
B 08/01-20/03 44 60 20

Ligging: ten zuidoosten van de ommuurde praalstad Ferrara, in 
een groen landschap op 1,8 km van de oude wijk San Giorgio, 
aan de poort naar het historisch centrum met tal van paleizen 
uit de 14de eeuw. Het meest opvallende gebouw in het cen-
trum van Ferrara is het vierkante Castello Estense. Bezoek de 
kathedraal en het Nationaal Archeologisch Museum. Excursies: 
Bologna, Modena en Parma zijn makkelijk per trein te bereiken 
(station op 3 km). De zandstranden van de Lidi Ferraresi liggen 
op 60 km.
Transport: per auto: 1.162  km (Brussel), 1.105  km (Parijs), 
1.312 km (Amsterdam). Luchthaven Bologna op 47 km, Firenze 
op 146 km, Rimini op 161 km.
Faciliteiten: receptie (8 tot 21 uur). Leesruimte. Elke morgen 
staat een royaal, zelfgemaakt ontbijt voor u klaar in de char-
mante Giardino d’Inverno (wintertuin) met rustieke inrichting. 
Er is een mooi buitenzwembad (mei-september, 12 x 6 m) met 
gratis ligstoelen en parasols. Geen lift.
Kamers: de 7 kamers liggen verspreid over de 2 landhuizen en 
zijn smaakvol ingericht met authentiek meubilair in een mooie, 
elegante, rustieke stijl. We reserveren voor u een classic kamer 
(20 m², max. 4 personen) met airconditioning (juni-septem ber) 
en tegelvloer. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

De Emilia-Romagna

UW VOORDEEL
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

10 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/04/20-07/07/20, 01/09/20-31/03/21)

GRATIS

Schitterend gerenoveerde oude hoeve 
(1785) met hoog charmegehalte. 
Eigenaar Paolo zal u graag waardevol 
advies geven over al het moois én lek
kers dat deze regio te bieden heeft.

Ferrara
U vindt er nog talrijke spo ren terug van de dynas  tie d’Este. 
Ferrara heeft een middeleeuws en een renais sance karakter 
met mooie en imposante gebouwen.



Toscana
Michelangelo, Chianti, palazzi en trattorie 
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Bologna

Firenze

Firenzuola

Pisa

Rimini

Perugia

Charme, authenticiteit, cultuur, traditie, idyllische land schappen, gastronomie, 
ronkende namen als Michelangelo en Rafaël. Eenvoudige boerengerechten als Ribollita 
naast culinaire hoogstandjes in het eersteklas ‘ristorante’. Glooiende heuvels bezaaid 
met cipressen, olijf gaarden, uitgestrekte stranden. Historische steden (Firenze*, Siena, 
Pisa), ingeslapen middeleeuwse dorpjes en bekoorlijke plaatsjes met een artistieke 
erfenis zonder weerga (Lucca, Volterra, Arezzo). De bekendste regio van Italië heeft 
nog steeds verborgen pareltjes. Aan u om ze te ontdekken.

* Ons volledig hotelaanbod in Firenze vindt u in onze brochure Citytrips, die voor u 
klaar ligt bij uw reisagent
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Firenze
Lucca
Pisa

Val d'Elsa
San Gimignano

Siena
Trequanda

Carrara Pistoia

Vinci
Radda in Chianti

Montepulciano
PienzaMontalcino

Dag 1: de streek rond Lucca. Aankomst, check-in en overnachting in Hotel Villa 
La Principessa net buiten Lucca. 

Dag 2: Lucca - Pisa - Lucca. De stadswallen rond Lucca behoren tot de best 
bewaarde verdedigingswerken uit de renaissance, tegenwoordig dienen ze als 
wandel- en fietspaden. Verder naar Pisa, in de middeleeuwen een van de vier 
Maritieme Republieken in Italië, maar nu vooral bekend als de stad van de Scheve 
Toren. Overnachting in Hotel Villa La Principessa.

Dag 3: Lucca - San Gimignano - Siena - de streek rond Cortona. San Gimignano 
kreeg als bijnaam 'het middeleeuwse Manhattan' vanwege de vele torens die hier 
de skyline domineren. Daarna is het toeristische Siena aan de beurt. Op het 
centrale stadsplein wordt elke zomer 'il Palio' gehouden, een spectaculaire paar-
denrace. Overnachting in Hotel Borgo San Pietro net buiten Cortona.

Dag 4: Cortona - Montalcino - Pienza - Montepulciano - Cortona. Vandaag 
vertrekt u met de auto voor een route door de Orciavallei. Stops onderweg zijn 
Montalcino (beroemd om de Brunellowijn), waar u een wijnkelder kunt bezoe-
ken en wijn proeven, Pienza (de 'ideale renaissancestad') en het hooggelegen 
Montepulciano. Overnachting in Hotel Borgo San Pietro.

Dag 5: Cortona - Trasimeno - Arezzo - Cortona. Van Cortona, waar het Toscaanse 
Zonnefestival wordt georganiseerd, naar het meer van Trasimeno in Umbrië, het 
groene hart van Italië. Langs de dorpjes Castiglione del Lago en Passignano tot 
in Arezzo, gelegen op een heuvelrug. Arezzo is bekend om de bloeiende siera-
denindustrie en wordt daarom ook wel 'La Città d'Oro' genoemd. Overnachting in 
Hotel Borgo San Pietro.

Dag 6: Cortona - Chianti - de streek rond Firenze. Na het ontbijt vertrekt u 
op rondrit door de Chiantistreek langs de adembenemende Via Chiantigiana. U 
rijdt door enkele karakteristieke dorpjes zoals Radda in Chianti, Panzano (bezoek 
aan de alomgeprezen Toscaanse zingende slager Dario Cecchini voor de lunch), 
Greve in Chianti en Impruneta. Overnachting in Hotel Villa Pitiana in de buurt 
van Firenze. 

Dag 7: de streek rond Firenze. Firenze heeft geen introductie nodig: de Duomo, 
de Ponte Vecchio, het Palazzo degli Uffizi, de Boboli-tuinen... de lijst is einde-
loos. Vervolgens naar het nabijgelegen Fiesole waar u kunt nagenieten met een 
prachtig uitzicht over de Toscaanse hoofdstad. Bezoek er zeker ook het Romeinse 
theater en de Etruskische ruïnes. Overnachting in Hotel Villa Pitiana.

Dag 8: de streek rond Firenze. Einde van de rondreis. Mogelijkheid tot verlen-
ging in een van onze hotels in Toscane of een andere regio van Italië.

* De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijs-
periode vallen (bij overlapping van 2  prijsperiodes 
geldt de duurste periode). De volgorde van de etappes 
en de keuze van de hotels kan afwijken omwille van 
externe factoren, zonder de essentie van het program-
ma aan te tasten

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (zie p. 199).
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 7 nachten
 · 2 nachten nabij Lucca
 · 3 nachten in Cortona
 · 2 nachten in Donnini (nabij Firenze)

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Italië, waarde € 38 (per 
kamer)

 · Villa La Principessa HHHH  nabij Lucca: 
elegant hotel gelegen in een park, zwembad 
en Toscaans restaurant, tradioneel ingerichte 
kamers: 2 nachten

 · Borgo San Pietro HHHH  in Cortona: ge-
vestigd in een indrukwekkende, historische 
boerderij. Charme alom! Sfeervolle ka-
mers, zwembad en traditioneel restaurant: 
3 nachten

 · Villa Pitiana HHHH  in Donnini: prachtig 
historisch gebouw, ruime kamers met zicht 
op de tuin of de olijfgaard, Toscaans restau-
rant, groot zwembad: 2 nachten

 · Ontbijt
 · Dag 4: 1 bezoek aan een wijnproducent met 
rondleiding in de kelders en een wijnproeve-
rij in Montalcino

 · Dag 6: 1 lunch in Panzano in het restaurant 
van de bekendste Toscaanse slager (kalfs-
vlees op 4 manieren, groenten, nagerecht, 
wijn en water inbegrepen)

Niet inbegrepen
 · De vluchten en transfers
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen 
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt en alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

Rondreis
Betoverend Toscane
Over besluierde bergen en glooiende 
heuvels, tussen gouden graanvelden en 
uitgestrekte wijngaarden, door diepe 
dalen en mistige valleien... Ervaar 
de onmetelijke pracht van Toscane. 
Levensgenieter of cultuurfanaat, 
Toscane biedt voor elk wat wils. Dit is 
Italië op zijn best!

vanaf Prijs per persoon per rondreis
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
TOSP0045

A 11/04-24/04, 26/09-23/10 539 835 479
B 25/04-26/06, 29/08-25/09 669 959 599
C 27/06-28/08 749 1079 679

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03/20)
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 € 619,
00* Bologna

Perugia

Firenze

Toscana

Emi l ia-Romagna
Russi/Ravenna

Cost iera  
  Adr ia t icaPalazzuolo 

sul Senio

Assisi

Arezzo 
Le Marche

Umbria

Portico di 
Romagna

voor Prijs per persoon per rondreis
2 persk.

standaard
inclusief ontbijt
TOSP0040

A 01/04-31/10 619

U begint in Toscane, gevolgd door de Emilia-Romagna, ‘de buik van Italië’, en eindigt 
in Umbrië, ‘het groene hart van Italië’.

Dag 1: aankomst in het ingeslapen dorpje Palazzuolo sul Senio, bij de vriendelijke 
eigenaars Ercole en Roberta. Alles staat hier in het teken van slow life en slow food. 
Geniet van Roberta’s keuken, zeer verfijnd met kruiden uit eigen tuin. De Mugello-
streek is een verborgen pareltje in Toscane en een magnifiek gebied voor trekking, 
wandelen en fietsen.

Dag 2: het dorp verkennen of relaxen aan het zwembad. ‘s Namiddags Mugello, of 
bezoek aan een cantina in de Chianti Rufina-streek. 

Dag 3: bezoek Firenze of het nog relatief onbekende Arezzo, een historische stad op 
een heuvel, in de oudheid een van de belangrijkste zetels van de Etrusken. Het gezel-
lige Cervia is een authentieke badplaats aan de Adriatische Kust. 

Dag 4: verder naar Portico di Romagna, bij voorkeur via het kleurrijke dorpje Brisig-
hella, een pareltje van de Emilia-Romagna, en de adembenemende panora mische weg 
naar Modigliana en Tredozio. U wordt verwelkomd in Hotel Al Vecchio Convento door 
Marisa, haar man Gianni of hun zonen Massimiliano of Matteo.

Dag 5: verkenning van het dorp. Bezoek in de namiddag de kleinste vulkaan van Italië 
en één van de dorpjes in de buurt, bijvoorbeeld Terra del Sole. 

Dag 6: bezoek in Ravenna de wereldberoemde mozaïeken uit de Romeinse en Byzan-
tijnse periode. Een leuk adresje voor de lunch is Ca de Ven. Vlak om de hoek ligt het 
graf van de ‘Vader des Vaderlands’, de dichter Dante Alighieri. Bezoek ook de crypte 
van de nabijgelegen franciscanenkerk. 

Dag 7: via Bertinoro en Cesena naar Assisi. Bertinoro is een zeer mooi middel eeuws 
dorpje met een kasteel, ook ‘het balkon van Romagna’ genoemd. In Cesena bezoekt u 
de Biblioteca Malatestiana uit de renaissance (Unesco-Werelderfgoed). Verder richting 
Perugia en Assisi. De albergo diffuso hier, tevens agriturismo, is een oude boerderij 
en alle verblijven, inclusief het gebouw (ook winkel) waar u incheckt, liggen verspreid 
over het hele erf. Claudio en zijn familie heten u van harte welkom.

Dag 8: Assisi (Unesco-Werelderfgoed) is de geboortestad van de Heilige Sint-Francis-
cus. Bewonder de fresco’s van Giotto, slenter door de stad of bezoek een wijnprodu-
cent (te regelen via het hotel). Relaxen aan het zwembad als afsluiter.

Dag 9: geniet in Perugia van alle culturele bezienswaardigheden uit de Etruskische, 
Romeinse en middeleeuwse periodes. Perugia is ook een zeer gezel lige universiteits-
stad. Bezoek het oude kasteel (de Rocca Paolina), de Fontana Maggiore, het Palazzo 
dei Priori en de dom.

* De volgorde van de etappes kan afwijken alsook de 
keuze van de hotels en restaurants omwille van externe 
factoren, zonder de essentie van het programma aan te 
tasten

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (p. 199). Vrije ver-
trekdatum, elke dag van de week

Inbegrepen
 · 9 nachten in logies en ontbijt
 · 1x 4 gangendiner in elke albergo diffuso. De 
restaurantjes van deze alberghi diffusi zijn 
bijna steeds de meest gerenommeerde van 
het plaatsje

 · 3 nachten in Locanda Senio in Palazzuolo sul 
Senio (p. 83)

 · 3 nachten in Al Vecchio Convento in Portico 
di Romagna (p. 58)

 · 3 nachten in Malvarina in Assisi (p. 111)
 · Welkomstdrankje en hapje op elk adres. In 
Locanda Senio en Malvarina voor het diner, 
in Al Vecchio Convento bij aankomst

 · Mogelijkheid tot wijndegustatie bij een wijn-
boer of -handelaar (aan te vragen tijdens uw 
verblijf in Locanda Senio en Malvarina)

Niet inbegrepen
 · De vluchten en transfers
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, dranken bij de maaltijden en 
alle persoonlijke uitgaven

Rondreis
Proeven van Italië
Authentiek logeren in middeleeuwse 
dorpjes en de ziel van Italië ontdek-
ken! ‘Alberghi diffusi’ betekent dat de 
kamers verspreid liggen over het hele 
dorpje: in het hoofdgebouw, een bijge-
bouw, of verderop. De sleutelwoorden: 
slow life en slow food met een pure 
keuken.

Toscane
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Toscana

Umbria

Firenze

Pisa

San Gimignano

Siena Assisi

Orvieto

Colle di Val d'Elsa

Città della Pieve
Volterra

Montespertoli

Monteriggioni

Montepulciano
Chiusi

Lago 
Tras imeno

Toscane 
Nóg intenser Toscane beleven, heel veel fun en genieten van het gevoel van absolute 
vrijheid. Verblijf in Colle di Val d’Elsa.

Dag 1: aankomst op de luchthaven en check-in in het hotel.

Dag 2: Etruskische tour (60 km). De mysterieuze Etrusken woonden in de centrale re-
gio van Toscane, rond de huidige stad Volterra. Deze mooie, gastvrije streek heeft zijn 
charme behouden. Vanuit Colle di Val d’Elsa naar Castel San Gimignano en Volterra. 
Proef onderweg de lokale pecorinokaas.

Dag 3: Montespertoli tour (80 km). Eénmaal voorbij de stad Certaldo met haar leven-
dige steegjes, rijdt u door het authentieke Toscaanse platteland dat u langs Monte-
spertoli, richting Lucardo voert. Dit is het gebied van de Chianti van de Colli Fioren-
tini. U verlaat de Toscaanse heuvels en rijdt naar Gambassi Terme.

Dag 4: Montagnola tour (84 km). Eerst naar Monteriggioni, omgeven door imposante 
muren met indrukwekkende torens. Verder richting Siena, om dan terug te rijden via la 
Montagnola, de grote groene heuvel langs de weg die van Siena naar San Gimignano 
leidt.

Dag 5: Chianti Classico tour (99 km). Eenmaal voorbij Colle di Val d’Elsa, op de weg 
van Staggia naar Castellina, opent zich een rijk gebied voor de wijnproductie. U kan er 
een goed glas wijn combineren met één van de vele lokale specialiteiten.

Dag 6: einde van de rondreis. Mogelijkheid tot verlenging in een van onze hotels.

Umbrië
Prachtige valleien, zachte heuvels en middeleeuwse stadjes die u anders onbewust 
voorbij zou rijden. Verblijf in Città della Pieve.

Dag 1: aankomst op de luchthaven en check-in in het hotel.

Dag 2: Montepulciano tour (68 km). Città della Pieve is gelegen op de grens tussen 
Umbrië en Toscane. Via Chiusi naar het beroemde Toscaanse stadje Montepulciano, 
gekend voor zijn wijnproductie. Montepulciano is gebouwd op een heuvel met uitzicht 
op de Val di Chiana en is een mooi voorbeeld van middeleeuwse architectuur.

Dag 3: Trasimeno tour (114,5 km). Het meer van Trasimeno is het vierde grootste meer 
van Italië. De tocht gaat door kleine dorpjes, zoals Panicale, met een uitzonderlijk 
uitzicht op het meer. Vervolgens langs de oevers van het meer door San Feliciano, 
Passignano en Tuoro.

Dag 4: Orvieto tour (112 km). Langs de route die leidt naar Orvieto kan u de ongerepte 
natuur bewonderen. De stad Orvieto is heel bijzonder, gebouwd op een rots van tuf-
steen. Bezoek zeker een wijnbar, het Palazzo San Giovanni en de Duomo.

Dag 5: Assisi tour (143 km). Hoogtepunt is een bezoek aan Assisi met zijn gerenom-
meerde basiliek. Ook de wijnen van Torgiano, het typisch aardewerk van Deruta en 
Bettona komen aan bod.

Dag 6: einde van de rondreis. Mogelijkheid tot verlenging in een van onze hotels.
* De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijs-

periode vallen (bij overlapping van 2  prijsperiodes 
geldt de duurste periode). De volgorde van de etappes 
en de keuze van het hotel kan afwijken omwille van ex-
terne factoren, zonder de essentie van het programma 
aan te tasten

Rondrit
Toscane of Umbrië 
per Vespa 
De Vespa werd populair na de Tweede 
Wereldoorlog door de behoefte aan een 
eenvoudig transportmiddel... en dat is 
het ook! Meer nog: de Vespa heeft een 
leuk design en is het toonbeeld van 
Italiaanse elegantie.

vanaf Prijs per persoon per rondreis
1 vespa voor 
2 personen

1 vespa per 
persoon

inclusief ontbijt

TOSCANE TOSP0028 TOSP0128
A 01/04-13/04, 01/11-15/11 419 569
B 14/04-30/04, 14/06-31/08, 18/10-31/10 479 629
C 01/05-13/06, 01/09-17/10 509 659

UMBRIE UMBP0009 UMBP0010
A 01/04-30/09 599 749
B 01/10-31/10 569 719
C 01/11-15/11 499 645

Toeslag per persoon per nacht: Palazzo San Lorenzo 10/04-13/04 € 23

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider per 
Vespa. Vrije vertrekdatum, elke dag van de 
week. Kredietkaart (waarborg) en rijbewijs 
vereist. Min. 18 jaar

Inbegrepen
5 nachten in
 · Toscane: Palazzo San Lorenzo Hotel & Spa in 
Colle di Val d’Elsa (zie p. 67): logies en ont-
bijt in een classic tweepersoonskamer

 · Umbrië: Hotel Vannucci in Città della Pieve 
(zie p. 103): logies en ontbijt in een superior 
tweepersoonskamer

 · 4 dagen gebruik van een Original Vespa Piag-
gio 125 cc met automatische versnellingen

 · Levering van de Vespa in uw hotel
 · Onbeperkt aantal km
 · Helmen
 · Technische uitleg + gratis technische assi-
stentie (enkel in de regio van het voorge-
stelde programma)

 · Roadbook van de voorgestelde tours met tips 
i.v.m. de bezienswaardigheden in het Neder-
lands en het Frans

 · Verzekering aansprakelijkheid, diefstal en 
brand met franchise van € 350 (diefstal)

Niet inbegrepen
 · De vluchten en de transfers
 · De verblijfstaksen
 · Levering van de Vespa in een ander hotel dan 
voorgesteld in het programma

 · Brandstofgebruik: de Vespa dient terugbe-
zorgd te worden met volle tank, zoniet zal de 
prijs voor een volle tank worden aangerekend

 · Bijkomende verzekering (schade): €  50/
Vespa (ter plaatse te betalen)

 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

Optioneel
 · GPS met routes (ter plaatse, vanaf € 50 voor 
4 dagen)
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Palazzo San Lorenzo Hotel & Spa

Ligging: het Palazzo San Lorenzo bevindt zich in de middeleeuwse bovenstad 
Colle Alta, binnen de eeuwenoude muren van het historisch centrum. U bent 
er om ringd door magnifieke gebouwen daterend uit de middeleeuwen. Neem 
vooral de tijd om door de nauwe straatjes te dwalen... Als souvenir voor de 
thuisblijvers neemt u uiteraard glaswerk mee. In de grootste kristalwinkel, de 
Cristallerie Mezzetti, vindt u mooie, handgeblazen wijnglazen, prachtige vazen 
van Arnolfo di Cambio en gezeefdrukt glaswerk. Colle di Val d'Elsa is interessant 
gelegen tussen de città d'arte (kunststeden) Siena (30 km) en Firenze (57 km).
Transport: per auto: 1.253 km (Brussel), 1.188 km (Parijs), 1.427 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 65 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: in een indrukwekkende hal zijn de receptie, de lounge en een 
internet hoekje gevestigd. Trendy bar. In restaurant Sopra le Mura geniet u in 
een charmant kader van een verfijnde Toscaanse keuken. Het ontbijt neemt u 
op de overdekte binnenkoer, het glazen plafond zorgt voor extra lichtinval. 
Gratis toegang tot het wellnesscenter (vanaf 14 jaar, badjassen en pantoffels 
betalend) met binnenzwembad, sauna, Turks bad en tal van massageruimtes 
(betalend).
Kamers: de 48 moderne, ruime kamers zijn erg elegant. Minibar (flesjes water) 
en parket. Classic kamers (20 m²), superior kamers (25 m², bubbel bad), deluxe 
kamers (25 m², zicht op het historisch centrum), junior suites (30 m², bubbel-
bad) of nog ruimere suites (40 m², bubbelbad). Extra bed (3de volwassene) mits 
toeslag (uitgez. classic kamers).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuze menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Uitgez. classic kamers: 1 kind t/m 12 jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders, enkel in de suites: 2 kinde ren t/m 
12 jaar overnachten gratis (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 01/04/20-31/10/20, 01/03/21-31/03/21: verblijfstaks (vanaf 
12 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 5 nachten). Het res-
taurant is 1x per week gesloten (halfpension in een nabijgelegen restaurant). 
10/04/20-13/04/20, 31/12/20-01/01/21: min. 3 nachten.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Een knap viersterrenhotel met een heel ei
gen karakter. In 1635 liet de aartsbisschop 
Ursimbardi dit historisch paleis bouwen 
om er een ziekenhuis in onder te brengen. 
Dankzij de nieuwe eigenaars functioneert 
het imposante gebouw van daag als luxu
eus designhotel. U logeert hier in het hart 
van een historische stad.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0182 N1

A 01/04-09/04, 01/11-28/12, 06/01-31/03 59 69 79 junior suite 2 pers. 45
suite 2 pers. 65
extra bed (3de volwassene) 28
halfpension 35

B 10/04-13/04 82 92 102
C 14/04-30/04 75 85 95
B 01/05-13/06 82 92 102
C 14/06-31/08 75 85 95
B 01/09-17/10 82 92 102
C 18/10-31/10 75 85 95
B 29/12-05/01 82 92 102

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/03/20) OF 15% 

(reservering tot 10 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Toscane

GRATIS

Colle di Val d'Elsa
Het schilderachtige 
Colle di Val d'Elsa be
staat uit een beneden 
en een boven stad, elk 
met een indivi dueel 
karak ter. De boven stad 
om vat het historisch centrum met middel
eeuwse architectuur. De beneden stad is 
moder ner. Colle di Val d'Elsa produ ceert al 
sinds 1300 glaswerk en is wereldbefaamd 
voor zijn kristalbewerking.
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€ 489 € 379ONTDEKKING

Toscaanse couleur locale!

8 dagen

U verblijft in het Park Hotel Chianti in de Chiantiregio (zie 
hiernaast). U bezoekt deze week het prestigieuze Castello 
di Monsanto en leert verse pasta maken maar ook ijs, de 
befaamde gelato. U bent te gast op een boerderij voor 
een diner met authentieke Toscaanse gerechten. Bezoek 
Siena op dag 2: de Piazza del Campo, de Torre del Mangia 
en de kathedraal. Doe ook Barberino Val d’Elsa. De vol-
gende dag Firenze: de markt van Sant’Ambrogio, de wijken 
Santo Spirito en San Frediano op de linkeroever van de 
Arno. ‘s Anderdaags de stadjes Monteriggioni, Volterra en 
San Gimignano. Verken de Chianti wijnstreek op dag 5: van 
Badia a Passignano naar Monterfioralle, Greve in Chianti 
en Panzano in Chianti, daarna Radda in Chianti. In de 
omgeving van Radda ligt het wijnhuis Castello d’Albola 
(begeleid bezoek: 12 u of 17 u € 10/persoon, geen reser-
vatie nodig). De volgende dag keuze uit Lucca en Pisa of 
de befaamde Crete Senesi met Montalcino, bekend van de 
brunellowijn, Pienza, Murlo en Castiglione d’Orcia. Musea 
als de Uffizi, de Accademia en de Musea del Duomo zijn de 
perfecte afsluiter.

ONTDEKKING

San Casciano per Vespa

6 dagen

U logeert in de omgeving van San Casciano in Val di Pesa, 
een leuk en authentiek dorpje, kortom het échte Italië. 
Al snorrend op de Vespa ontdekt u onder meer het ge-
boortedorp van Leonardo da Vinci, de kunststad Firenze 
en de Chiantistreek. De Vespa werd populair na de Tweede 
Wereldoorlog door de behoefte aan een eenvoudig trans-
portmiddel met een leuk design.

Inbegrepen
 · Park Hotel Chianti in Tavarnelle Val di Pesa (zie p. 69): 7 nach-
ten in een classic kamer

 · 1  begeleid bezoek aan de wijnkelder Castello di Monsanto + 
wijndegustatie (3 wijnen met bruschette) (op 10 km, geen trans-
fers inbegrepen) (mogelijk op maandag, dinsdag en vrijdag)

 · 1 workshop pasta maken in een restaurant, gevolgd door een 
lichte lunch (vanaf 10u30) (op 8 km, geen transfers inbegrepen) 
(mogelijk op maandag, dinsdag en vrijdag)

 · 1 diner bij een Toscaanse familie op het platteland (op 10 km, 
transfers niet inbegrepen) (mogelijk op woensdag)

 · 1 bezoek aan het wijnhuis Pasolini dall’Onda met proeverij (op 
8 km, geen transfers in begrepen) (dagelijks)

 · 1  workshop ‘gelato’ maken in het ijssalon Dondoli in San 
Gimignano (op 30 km, geen transfers inbegrepen) (op donder-
dag, om 11u00)
 · Ontbijt

Inbegrepen
 · 5 nachten in Park Hotel Chianti (zie p. 69) in een classic twee-
persoonskamer in logies en ontbijt 
 · 4  dagen gebruik van een Original Vespa Piaggio 125  cc met 
automatische versnellingen
 · Levering van de Vespa in uw hotel
 · Onbeperkt aantal km
 · Helmen
 · Technische uitleg + gratis technische assistentie (enkel in de 
regio van het voorgestelde programma)
 · Roadbook van de voorgestelde tours met tips i.v.m. de beziens-
waardigheden in het Nederlands/Frans
 · Verzekering aansprakelijkheid, diefstal en brand met franchise 
van € 350 (diefstal)

Niet inbegrepen
 · De vluchten en de transfers
 · De verblijfstaksen
 · Levering van de Vespa in een ander hotel dan voorgesteld in 
het programma
 · Brandstofgebruik: de Vespa dient terugbezorgd te worden met 
volle tank, zoniet zal de prijs voor een volle tank worden aan-
gerekend
 · Bijkomende verzekering (schade): €  50/Vespa (ter plaatse te 
betalen)
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden die u bezoekt, alle 
persoonlijke uitgaven, alle maaltijden en dranken niet voorzien 
in het programma

Prijs per persoon op basis van een 2 persoonskamer
geldig 01/11/20-23/12/20, 08/01/21-31/03/21
Van 09/04/20-23/05/20, 05/07/20-31/10/20 € 539
Van 24/05/20-04/07/20 € 589
Toeslag per persoon per nacht:
05/07/20-22/08/20, 07/09/20-19/09/20 € 20

De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijsperiode vallen
De volgorde van de etappes kan afwijken 
Geen andere kortingen van toepassing
100% kosten bij wijzigen of annuleren

Voordeelpakket exclusief vervoer
TOSP0046

Prijs per persoon op basis van een 2 persoonskamer
geldig 1/11/20-15/11/20
Andere periodes op aanvraag
Individuele rondreis zonder begeleider per Vespa. Vrije vertrekdatum, elke 
dag van de week. Kredietkaart (waarborg) en rijbewijs vereist. Min. 18 jaar
De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijsperiode vallen (bij 
overlapping van 2 prijsperiodes geldt de duurste periode). De volgorde van 
de etappes en de keuze van het hotel kan afwijken omwille van externe 
factoren, zonder de essentie van het programma aan te tasten 

Voordeelpakket exclusief vervoer
TOSP0047 1 vespa voor 2 personen
TOSP0048 1 vespa per persoon

vanaf vanaf
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Park Hotel Chianti

Ligging: het centrum van Tavarnelle ligt op een 5-tal km, de autosnelweg 
Firenze-Siena op 100 m, de afrit van de autosnelweg A1 Milano-Firenze-Roma 
op 16 km. Dit hotel is strategisch gelegen. Er is een busverbinding naar Firenze 
en Siena (halte op 200 m). Een greep uit het excursie-aanbod: het lieflijke San 
Gimignano (24 km), de vermaarde kristalstad Colle di Val d'Elsa (19 km), het 
kleine, ommuurde Monteriggioni (28 km), het mooie Volterra (45 km), Siena 
(40 km),... En uiteraard de Chiantiroute, die u van hieruit vlot kunt vervoegen: 
Radda in Chianti (26 km) en Gaiole in Chianti (35 km) bijvoorbeeld.
Transport: per auto: 1.231 km (Brussel), 1.173 km (Parijs), 1.396 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 20 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u treft hier een kleine inkom met de receptie, een bar en een 
leuke ontbijtzaal. In de mooie tuin wacht u een terras en een buitenzwembad 
(15 x 8 m, mei-september). Poolbar, gratis ligstoelen en parasols. Handdoeken 
(betalend). Gratis fietsen volgens beschikbaarheid.
Kamers: we reserveren voor u een van de 43 gezellige kamers (18 m²). Ze beschik-
ken over alle comfort, een balkon en laminaat of parket. Naar keuze: classic 
kamers, of superior kamers met zicht op het zwembad of de tuin. 20% Korting 
op 1 extra bed (3de volwassene) in beide kamertypes. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik (classic).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag in een res-
taurant naast het hotel gelegen, of een restaurant op 4 km (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (ontbijt niet inbegrepen), 1 kind van 7 t/m 11 jaar geniet 50% 
korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks (maart-oktober): €  2,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen, max. 4 nachten). Kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht. 
Het hotel is gesloten 01/04/20-08/04/20 en 24/12/20-07/01/21.
Bonus: welkomstdrankje.

Prettig en erg verzorgd hotel met een per
soonlijke service. De ligging in de schitte
rende heuvelachtige streek van de Chianti, 
op 15 minuten van Firenze en op 30 minu
ten van Siena, is ideaal voor het verkennen 
van Toscane. Zowel voor een bezoek aan 
de historische steden, als aan het magi
sche platteland zit u hier perfect. Familiaal 
gerund.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0015 X0

A 09/04-23/05 56 95 59 halfpension 
volwassene 22 
kind < 12 jaar 20

B 24/05-04/07 63 100 67
C 05/07-22/08 67 106 71
A 23/08-06/09 56 95 59
C 07/09-19/09 67 106 71
A 20/09-31/10 56 95 59
D 01/11-31/03 47 67 50

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/03/20) OF 10% (reservering 

voor 30/04/20) (verblijven 24/05/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-23/12/20, 08/01/21-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (09/04/20-04/07/20, 23/08/20-06/09/20, 

20/09/20-31/10/20)
• 7 nachten betalen + 1 nacht gratis (05/07/20-22/08/20, 07/09/20-19/09/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

Toscane

GRATIS

Tavarnelle Val di Pesa
Tussen Firenze (op 
15 km) en Siena (op 
40 km). Tavarnelle is 
omringd door groene 
heuvels en ligt rustig 
genesteld in het To
scaanse landschap, midden in de Chianti
streek. Tavarnelle Val di Pesa is een uitste
kende uitvalsbasis om de Chiantiroute te 
verkennen met Greve in Chianti (25 km), 
Castellina in Chianti (17 km),...
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L o m b a r d i a V e n e t o

E m i l i a - R o m a g n a   

L e  M a r c h e

U m b r i a

P u g l i a

B a s i l i c a t a

S i c i l i a

S a r d e g n a

P i e m o n t e

L i g u r i a

C o s t i e r a  S o r r e n t i n a
  e  A m a l fi t a n a

e  C i l e n t o

S i c i l i a

Abruzzo

Bientina
Lucca

Pisa

Fiesole
Firenze

San Gimignano

Colle di 
Val d'Elsa Siena

L a g o  
T r a s i m e n o Perugia

Assisi

Spoleto Toeslag per persoon per nacht: Villa dei Bosconi 10/04-13/04 € 19, Palazzo 
Leopoldo 10/04-13/04, 01/05-13/06, 01/09-17/10 € 10

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (p. 199). Vrije 
vertrek  datum, elke dag van de week

Rondreis 7 nachten
 · 2 nachten in Bientina-Calcinaia (nabij Pisa)
 · 3 nachten in Fiesole
 · 2 nachten in Radda in Chianti (optie Toscane) 
of Spoleto (optie Umbrië)

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Italië, waarde € 38 (per 
kamer)

 · Borgo Calamidoro nabij Pisa (p. 77): 2 nach-
ten in een superior kamer

 · Villa dei Bosconi in Fiesole (p. 81): 3 nachten 
in een superior kamer, welkomstdrankje

 · Verlenging Toscane: Hotel Palazzo Leopoldo 
in Radda in Chiati (p. 88): 2 nachten in een 
classic kamer, welkomstdrankje en gratis 
upgrade volgens beschikbaarheid, 1  diner 
(3 gangen)

OF
 · Verlenging Umbrie: Hotel Charleston (p. 
114): 2  nachten in een superior kamer, 
welkomstdrankje

 · 1  diner (3  gangen) in een restaurant in 
Spoleto

 · Ontbijt

Niet inbegrepen
 · De vluchten en transfers
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt en alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

Dag 1: aankomst in Calcinaia. Een uitstekende uitvalsbasis voor het bezoeken 
van Lucca en Pisa op 20 km. Lucca is een middeleeuws juweeltje en een van de 
mooiste steden van Toscane. Overnachting in hotel Borgo Calamidoro. 
Dag 2: Pisa met de wereldvermaarde Piazza dei Miracoli die de Scheve toren, de 
kathedraal, het baptisterium en de Campo Santo huisvest. Aan de kust ontdekt 
u badplaatsen als Viareggio met een promenade in Libertystijl, Torre del Lago 
Puccini, waar de grote componist zijn bekende opera’s componeerde, Forte dei 
Marmi, het typische Pietrasanta. Overnachting in hotel Borgo Calamidoro.
Dag 3: aankomst in Fiesole, gelegen in een subliem heuvellandschap uitkijkend 
op het dal van de Arno. Door de Chiantiheuvels langs Greve en Radda in Chianti 
tot de uitgestrekte wijngaarden van de graven van Ricasoli met het kasteel 
Brolio. Verder naar San Gimignano. Overnachting in de Villa dei Bosconi.
Dag 4: Firenze, de bakermat van de renaissance. Bezoek de majestueuze Duomo, 
de David van Michelangelo, de paleizen van de Medici’s, de romantische Ponte 
Vecchiobrug en het Uffizi Museum. Overnachting in de Villa dei Bosconi.
Dag 5: op weg naar Siena stopt u in Colle di Val d’Elsa, ‘de kristalstad’. Daarna 
Monteriggioni, een intact gebleven middeleeuws plaatsje. Uiteindelijk bereikt u 
Siena, bezoek de Piazza del Campo met de Torre del Mangia, de Fonte Gaia en het 
Palazzo Pubblico. Overnachting in de Villa dei Bosconi. 

Verlenging in Toscane
Dag 6: bezoek Radda in Chianti, gelegen op een heuveltop tussen de wijn-
gaarden van de Chiantiroute met een prachtig panorama. Overnachting in hotel 
Palazzo Leopoldo.
Dag 7: vandaag bezoekt u de 3  overige Chiantistadjes. Gaiolo of Castellina, 
één van de belangrijkste Chianti marktstadjes, dateert uit de Etruskische tijd. 
Castelnuovo Berardenga is een stadje in de vorm van een vlinder. Dwaal door 
de gezellige straatjes, bezoek een enotheek en geniet vooral van de sfeer. 
Overnachting in hotel Palazzo Leopoldo.

Verlenging in Umbrië
Dag 6: vertrek naar Umbrië via het mooie meer Lago Trasimeno. Leuke plaatsjes 
zijn Passignano sul Trasimeno en Castiglione del Lago. Perugia is een belangrijke 
stad in de geschiedenis van Umbrië. Assisi is gewijd aan Sint-Franciscus. Verder 
naar het nobele Spoleto. Overnachting in Hotel Charleston. 
Dag 7: Spoleto wordt terecht de meest aantrekkelijke heuvelstad van Umbrië 
genoemd. U logeert in het historisch centrum op wandelafstand van alle beziens-
waardigheden. Overnachting in Hotel Charleston. * De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijs-

periode vallen (bij overlapping van 2  prijsperiodes 
geldt de duurste periode). De volgorde van de etappes 
en de keuze van de hotels kan afwijken omwille van ex-
terne factoren, zonder de essentie van het programma 
aan te tasten

Rondreis
De rijke cultuur van 
Toscane en Umbrië
U logeert in suggestieve plaatsjes. 
Beide streken zijn even mooi, Umbrië 
hoeft zeker niet onder te doen voor 
Toscane. Ze zijn rijk aan kunst en his-
torische schatten, van belangrijke città 
d’arte tot lieflijke dorpjes en sprook-
jesachtige heuvelstadjes. Een rondreis 
waar alles kan en niets moet. U reist 
op uw eigen tempo. 

vanaf Prijs per persoon per rondreis 2 persk.
TOSCANE
TOSP0049

2 persk.
UMBRIE

TOSP0041
inclusief ontbijt

A 01/04-30/04 399 409
B 01/05-30/06 449 459
C 01/07-18/08 489 499
B 19/08-06/10 449 459
A 07/10-30/10 399 409
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Park Hotel La Pineta

Ligging: in de heuvels in hartje Lunigiana, een regio rijk aan geschiedenis 
en traditie en gekend voor middeleeuwse kastelen en dorpen, mooie land-
schappen, een gezond klimaat en rust. Het hotel ligt op 6 km van Pontremoli. 
Excursie mogelijkheden: de stad Fivizzano, het gehucht Villafranca in Lunigiana 
met zijn artisanale winkeltjes, de kastelen van Filattiera, Bagnone, Comano, 
Fosdinovo en Licciana Nardi. Ook Aulla (burcht), Equi Terme (grotten en ther-
men) en Casola in Lunigiana (de poort tot het Parco delle Alpi Apuane) lonen 
de moeite. Op een 25-tal kilometer ligt de havenstad La Spezia met vlotte 
treinverbindingen naar Cinque Terre.
Transport: per auto: 1.074 km (Brussel), 1.013 km (Parijs), 1.262 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 90 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom, receptie en publieke bar. Restaurant Da Giovanni met 
lokale specialiteiten, populair bij de plaatselijke bevolking. Tuin met buiten-
zwembad (8 x 16 m, 01/05-30/09, zout water) met bubbelbad, gratis handdoe-
ken, ligstoelen en parasols. Tennis. Gratis fietsen volgens beschikbaarheid.
Kamers: 40  verzorgde kamers in het hoofdgebouw of in de dependance op 
100 m. Tegelvloer. Classic kamers (17-20 m², max. 2 personen) of een fami-
liekamer (23-25 m², max. 4 personen). Tweepersoonskamer voor alleengebruik 
(classic). Extra bed 3de en 4de volwassene in een familiekamer: 30% korting.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel). Volpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief half- of volpension). 
1 Kind van 2 t/m 18 jaar op de kamer van 1 volbetalende persoon geniet 30% 
korting - de volwassene betaalt dan de prijs in een tweepersoonskamer (inclu-
sief halfpension) (niet cumuleerbaar met het familievoordeel).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 18 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief half- of volpension, niet combineerbaar met het voordeel 
2 kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders).
Bijzonderheden: min. 2 nachten. Kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht. 
Het restaurant is gesloten op 24/12 's avonds, geen volpension mogelijk.
Bonus: jonggehuwden: fruitmand en 2 flessen wijn.

Dit etablissement is mooi gelegen mid
denin de natuur. De locatie is ideaal voor 
natuur liefhebbers die houden van wande
len, fietsen en tochten in de groene omge
ving, afgewisseld met cultuur. Het is een 
familiaal en kindvriendelijk hotel waar u 
een ontspannen verblijf zult doorbrengen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
familie

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief halfpension
TOSV0148 X0

A 02/04-30/04 61 77 65 volpension volwassene 17
B 01/05-03/07 63 80 67
C 04/07-31/07 68 85 72
D 01/08-21/08 74 90 65
E 22/08-28/08 67 84 71
B 29/08-11/09 63 80 67
A 12/09-28/12 61 77 65

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 21 dagen voor afreis) 

(cumuleerbaar met het voordeel 6+1, 8+2)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (02/04/20-03/07/20, 22/08/20-28/12/20) *
• 8 nachten betalen + 2 nachten gratis (01/06/20-27/06/20) *
(inclusief half- of volpension)
* niet onderling cumuleerbaar

De Lunigiana

GRATIS
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MulazzoCravilla di Groppoli
Mulazzo is een gehucht 
van Byzantijnse origine. 
Bezienswaardig zijn 
de achthoekige toren, 
'Di Dante' genoemd 
omdat Dante Alighieri 
hier destijds logeerde, en overblijfselen 
van het kasteel van de familie Malaspina 
uit de 18de19de eeuw. Mulazzo is omge
ven door een prachtige natuur met mooie 
dorpjes en heel wat kastelen.
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Costa d'Orsola

Ligging: een zalig groene, pastorale locatie, op 3  km van Pontremoli. De 
Lunigiana is een regio rijk aan geschiedenis en traditie, bekend om zijn middel-
eeuwse kastelen en dorpen, zijn mooi landschap, zijn gezond klimaat en de 
rust. Bushalte op 100 m. Excursiemogelijkheden: de nobele stad Fivizzano, het 
gehucht Villafranca in Lunigiana met zijn artisanale winkeltjes, de kastelen 
van Filattiera, Bagnone, Comano, Fosdinovo en Licciana Nardi. Mulazzo is van 
Byzantijnse origine. Andere mogelijkheden zijn Aulla (burcht), Equi Terme 
(grotten en thermen), Casola in Lunigiana (de poort tot het Parco delle Alpi 
Apuane) of Le Cinque Terre (5 sublieme dorpjes aan de kust van Ligurië). Zonder 
Carrara (marmer) op 54 km en Parma (voor zijn heerlijke Parmezaanse kaas en 
Parmaham) op 88 km te vergeten.
Transport: per auto: 1.070 km (Brussel), 1.034 km (Parijs), 1.259 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 90 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u treft er een kleine receptie (gratis wifi), een bar en een res-
taurant met typische gerechten uit de Lunigianastreek, bereid met biologische 
produc ten, afkomstig van de agriturismo zelf. In de tuin een open lucht zwembad 
met zout water (13 x 6 m, mei-september), gratis ligstoelen en parasols. Gratis 
tennis. Geen lift (2 verdiepingen). In de omgeving: golf (4 holes) op 4 km.
Kamers: de 14 kamers zijn gezellig ingericht in verschillende kleuren, elk met 
individueel karakter. De stijl is typisch Toscaans met terracottavloeren en 
smeed ijzeren bedden. De meeste kamers bieden een mooi uitzicht op de groene 
omgeving. Standaardkamers (16 m², max. 3  personen) of familiesuites voor 
maximum 4 personen (35 m², 2 slaapkamers en 1 badkamer). Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamers: 1 kind van 3 t/m 18  jaar op 
de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten vanaf 03/11/20. Kleine huisdieren toe-
gelaten (op aanvraag). Min. 2 nachten. Verblijfstaks (vanaf 14 jaar): € 1/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 5 nachten).

Een oud, landelijk gehuchtje  een groe
pering van boerderijen uit de 16de eeuw  
werd omgebouwd tot een gezellige agritu
rismo. De ligging op de top van een heuvel 
in een prachtige, groene omgeving is heer
lijk rustig en inspirerend. Het is een ideale 
plaats om een vakantie in harmonie met 
de natuur te beleven.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0146 N1

A 01/04-09/04, 15/04-31/05 50 61 30 halfpension volwassene 
(standaardkamers) 20B 10/04-14/04, 01/06-14/07 54 65 32

C 15/07-20/08 62 74 31
B 21/08-09/09 54 65 32
A 10/09-02/11 50 61 30
Prijs per kamer per nacht familie suite 4 pers.

incl. onbijt
familie suite 4 pers. 
incl. halfpensionTOSVB146

D 01/04-09/04, 15/04-31/05, 10/09-02/11 146 197
E 10/04-14/04, 01/06-14/07, 21/08-09/09 163 214
F 15/07-20/08 194 244

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 29/02/20) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 15/04/20-31/05/20, 

10/09/20-02/11/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-14/07/20, 21/08/20-09/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

OrsolaPontremoli
De noordelijke poort 
tot de Lunigianastreek, 
en een typisch middel
eeuwse stad. Het Cas
tello del Piagnaro werd 
gerestaureerd en huis
vest nu het Museo delle Statue Stele. Be
langrijke monumenten zijn de kathedraal, 
diverse kerken  vaak in barokstijl  en een 
van de eerste theaters in Italië: het Teatro 
della Rosa.
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Andreaneri

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief halfpension
TOSV0189 X0

A 04/04-05/06, 05/09-02/10 71 94 57
B 06/06-26/06, 29/08-04/09 79 102 64
C 27/06-31/07, 22/08-28/08 90 113 72
D 01/08-21/08 109 133 88

Ligging: rustig, op 250 m van de zee. U bevindt zich op 400 m 
van het centrum van Marina di Pietrasanta en op 3,5 km van 
Pietrasanta. Het luxueuze Forte dei Marmi bereikt u na 4 km. 
Carrara, vermaard omwille van het marmer, ligt op 23 km.
Transport: per auto: 1.161  km (Brussel), 1.057  km (Parijs), 
1.327 km (Amsterdam). Luchthaven Pisa op 35 km, Firenze op 
95 km.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes bestaan uit de 
inkom met de receptie, een tv-ruimte en een bar. In het res-
taurant wordt zowel de lokale als internationale keuken geser-
veerd. Op het terras kunt u genieten van het ontbijt buffet of 
's avonds van een aperitiefje. Fietsverhuur. Het strand voor het 
hotel is betalend (u geniet als hotelgast van voordeeltarieven).
Kamers: een totaal van 43 comfortabele kamers (14 m²) die net 
en verzorgd zijn. Ze beschikken steeds over een balkon.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (keuzemenu). 
Volpension mits toeslag van € 22/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind van 4 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief halfpension).
Bijzonderheden: 04/04/20-26/06/20, 29/08/20-02/10/20: min. 
3 nachten. 27/06/20-31/07/20, 22/08/20-28/08/20: min. 5 nach-
ten. 01/08/20-21/08/20: min. 7, 9 of 12 nach ten met aankomst 
en vertrek op zaterdag of donderdag. Gesloten vanaf 03/10/20. 
Verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Toscane

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04/20 voor 

verblijven 27/06/20-28/08/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (30/05/20-26/06/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (25/07/20-07/08/20)
• 12 nachten betalen + 2 nachten gratis (27/06/20-28/08/20)
• 15% korting (verblijven 04/04/20-29/05/20, min. 4 nachten) OF 

(verblijven 29/08/20-02/10/20, min. 5 nachten)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis 
nachten genieten) (inclusief halfpension)

GRATIS

Charmant en stijlvol driesterrenhotel 
vlak bij zee, gerund door de eigenaars 
zelf. Vriendelijke service, een lange 
traditie van gastvrijheid en een rustig, 
aangenaam kader.

Marina di Pietrasanta
Een levendige badplaats langs de Versiliakust met mooie 
zand stranden, talrijke restaurantjes, gezellig bars en leuke 
winkeltjes.
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Plaza e de Russie

Ligging: een bevoorrechte ligging met zicht op de promenade en op zee. 
Vlak bij het centrum met bars, restaurants, winkeltjes en elegante gebouwen 
in Libertystijl, zo typisch voor Viareggio. Bezoek de mooie Versiliakust met 
bekende badplaatsen als Forte dei Marmi en Marina di Pietrasanta, de marmer-
stad Carrara op 40 km, het romantische Portovenere op 72 km en het mooie 
Lerici op 48 km. Lucca bevindt zich op 31 km, Pisa op 24 km, de thermen van 
Montecatini Terme op 57 km, Pistoia op 68 km en Firenze op 112 km.
Transport: per auto: 1.164 km (Brussel), 1.059 km (Parijs), 1.329 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 24  km, Firenze op 95  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de ideale combinatie van moderne technologie en een historisch 
kader. Receptie, charmante salons, bar. Een verfijnde keuken in het restaurant 
Lunasia dat recent een eerste Michelinster behaalde. Parkeren mogelijk in de 
straat (betalend) of in een garage op 1,2 km: vanaf € 35/24 uur.
Kamers: 45 prachtige kamers, sfeervol en recent gerenoveerd in een heden-
daagse stijl. U logeert in een modern kader, maar waant zich toch een beetje in 
de belle époque. We reserveren voor u een superior kamer (20 m², max. 2 perso-
nen, zeezicht mits toeslag), de ruimere deluxe kamer (28 m², max. 3 personen), 
een junior suite (32 m², max. 3 personen) of een suite (38 m², max. 4 personen). 
De derde en vierde volwassenen (vanaf 13  jaar) op de kamer genieten een 
korting van 25%.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel). Kindermenu (ter plaatse te betalen).
Kinderen: kinderbedje: €  15/nacht (inclusief  ontbijt). Enkel in de deluxe 
kamers en (junior) suites: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders 
geniet 50% korting. Enkel in de suites: 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar genieten 
50% korting. Inclusief ontbijt.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 18  jaar): €  3  à 5/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Kleine huisdieren (max. 10 kg): € 15/nacht.
Bonus: kleine fles wijn op de kamer. Jonggehuwden: fles prosecco op de kamer.

Dit was Viareggio's allereerste hotel, ge
bouwd in 1871. Plaza e de Russie werd re
cent gerenoveerd, kreeg een vijfde ster, en 
straalt van trots met zijn nieuwe look. Stijl, 
elegantie, charme, een heerlijke keuken, 
een uitstekende service en mooie uitzich
ten zijn de sleutelwoorden om dit hotel te 
beschrijven. Een echt topadresje aan zee.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0005 N1

A 01/04-09/04 103 130 156 169 halfpension volwassene 55
2 persk. superior zeezicht 
per. A 17 
per. B 24 
per. C 28 
per. D 34

B 10/04-22/05 117 144 169 190
C 23/05-10/07 132 157 196 223
D 11/07-22/08 163 187 210 244
C 23/08-12/09 132 157 196 223
B 13/09-26/09 117 144 169 190
A 27/09-30/12 103 130 156 169
B 31/12-05/01 117 144 169 190
A 06/01-31/03 103 130 156 169

UW VOORDEEL
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-22/05/20, 

13/09/20-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (23/05/20-12/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS
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Viareggio
Dit is zowat de popu
lairste badplaats langs 
de Versiliakust. U vindt 
er verzorgde zandstran
den met tal van voorzie
ningen (verhuur van lig
stoelen, watersporten,...). Er is eveneens 
een zone met bars, restaurants en winkels 
met aansluitend de wandelpromenade. 
Bewonder de opmerkelijke villa’s en ho
tels in Libertystijl (art nouveau), gebouwd 
in de jaren twintig.
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Byron

Ligging: Hotel Byron is onmiddellijk aan het zandstrand van Forte dei Marmi 
gelegen, een bevoorrechte ligging in het meest exclusieve gedeelte van deze 
luxueuze badplaats. Een ideale locatie om zowel cultuur als ontspanning te 
combineren. Op wandelafstand treft u een ruime waaier aan restaurants. Heel 
wat Toscaanse cultuursteden bevinden zich in de nabijheid: Pietrasanta (6 km), 
Camaiore (14 km), Carrara (26 km), Pisa (35 km) en Lucca (35 km). Golfterrein 
op 4 km.
Transport: per auto: 1.157 km (Brussel), 1.048 km (Parijs), 1.331 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 42  km, Firenze op 99  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: u betreedt deze Italiaanse villa via de receptie met aansluitend 
een mooie, uitnodigende lobby die een en al warmte uitstraalt. American Bar 
voor een verfrissend drankje. Restaurant La Magnolia is de trotse bezitter van 
1 Michelinster en staat onder leiding van chef Cristoforo Trapani. Hij deed zijn 
ervaring op in de meest toonaangevende restaurants van Italië. Het menu spitst 
zich toe op traditionele specialiteiten, die met flair en creativiteit worden 
gepresenteerd. In de Project Room vinden regelmatig tijdelijke kunsttentoon-
stellingen plaats. Ontspannen kan aan het verzorgd buitenzwembad in de aan-
gename tuin - dineren aan de rand van het zwembad is mogelijk.
Kamers: kleinschaligheid is hier troef met slechts 29 kamers en suites. Ze zijn 
allemaal individueel ingericht en hebben een elegant karakter. De stijl gaat van 
klassiek tot hedendaags maar weerspiegelt telkens de Italiaanse klasse. Al het 
nodige comfort is aanwezig. De kamers kijken uit op de zee of op de tuin, met 
de Apuaanse Alpen op de achtergrond. Classic kamers (18 m²), deluxe kamers 
(23 m²) of junior suites (30 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje: € 60/nacht.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten vanaf 27/10/20.

Het Hotel Byron heeft de charmante allure 
van een mooie, intieme villa, gebouwd in 
de eerste helft van de 20ste eeuw. De rusti
ge, serene sfeer en het knus, uitnodigend 
kader zullen u een warm gevoel geven. De 
kamers en suites zijn ofwel hedendaags, 
ofwel in een klassieke Liberty stijl. Abso
lute aanrader is het restaurant La Magno
lia, bekroond met een Michelinster. Dolce 
farniente in stijl.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0206 X0

A 01/04-30/04 163 250 300 extra bed (3de persoon) 120
halfpension 70B 01/05-15/06 215 320 375

C 16/06-30/06 330 435 500
D 01/07-31/08 365 475 550
B 01/09-12/09 215 320 375
A 13/09-26/10 163 250 300

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04/20 voor verblijven 

01/04/20-01/07/20, 01/09/20-26/10/20)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering vanaf 01/05/20 en tot 15 dagen 

voor afreis voor verblijven van 01/09/20-26/10/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-10/05/20, 24/09/20-26/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (11/05/20-07/06/20, 27/08/20-23/09/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

Toscane

GRATIS
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Forte dei Marmi
In de 16de eeuw was 
Forte dei Marmi een 
opslagplaats van mar
mer, vandaar de naam 
van het stadje. Deze 
mondaine badplaats 
aan de Versiliakust is bekend voor zijn 
mooie zandstranden en bijzonder popu
lair bij de high society. U treft er dan ook 
heel wat restaurants, bars en discotheken. 
Forte dei Marmi is de geboorteplaats van 
Paola Ruffo di Calabria, de 6de koningin 
van België.
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Gli Orzali

Ligging: in de Apennijnen van Tusco-Emiliano, op 2 km van het historisch 
centrum van Firenzuola. De omgeving is ideaal voor wie houdt van rust, ont-
spannende wandelingen, mountainbiken, paardrijden,... Ook zeer positief aan 
de Mugellostreek is dat u zowel in de regio Emilia-Romagna als in Toscane fijne 
uitstapjes kunt plannen: Firenze ligt op 54 km bijvoorbeeld.
Transport: per auto: 1.206 km (Brussel), 1.151 km (Parijs), 1.391 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 61 km, Bologna op 73 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met de receptie en een kleine zitruimte. Het restaurant 
bevindt zich op 600 m. U neemt hier het typisch Italiaans ontbijt en voor het 
diner geniet u er van lekkere streek gerechten en Toscaanse wijnen. Diverse ter-
rasjes. Het open lucht zwembad (7 x 14 m, mei-september, gratis ligstoelen en 
parasols) ligt afgezonderd, in de hoogte. Hier heeft u een mooi uitzicht op het 
Toscaanse platteland. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 10 sobere, zeer verzorgde kamers, ondergebracht in een van de mooiste 
delen van de oude boerderij uit 1939. Keramische vloer. Classic kamers (20 m², 
max. 3 personen) of suites (40 m², max. 2 personen, salon en kitchenette).
Appartementen: de voormalige stallen werden vroeger gebouwd dan de boer-
derij. Ze dateren van 1800 en werden elegant omgetoverd tot 6 leuke studio's 
(30-45 m²) met salon, kitchenette en 1 (max. 3 personen) of 2  slaapkamers 
(max. 5 personen). Terracottavloer. Hotelservice ontbijt, dagelijkse schoon-
maak en eindschoonmaak, water, elektriciteit, vervanging bed- en bad linnen. 
Geen waarborg.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (2 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu - restaurant op 600 m).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de classic kamers (hotel): 1 kind t/m 
12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: appartementen: min. 3 nachten. Verblijfstaks: €  1,50/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 6 nachten).

Een gerenoveerde, oude Toscaanse boer
derij (fattoria), deels uit de 19de eeuw. Er 
worden zowel kamers als appartementen 
aangeboden. Klein schaligheid, rust, een 
familiale sfeer en respect voor traditie 
staan centraal. Een ideaal kader voor 
een relaxvakantie, op korte afstand van 
alle grote trekpleisters in Toscane en de 
EmiliaRomagna!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0176 N1

A 01/04-30/06, 01/09-24/12 45 80 65 extra bed (3de volwassene) 
in een classic kamer 20
halfpension 
volwassene 22 
kind < 13 jaar 12

B 01/07-31/08, 25/12-07/01 60 100 90
C 08/01-31/03 31 50 40
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining TOSVP176
D 01/04-30/06, 01/09-24/12, 08/01-31/03 369
E 01/07-21/08, 25/12-07/01 435
Prijs per appartement per nacht inclusief ontbijt app. 3 pers. app. 5 pers. TOSVA176
F 01/04-30/06, 01/09-24/12 120 150
G 01/07-31/08, 25/12-07/01 150 180
H 08/01-31/03 90 120

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (08/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-07/01/21)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

DINING
 ∙ 7 nachten in een classic 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje met 
hapje

 ∙ 7x halfpension

GRATIS

vanaf

Firenzuola
Pittoresk bergdorpje, 
half weg tussen Firenze 
en Bologna gelegen, 
in de Mugello streek. In 
de middel  eeuwen heb
ben de Medici duidelijk 
hun stem pel op dit gebied gedrukt. Grote 
villa’s en landhuizen werden er gebouwd 
als buitenverblijf en om op jacht te gaan. 
Imposante kastelen verrezen ter bescher
ming van de regio.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Borgo Calamidoro

Ligging: het hotel maakt deel uit van het Centro Torretta White-complex, gele-
gen aan een provinciale baan, op 20 km van Pisa.
Transport: per auto: 1.177  km (Brussel), 1.111  km (Parijs), 1.383  km 
(Amsterdam). Luchthaven Pisa op 23 km, Firenze op 55 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u betreedt het domein via de parking, waar u het hoofd gebouw 
en het restaurant Calandrino aantreft. Casino, bar en discotheek. Animatie tij-
dens de zomermaanden, voetbalveld (op aanvraag en betalend), semi-olympisch 
zwembad , tweede zwembad met springplank en een kindergedeelte (zwembaden 
open juni-augustus). Vlakbij zijn er enkele winkeltjes en een Bancomat. Via een 
poort bereikt u de oude hoofdvilla uit de 18de eeuw waar u zal verblijven. Het 
domein oogt als een klein dorpje. Receptie (24 uur) met internethoekje, een 
Amerikaanse bar (open tot middernacht) en een kleiner zwem bad (open mei-
september). Het gebouw ligt midden in een park met een meer. Boogschieten en 
een oefenterrein voor golfers (gratis). Tennis (betalend).
Kamers: de 45 mooie, gezellige kamers in landelijke stijl met terracottavloer zijn 
ondergebracht in de 18de-eeuwse villa. Superior (25-28 m²) of suites (35-38 m², 
aparte woonkamer met sofabed). Extra bed (3de volwassene): 35% korting. 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, keu-
zemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 6 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders, 2 kinderen van 7 t/m 12 jaar genieten elk 50% korting 
(inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: gesloten 01/04/20-30/04/20 en vanaf 31/10/20. Indien het 
restaurant Calandrino gesloten is, neemt u het halfpension in een vlakbij gelegen 
restaurant (transfer heen/terug inbegrepen).
Bonus: reservering voor 28/02/20 en min. 7 nachten: 1 gratis diner (reservering 
inclusief ontbijt) of 1 gratis lunch (reservering in halfpension). Jonggehuwden: 
fruitmand en drankje.

Op dit groot domein combineert u een ac
tieve vakantie met de rust van een heerlijk 
groene omgeving. U treft er een vriendelij
ke service én een origi nele architectuur en 
decoratie. De oude hoofdvilla dateert uit 
de 18de eeuw en werd verbouwd met oog 
voor de warme stijl en de culturele traditie 
van de regio.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0145 X1

A 01/05-30/06 70 89 84 halfpension volwassene 32
B 01/07-18/08 93 110 102
A 19/08-30/10 70 89 84
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking TOSVP145
C 01/05-30/06 305 369 365
D 01/07-18/08 389 409 425
C 19/08-30/10 305 369 365

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 30% (reservering voor 31/12/19) OF 20% (voor 

31/03/20) OF 15% (voor 30/04/20) OF 10% (voor 31/05/20)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering vanaf 01/06/20 en tot 15 dagen 

voor afreis voor verblijven 16/06/20-30/10/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/05/20-30/10/20)
• 55+: 10% korting (01/05/20-30/10/20) *
• 5% korting (01/05/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20) OF 10% korting (01/10/20-

30/10/20) *
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)
* cumuleerbaar met het vroegboekvoordeel of met het voordeel 4+1

Toscane

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje met borrelhapjes
 ∙ bezoek met gids aan het wijndomein 
Usiglian del Vescovo (20 km, transfer 
niet inbe gre pen): wijn gaarden, 
productieproces, degustatie 5 wijnen, 
olijfolie, kaas, salami (2 uur) 
(maandag t/m vrijdag)

 ∙ ticket voor het Piaggiomuseum in 
Pontedera (op 5 km)

 ∙ 1x 3 gangen degustatiemenu (vlees) 
en 1x 3 gangen degustatiemenu (vis) 
in restaurant Calandrino

GRATIS

vanaf

BientinaCalcinaia (Pisa)
Dit plaatsje ligt in de 
nabijheid van de Arno. 
Eind mei wordt hier 
een regata ge hou den, 
voorafgegaan door een 
histo rische processie. 
Tot de be ziens waardigheden behoren 
o.m. de kerken van San Giovanni Battista 
en van de Compagnia del Crocifisso. Calci
naia is een uitstekende uitvalsbasis voor 
het bezoeken van Pisa, Lucca, San Gimig
nano, Firenze, Volterra,...
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Tenuta Sant'Ilario

Ligging: heel centraal in Toscane om veel toppers te bezoeken: op max. 1 à 
1u30 rijden van Pisa, Lucca, Firenze, San Gimignano, Volterra, Siena. Een week-
verblijf is zeker aan te raden. De Tenuta ligt op enkele km van Gambassi Terme, 
in de heuvels van de Chianti Fiorentino. Op 2 km bevinden zich een osteria-
pizzeria en een supermarkt. Poggibonsi, knooppunt van diverse wegen, ligt op 
34 km. De laatste 2 km naar de Tenuta gaan via een onverharde weg. U komt 
terecht in een rustig domein waar charme troef is.
Transport: per auto: 1.261 km (Brussel), 1.154 km (Parijs), 1.446 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 50  km, Pisa op 78  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het centraal gebouw uit de 12de eeuw, destijds een klein kloos-
tertje, omvat de 8 kamers, de gezellige ontbijtruimte, een salon met koffie- en 
theefaciliteiten en een binnenpleintje. Trattoria met typisch Toscaanse keuken; 
de ingrediënten komen van hun eigen azienda agricola. Bij goed weer kan u 
buiten dineren in de tuin. Er zijn tevens een aantal appartementen, verspreid 
over 3 villa's (hier geen wifi). Na een klein wandelingetje komt u bij het bui-
tenzwembad (8 x 16 m, zowel voor hotelgasten als de appartementen, gra-
tis ligstoelen en parasols, handdoeken betalend). Olijfbomen en wijngaarden 
omgeven de villa's en kamers.
Kamers: 8 kamers met individueel karakter, zeer charmant ingericht: warme 
kleuren, houten plafonds en muren in natuursteen. Classic (35 m²), superior 
(45 m², zithoek, max. 2 volwassenen en 1 kind) en 1 familiekamer (60 m², max. 
4 personen). Parket. Geen telefoon op de kamer, enkel aan de receptie.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: verminderde prijs 
voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 10/04/20-12/04/20, 14/08/20-15/08/20: min. 2  nachten. 
Huisdieren: € 15/verblijf (op aanvraag). Verblijfstaks (vanaf 14 jaar): € 1/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 6 nachten). Het restaurant is gesloten 
op woensdag, geen halfpension mogelijk. De Tenuta is gesloten vanaf 16/11/20.
Bonus: dagelijks koffie of thee in de namiddag. 1 Degustatie in de Cantina 
Azienda Agricola Corbucci (5 km). Jonggehuwden en huwelijksverjaardagen: 
fles spumante.

Een heel charmante agriturismo die is ge
legen op een groot domein van 62 ha. Er 
werd geopteerd voor een beperkt aantal 
kamers (niet meer dan 8) om comfort en 
persoonlijke service te kunnen garande
ren. Kleinschaligheid, authenticiteit, rust 
en charme zijn de kernwoorden om dit 
heerlijk adresje te beschrijven.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

familiekamer
bezet door

4 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0163 X1

A 20/03-09/04 51 58 43 halfpension 
volwassene 33 
kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 15

B 10/04-12/04 75 85 63
C 13/04-22/05 58 65 49
D 23/05-03/07 65 73 53
E 04/07-07/08 81 91 62
F 08/08-21/08 89 95 64
E 22/08-25/09 81 91 62
A 26/09-15/11 51 58 43

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/12/19 voor verblijven 20/03/20-03/07/20, 

26/09/20-15/11/20) OF 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor verblijven 20/03/20-
09/04/20)

• 10% korting bij min. 5 nachten (20/03/20-03/07/20, 22/08/20-15/11/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)
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Gambassi Terme
Dit stadje is gekend 
voor zijn thermen en 
sinds 1974 officieel er
kend als kuuroord. In 
het centrum kan u nog 
tal van middeleeuwse 
invloeden ontdekken. De eeuwenoude 
route Via Francigena loopt doorheen Gam
bassi. Breng een bezoekje aan de perma
nente tentoonstelling van glaswerk. Gam
bassi is terecht trots op zijn park.
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Villa La Borghetta

Ligging: op 300 m hoogte, op een domein van 1.500 m² in een klein gehucht. 
Een wondermooi natuurlijk kader, tussen de heuvels van de Valdarno- en de 
Chiantiregio, dicht bij de romaanse kerk van Gaville. Het middeleeuws centrum 
van Figline Valdarno ligt op 3 km (treinstation en dagelijkse bus naar Firenze). 
Voor de shoppingliefhebbers zijn er diverse outletstores in de omgeving (Prada, 
Dolce & Gabbana,...).
Transport: per auto: 1.214 km (Brussel), 1.138 km (Parijs), 1.379 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 40 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes zorgt voor een 
heerlijk thuisgevoel. Op het gelijkvloers bevinden zich de receptie en een ruime 
hall, en het wellnesscenter dat gratis toegankelijk is voor onze klanten (nor-
maal € 20). Op de eerste verdieping vindt u het restaurant. De bar en het salon 
liggen op de tussenverdieping. Buitenzwembad met bubbelbad en barservice. 
Kooklessen op aanvraag. Paardrijden in de omgeving.
Kamers: slechts 18 kamers, elegant ingericht met klassieke materialen, hand-
geschilderde plafonds en muren, en parketvloer. Ze bieden een adem benemend 
zicht op de Toscaanse heuvels. Naar keuze: charme kamers (16-20 m², max. 
2 personen, douche), ruimere romance kamers (20-24 m², max. 3 personen, dou-
che), privilege kamers (20-24 m², max. 3 personen, bubbelbad) of junior suites 
met bubbelbad en/of terras (24-28 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen). De kamers bevinden zich op de tweede, derde en vierde verdieping 
van het hoofdgebouw en in het bijgebouw.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel). Een bedrag van € 2,50 per persoon is ter 
plaatse te betalen voor het couvert (enkel diner, volwassenen en kinderen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind (romance en privi-
lege) of 2 kinderen (junior suites) van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders 
(zie prijstabel).
Bijzonderheden: op zaterdagavond zijn er regelmatig huwelijksfeesten. 
Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: jonggehuwden: cocktail, fruit en upgrade volgens beschikbaarheid.

Middenin de prachtige Toscaanse heuvels 
ligt de fascinerende Villa La Borghetta, 
volledig gerenoveerd, om u de magie van 
Toscane te laten ontdekken. Het pand kan 
bogen op een lange geschiedenis. U kunt 
nog steeds de ruïnes bewonderen van de 
originele uitkijktoren die eind 14de eeuw 
werd gebouwd.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charme

2 persk.
romance

2 persk.
privilège

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0168 N1

A 01/04-09/04, 01/10-25/12, 07/01-31/03 82 95 109 115 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 31
halfpension 
volwassene 28 
kind < 12 jaar 14 
extra bed (3de volwassene) 51

B 10/04-12/04, 01/06-19/09, 26/12-06/01 102 115 129 136
C 13/04-31/05, 20/09-30/09 95 109 122 129
Pakketprijs per persoon Charming+ Relax TOSVPB168
D 01/04-31/03 339 379 429 479

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 01/02/20) OF 15% (reservering 

voor 01/03/20) OF 10% (reservering voor 01/04/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) 
(inclusief ontbijt)

Toscane

RELAX
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstgeschenk: schuimwijn, 
fruitmand en rode rozen

 ∙ 3x 3 gangendiner (exclusief 
dranken en couvertkosten)

 ∙ toegang tot het wellnesscenter
 ∙ 9 schoonheidsbehandelingen 
per koppel (cumuleerbaar met 
het vroegboekvoordeel)

GRATIS

vanaf

La Borghetta (Figline Valdarno)
Te midden van de schil
derachtige valleien van 
de Chianti, 26 km ten 
zuiden van Firenze. Op 
gebied van urbanisatie 
een van de meest in
teressante steden rond Firenze, gelegen 
op de linkeroever van de Arno. De Piazza 
Marsilio Ficino, omgeven door arcades, is 
een typische marktplaats. Figline Valdarno 
biedt heel wat winkelmogelijkheden.
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Cellai

Ligging: een absolute topligging voor dit hotel! Alle bezienswaardigheden lig-
gen namelijk op loopafstand: in 3 minuten wandelt u naar de Galleria dell'Acca-
demia, in 7 minuten naar de Duomo, in 9 minuten naar het Uffizi, in 10 minuten 
naar de Ponte Vecchio en in 5 minuten naar het treinstation.
Transport: per auto: 1.182 km (Brussel), 1.139 km (Parijs), 1.345 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 16 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: met veel smaak en een passie voor detail werd de sfeer van 
een traditionele Florentijnse woning gecreëerd, compleet met bibliotheek, 
biljartzaaltje, haardvuur, mooie meubelen en authentieke accessoires en 
kunst voorwerpen. Naast de bibliotheek op het gelijkvloers is er een cocktail-
bar. Ontbijtbuffet in de gezellige wintertuin. Op het dakterras geniet u van 
een schitterend panorama over de stad en er is een honesty bar (zelfbedie-
ning, u rekent af bij vertrek). Gratis koffie, thee en koekjes in de namiddag. 
Internethoekje (betalend). Kunst staat centraal in hotel Cellai: u treft heden-
daagse werken in de hal en het salon in het kader van het project 'Arte in Casa', 
en bijna in alle ruimtes kan u kunststukken uit de jaren 50, 60 en 70 (Italian 
Vintage Design Collection) bewonderen. Het aanbod wijzigt regelmatig en de 
werken zijn ook te koop. Gratis fietsen volgens beschikbaarheid. Garage op 20 m 
(vanaf € 25/24 uur).
Kamers: de kamers stralen warmte en gezelligheid uit. De elegante inrichting is 
een mooie mix van traditie, vintage design en kostbare materialen. Vast tapijt, 
tegelvloer of parket (volgens beschikbaarheid). We reserveren voor u een clas-
sic kamer (20 m²). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 4,80/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
31/12/20: min. 3 nachten.
Bonus: 55+: fles wijn. Romantische kamer voor jonggehuwden.

De Cellai is typisch een van die hotels 
waar u zich dankzij de knusse, intieme 
sfeer en het warm, uitnodigend kader echt 
thuis voelt. Hier vindt u kwaliteit, comfort 
en service in combinatie met de perfecte 
ligging om Firenze te verkennen en te 
ontdekken. U logeert pal in het historisch 
centrum en kunt te voet de toeristische 
toppers bezoeken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

extra
bed 3

inclusief ontbijt
FLOV0010 N1

A 01/04-09/04, 20/10-03/11 124 154 47
B 10/04-13/07, 01/09-19/10 139 170 47
C 14/07-31/08, 04/11-11/11 85 124 47
D 12/11-28/12, 06/01-19/03 74 131 47
B 29/12-05/01 139 170 47
C 20/03-31/03 85 124 47

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (14/07/20-31/08/20, 06/01/21-

19/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (20/10/20-31/10/20, 20/03/21-

31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten)

GRATIS

cl
as

si
c 

ka
m

er

Firenze
Dé bakermat van de 
Italiaanse renaissance. 
In deze bruisende stad 
loert de geschiedenis 
om elke hoek, ligt ze 
verscholen onder elke 
straatsteen en triomfeert ze vanaf de rij
kelijk versierde gevels van kerken en de 
Duomo. Verken de meesterwerken van 
Michelangelo, da Vinci en Botticelli in het 
Uffizi, één van de rijkste musea ter wereld.



81

 € 37,
50* 

HHH

P FR
EE

FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Villa dei Bosconi

Ligging: de Villa dei Bosconi is heel rustig gelegen en geniet een schitterende 
locatie in de heuvels van Fiesole, aan het begin van het Bosconi gebied. De lig-
ging is ideaal om lange wandelingen te maken en te fietsen. In de omliggende 
boerderijen kan u typische, lokale produc ten kopen. De villa bevindt zich op 
slechts 1,5 km van het historisch centrum van Fiesole. Bus 7 brengt u om de 
20 minuten vanaf het grote plein vlak bij de Piazza Mino da Fiesole (op 1,6 km) 
naar Firenze (op 8 km, halte Piazza San Marco) - uiteraard een verplichte uit-
stap. De beroemde Chiantiroute is niet veraf (ongeveer 35 km). Bezoek zeker 
ook het liefl ijke San Gimignano met zijn 13 torens (op 63 km) en natuurlijk 
het mooie Siena met de indruk wekkende, schelpvormige Piazza del Campo (op 
80 km). De populaire bad plaatsen langs de Versiliakust bevinden zich op 100 km.
Transport: per auto: 1.214 km (Brussel), 1.168 km (Parijs), 1.380 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 15 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur). Bar en een aangenaam terras. Aparte ontbijt-
ruimte waar 's morgens een buffet voor u klaarstaat. Er is geen restau rant in 
het hotel, maar het vriendelijk personeel zal u graag de beste adresjes in de 
omgeving aanbevelen. Mooi buitenzwembad (15 x 6 m) in de tuin van de villa 
(mei-september) met gratis ligstoelen en parasols. Geen lift. In de omgeving: 
tennis op 4 km, golf (18 holes) op 25 km.
Kamers: de 21 compacte, comfortabele en heldere kamers zijn ingericht met 
klassiek kersenhouten meubilair. We reserveren voor u een supe rior kamer 
(18-20 m²) met airconditioning (juni-september) en parket of terracotta vloer. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 9 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen, max. 10 nachten). Het hotel is gesloten vanaf 01/11/20.

Villa dei Bosconi biedt een serene, ont
spannen sfeer en een ideale ligging voor 
een bijzondere mix van natuur en cultuur. 
Het is heerlijk vertoeven in de tuin, aan 
het zwembad of op het terras, uitkijkend 
op een schitterend heuvellandschap. Een 
eenvoudig, heel verzorgd en aangenaam 
adresje met behulpzaam personeel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

extra
bed 3

inclusief ontbijt
TOSV0200 N1

A 01/04-09/04 50 82 25
B 10/04-13/04 69 108 35
A 14/04-30/04 50 82 25
B 01/05-06/10 69 108 35
A 07/10-31/10 50 82 25

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 

14/04/20-30/04/20, 07/10/20-31/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-06/10/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Toscane

GRATIS

Fiesole
Gelegen midden in 
de heuvels van het 
Toscaan se platte land, 
uit kijkend op het dal 
van de Arno en het 
nabij  gelegen Firenze. U 
treft er belang rijke Etruskische en Romein
se overblijfselen, o.m. het Romeins the
ater dat tijdens de zomer gebruikt wordt 
voor het jaarlijkse Estate Fiesolana Festival 
(opera, ballet, concerten, film en drama).
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Villa dei Bosconi biedt een serene, ont
spannen sfeer en een ideale ligging voor 
een bijzondere mix van natuur en cultuur. 
Het is heerlijk vertoeven in de tuin, aan 
het zwembad of op het terras, uitkijkend 
op een schitterend heuvellandschap. Een 
eenvoudig, heel verzorgd en aangenaam 
adresje met behulpzaam personeel.
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Borgo San Giusto

Ligging: midden het vredige Toscaanse platteland, omgeven door wijngaarden. 
Het stadje van Leonardo da Vinci ligt op 10 km, San Miniato (heerlijke witte 
truffels) op 10 km, de middeleeuwse parel Montespertoli op 15 km, de stad van 
Boccaccio, Certaldo, op 20 km, Firenze op 30 km, Pisa, Lucca en Volterra op 
50 km.
Transport: per auto: 1.230 km (Brussel), 1.126 km (Parijs), 1.433 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 34  km, Pisa op 52  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (7 tot 19 uur). Cosy wijnshop/bar waar u excellente wij-
nen vergezeld van lekkere 'salumi' en 'formaggi' kan proeven en ook andere 
typische streekproducten kan kopen (7 tot 19 uur). Halfpension in het restau-
rant Donna Riccarda, net naast de borgo gelegen. Mooi buitenzwembad (15 x 
10 m, mei tot en met september) met gratis ligstoelen en parasols, hand-
doeken betalend. 3 Fietsen (gratis, volgens beschikbaarheid). Geen lift. In de 
om geving: tennis en paardrijden (2 km), golf (18 holes, 15 km).
Kamers: de 8 kamers (18 m², eenpersoonskamer 14 m²) combineren comfort 
en de authenticiteit van het plattelandsleven op een uitstekende manier. Een 
charmante Toscaanse stijl met exclusieve stukken. Elke kamer is opgedragen 
aan een boeiend personage uit het verleden die op de een of andere manier 
een nauwe band had met de stad Empoli: een schilder, een schrijver, een 
ontdekkings reiziger, een componist,... Airconditioning (mei tot en met sep-
tember) en parket.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel in restaurant Donna Riccarda, huiswijn en 
water inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 6 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: periode A/C: min. 2  nachten, periode B: min. 3  nachten. 
Kleine huisdieren toegelaten: € 20/verblijf. Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht 
(ter plaatse te betalen). Het restaurant is gesloten op maandag en van 
16/08/20-26/08/20, geen halfpension mogelijk.

De Borgo San Giusto omvat 2 eeuwenoude 
woningen en een kelder voor de wijn
productie. De originele karakteristieken 
bleven zoveel mogelijk behouden en wer
den gecombineerd met vrolijke kleuren. 
De kamers zijn gezellig en romantisch. 
Deze borgo is een vredige plek, omgeven 
door een mooie natuur.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra

bed 3/4
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0210 N1

A 01/04-30/06, 01/09-30/09 60 81 28 halfpension 32
B 01/07-31/08 77 91 28
C 01/10-31/03 43 56 28
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten TOSVG210
D 01/04-30/06, 01/09-30/09 239
E 01/07-31/08 339
F 01/10-31/03 149

UW VOORDEEL
• Reservering voor 10/04/20: vroegboekvoordeel van 20% 

(verblijven in periode A/C) OF van 15% (verblijven in periode B)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode C)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode A)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode B)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

GENIETEN
 ∙ 5 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x wijndegustatie (3 wijnen) met 
borrelhapje (streek producten)

 ∙ museumpas voor de regionale 
musea (o.m. het geboortehuis 
van Leonardo da Vinci)

GRATIS

vanaf

Empoli
Deze stad is gelegen 
in de provincie Firenze 
en is belangrijk voor 
zijn glas en textiel
industrie. Het voor
naamste bouwwerk is 
de kerk Sant'Andrea aan het hoofdplein, 
de Piazza Farinata degli Uberti. Het Museo 
della Collegiata di Sant'Andrea herbergt 
een rijke collectie schilder en beeldhouw
kunst uit de renaissance.
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Locanda Senio

Ligging: in een ingeslapen dorpje in de Mugellostreek, een magnifiek gebied 
voor trekking, wandelen en fietsen. Voor een daguitstap naar Firenze neemt 
u liever niet de auto; op 50 m stopt de bus naar het treinstation van Marradi 
(12  km), waar u de trein neemt naar Firenze, een aangename rit van ca. 
1u15  door de Apennijnen met adembenemende panorama's. Meer leuke uit-
stapjes: Faenza (keramiek) op 45 km, Ravenna (wereldberoemde Byzantijnse 
mozaïe ken) op 82 km, Bologna (oudste universiteit van Europa) op 85 km,... 
Bezoek ook eens een wijnboer of een 'cantina' in de streek van de Chianti 
Rufina voor een degustatie.
Transport: per auto: 1.199 km (Brussel), 1.143 (Parijs), 1.374 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 78 km, Bologna op 86 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en bar met terras. Restaurant voor lunch en diner. 
Roberta's slow food keuken is zeer verfijnd; ze gebruikt veel kruiden uit eigen 
tuin, zelfs bloemen. Het zijn traditionele gerechten uit zowel Toscane als 
Emilia-Romagna, het dorp ligt op de grens van de 2 regio's. Bij mooi weer eet u 
al fresco op het terras. Het ecovriendelijk zwembad (10 x 6 m) - het water wordt 
op natuurlijke wijze gereinigd met zeezout, geen chemicaliën - ligt vlak naast 
een renaissancekerkje in een mooie tuin (gratis ligstoelen, parasols en hand-
doeken, 25/05-20/09). Kleine wellnesszone met sauna en bubbelbad (betalend). 
Massages op aanvraag (betalend). Geen lift (3 verdiepingen). Gratis parking 
op 100 m.
Kamers: 7 eenvoudige, knusse kamers, voor max. 2 personen, verspreid over de 
oude Borgo, het oudste gedeelte van het dorpje. Badjassen en pantoffels, par-
ket. De kamers hebben geen televisie. Deluxe kamers (17 m²), deluxe superior 
kamers (20-23 m²), junior suites (32 m², kingsize bed en bad in de kamer) of 
suites (40 m², koffie- en theefaciliteiten, apart salon).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de (junior) suites: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 16  jaar): €  1,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen, max. 6 nachten). Gesloten vanaf 01/11/20.

Roberta en Ercole runnen dit gezellige 
hotelletje en zullen u met plezier over de 
streek adviseren. In deze albergo diffuso 
liggen de kamers verspreid ('diffuso') over 
de oude Borgo van het dorpje. Alles staat 
hier in het teken van slow life en slow 
food. Op en top charme!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

2 persk.
deluxe 

superior
junior suite 

2 pers.
suite  

2 pers.
inclusief ontbijt
TOSV0216 X1

A 01/04-31/10 80 90 105 105

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03/20) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/07/20, 01/09/20-

31/10/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/08/20-31/08/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Toscane

GRATIS

Palazzuolo sul Senio
Een rustig dorpje in de 
Apennijnen, gelegen in 
de Mugellostreek, een 
van de minst bekende 
delen van Toscane, 
waar nog veel te ont
dekken valt. Het is de geboortestreek van 
de Medici's. Vandaag is het een heerlijke 
vakantiebestemming waar u kan genieten 
van de voortreffelijke keuken, de beziens
waardigheden en de ongerepte natuur.
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Dimora Casa Eugenia

Ligging: aan de oever van een kleine rivier, tussen rotsen en watervallen, ligt 
het middel eeuws dorpje Loro Ciuffenna. Dimora Casa Eugenia ligt vlak bij de 
Ponte a Buriano, de romaanse brug die waarschijnlijk door Leonardo da Vinci 
op de achtergrond in de Mona Lisa gebruikt werd. U verblijft hier precies in 
het midden van de driehoek Firenze (57 km), Arezzo (25 km) en Siena (66 km). 
Deze charmante steden zijn op korte tijd makkelijk te bereiken. Op zo'n 15-tal 
km strekt de regio Casentino zich uit, een heuvelachtig gebied dat befaamd is 
voor zijn rijke paddenstoelenoogst. Stia, een levendig dorpje aan de Arno, ligt 
op 56 km, het boeiende middeleeuwse Lucignano op 63 km en het ommuurde 
Cortona, een van de oudste steden van Toscane, op 90 km.
Transport: per auto: 1.260 km (Brussel), 1.195 km (Parijs), 1.434 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 55  km, Pisa op 150  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met de receptie, lounge. De gezellige ontbijt ruimte biedt 
een prachtig zicht op de rivier. Bij mooi weer kan u op het terras ontbijten, 
dat eveneens uitkijkt op de rivier. In de buurt bevinden zich enkele uitstekende 
restaurants. Kleine tuin (80 m²). Geen lift (3 verdiepingen). Gratis publieke 
parking op 50 m. In de omgeving: tennis, minigolf en trekking.
Kamers: 7 mooie, uniek ingerichte kamers: classic (17 m²) of deluxe (24 m², 
zithoek) mits toeslag. U beschikt over bad (2) of douche (5). De kamers hebben 
tegelvloer en geven uit op de rivier of op het stadje. Twee persoonskamer voor 
alleengebruik (classic).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension in een nabijgelegen restau-
rant mits toeslag (3 gangen met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse 
te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: Charming+: 100% kosten 
vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje.

Een fabelachtig hotelletje (1300) in het 
vredige Loro Ciuffenna. De historische 
authen ti citeit van de Dimora Casa Euge
nia wordt bevestigd door de fresco's in 
de lounge. Carlo en Francesca runnen hun 
'Casa' uiterst professioneel. Een excellen
te service, een gastvrij onthaal en mooie 
kamers zijn hier de sleutelwoorden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0196 X1

A 01/04-31/10 58 101 30 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 26
halfpension volwassene 28
2 persk. deluxe
per. A 10
per. B 11

B 01/11-31/03 56 95 30
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking TOSVP596
C 01/04-31/03 239

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-26/12/20, 

07/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/10/20, 

27/12/20-06/01/21)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een classic 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 3x 3 gangendiner in 
restaurant Va Pensiero

 ∙ wijntour met degustatie
 ∙ typische Toscaanse 
amandelkoekjes 
(cantucci)

GRATIS
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Loro Ciuffenna (Arezzo)
Dit pittoresk stadje ge
niet een ideale lig ging 
tussen de 3 karakte
ristieke steden Fire
nze, Siena en Arezzo. 
Een voortreffelijke 
uitvals basis om kunststeden, culturele 
beziens waardigheden, natuur en archeo
logische parken, en de Chianti kastelen te 
bezoeken. Sportievelingen raden we een 
mountain bike  tochtje aan doorheen de 
Pratomagno en Chiantivalleien.



85

 € 45,
00* 

COUNTRY HOUSE CHARME

SUITE P FR
EE

FR
EE

pi
cc

ol
a 

su
it

e

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Relais Villa Belpoggio

Ligging: zalig gelegen in de glooiingen van de Pratomagnobergen, uitkijkend 
op de Chiantiheuvels en de Arnovallei. U verblijft hier precies in het midden 
van de driehoek Firenze (53 km), Arezzo (42 km) en Siena (63 km) - zeker bezoe-
ken! Het centrum van de schilderachtige stadjes Loro Ciuffenna en Castelfranco 
bevindt zich op 5 km, The Mall (outletshopping) in Leccio Reggello op 23 km.
Transport: per auto: 1.260 km (Brussel), 1.195 km (Parijs), 1.434 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 55  km, Pisa op 150  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het historisch gebouw dateert uit 1700  en werd elegant her-
ingericht. Receptie (open 8-19 u) en lounge. In de ontbijtruimte staat iedere 
ochtend een verzorgd buffet voor u klaar. Villa Belpoggio heeft een eigen res-
taurant (enkel voor hotelgasten, mits reservering de dag voordien). Bovendien 
heeft u een ruime keuze aan restaurants in de omgeving. De riante tuin onder-
lijnt de schoonheid van de villa. Hier bevindt zich het open luchtzwembad (9 x 
6 m, mei-september, handdoeken zijn voorzien). Mountain bikes worden gratis 
ter beschikking (volgens beschikbaarheid) van de gasten gesteld. Geen lift 
(2 verdiepingen). In de omgeving: 2 tennispleinen op 1,5 km.
Kamers: slechts 10 kamers, uniek gedecoreerd met antieke meubels, prachtige 
stoffen, authentieke terracottavloeren en vaak houten balken aan het pla-
fond,... Classic kamers (28 m², max. 2 personen), executive kamers (30 m², max. 
2 personen), superior kamers (35 m², max. 3 personen) of de piccola suite met 
1 slaapkamer met een twee persoonsbed en een tweede slaapkamer met een 
éénpersoonsbed (45 m², max. 3 personen, mogelijkheid tot 1 extra bed (4de 
persoon)), de badkamer bevindt zich in de kamer met het twee persoons bed.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: min. 2 nachten. Kleine huisdieren op aanvraag (enkel in de 
superior kamers). Gesloten 04/11/20-31/03/21.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: prosecco, bloemen en chocolaatjes. 
Upgrade naar een superior kamer volgens beschikbaarheid (01/04/20-30/04/20).

Deze romantische, historische villa uit 
1700 geniet in Italië grote bekendheid 
omwille van haar intiem karakter, haar 
charmante kamers, de traditionele, lokale 
sfeer en de vredige locatie in een schit
terend heuvelachtig, panoramisch land
schap. Hier garan deren wij u een onver
getelijk verblijf!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
executive

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0175 N1

A 24/03-14/05 60 65 70 extra bed (3de persoon) 
in een superior kamer 30
extra bed (4de persoon) 
in een piccola suite 35

B 15/05-15/09 70 75 80
A 16/09-03/11 60 65 70
Prijs per kamer per nacht piccola
inclusief ontbijt suite 3 pers.
C 24/03-14/05 160
D 15/05-15/09 180
C 16/09-03/11 160

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis 

voor verblijven van min. 2 nachten) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (24/03/20-30/06/20, 15/09/20-03/11/20)

Toscane

GRATIS

Loro Ciuffenna (Arezzo)
Dit pittoreske stadje ge
niet een ideale lig ging 
tussen de 3 karakte
ristieke steden Fire
nze, Siena en Arezzo. 
Een voortreffelijke 
uitvals basis om kunststeden, culturele 
beziens waardigheden, natuur en archeo
logische parken, en de Chianti kastelen te 
bezoeken. Sportievelingen raden we een 
mountain bike  tochtje aan doorheen de 
Pratomagno en Chiantivalleien.
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L'Ultimo Mulino

Ligging: in het hart van de Chiantiregio, op een paar minuten van de gekendste 
kastelen en gehuchtjes van de streek. Het hotel is omgeven door een natuur-
park van een ongekende schoonheid. Het centrum van Gaiole in Chianti bevindt 
zich op 6 km, dat van Radda in Chianti op 5 km. Enkele aan bevolen uitstappen: 
uiteraard in de eerste plaats de Chiantistreek met Gaiole in Chianti, Radda in 
Chianti en Castellina in Chianti (16 km). Verder is er Siena met de Piazza del 
Campo op 25 km, het magnifieke San Gimignano met zijn 13 torens op 48 km,...
Transport: per auto: 1.272 km (Brussel), 1.245 km (Parijs), 1.455 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 60 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de mooie hall is gedecoreerd in een rustieke stijl en telt 13 arca-
den. Receptie en kleine bar met open haard. Het restaurant serveert een lekkere 
Toscaanse keuken. Er is een klein amfi theater voor concertjes. Internethoekje 
(gratis wifi). De privétuin is mooi geïnte greerd in de natuur en heeft een 
buiten zwembad (22 x 4 m, open 01/05-15/10) met ligstoelen, parasols en hand-
doekenservice. Geen lift (2 verdie pingen). In de omgeving: tennis op 4 km, 
paardrijden op 5 km.
Kamers: 12 kamers met tegelvloer. Ze beschikken over een minibar (enkel fles-
sen water). Classic kamers (20 m²), superior kamers (25 m², bubbel bad) of deluxe 
kamers (30 m², bubbelbad en patio). Tweepersoonskamer voor alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuze menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/04/20-22/04/20 en 01/11/20-31/03/21. 
Verblijfstaks (vanaf 14 jaar): € 2,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 
4 nachten). 02/10/20-04/10/20: min. 3 nachten.
Bonus: welkomstdrankje. Fles prosecco voor jonggehuwden.

Midden in de natuur van de prach
tige Chianti streek vindt u dit stijlvol en 
origineel hotel, waar sereniteit en welbe
hagen primeren. Deze oude molen van 
middeleeuwse oor sprong voldoet aan de 
eisen van de heden  daagse reiziger, met 
respect voor de ge schiede nis. L'Ultimo 
Mulino wordt uw thuis in de Chiantistreek.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0135 N1

A 23/04-15/06 69 119 40 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 21
halfpension 35

B 16/06-14/09 80 125 40
A 15/09-01/10 69 119 40
B 02/10-05/10 80 125 40
C 06/10-31/10 61 115 40
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining TOSVPB35
D 23/04-15/06, 15/09-01/10 249
E 16/06-14/09, 02/10-05/10 312
F 06/10-31/10 225

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 29/02/20) OF 15% 

(reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (23/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-31/08/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

DINING
 ∙ 4 nachten in een classic 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje met 
borrelhapjes

 ∙ 1x 3 gangendiner
 ∙ bezoek aan een 
wijnkelder met 
wijndegustatie

GRATIS

vanaf

Gaiole in Chianti
Zoals de naam al aan
geeft, ligt Gaiole in 
Chianti op de Chianti
route, tussen de wijn
gaarden en olijf bomen 
die deze streek type ren. 
U wordt er overweldigd door de natuur en 
de rust die deze om geving uit straalt. Bij de 
wijnboeren en in de fattorie (landgoede
ren) wordt u een ruime keuze aan wijnen 
en olijfoliën aangeboden.
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Corte di Valle

Ligging: landelijk, op 4 km van het centrum van Greve in Chianti. Het domein 
is omringd door bossen, wijngaarden en olijfbomen. Gaiole in Chianti op 11 km, 
Castellina in Chianti op 19 km en Radda in Chianti op 21 km. Firenze ligt op 
29 km (bushalte op 100 m), Colle di Val d'Elsa, gekend voor zijn kristal op 41 km, 
het ommuurde Monteriggioni op 35 km, Siena met de indrukwekkende Piazza del 
Campo op 46 km, San Gimignano met zijn 13 torens op 46 km, Volterra op 68 km, 
het wijngebied van Montepulciano op 100 km.
Transport: per auto: 1.208 km (Brussel), 1.156 km (Parijs), 1.369 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 35  km, Pisa op 106  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: zitruimtes, internethoekje en een restaurant (diner en snacks op 
aanvraag) met een eenvoudige, typische keuken op basis van eigen producten 
(olijfolie, wijn, saffraan,...), die u ter plaatse kan kopen. Gratis wifi aan de 
receptie. Buitenzwembad (5 x 11 m, mei-september) met gratis ligstoelen en 
parasols, handdoekenservice (1ste hand doek gratis, overige betalend). Naast 
een klein meertje zijn er 15 ha wijngaarden, die zich gedeeltelijk tegenover 
de villa bevinden. De 2.000 olijfbomen produceren een extra vergine olijfolie, 
afkomstig van de eerste persing. Geen lift (1 verdieping). Paardrijden en golf 
(18 holes, voordeeltarief) op 8 km.
Kamers: de 13 kamers (16-20 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen) zijn ver-
schillend gedecoreerd met antiek meubilair. Ze beschikken over een koelkastje. 
Tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 4 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief  ontbijt). Verminderde prijs voor 1  kind van 5  t/m 
12 jaar en voor het 2de kind t/m 12 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: min. 2  nachten. Kleine huisdieren gratis toegelaten. De 
agrituris mo is gesloten 04/11/20-27/12/20  en 06/01/21-10/03/21. Verblijfstaks 
(vanaf 14 jaar): € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten).
Bonus: 1 gratis wijndegustatie.

Agriturismo Corte di Valle (1900) heeft de 
structuur van een traditionele boerderij 
en biedt de sfeer van weleer. Er is de villa, 
het jachthuis, het huis in het bos en de 
kelders. Elk hoekje roept een aangename, 
ontspannende sfeer op. Op het domein 
zelf wordt o.m. olijfolie, saffraan en Chi
anti Classico D.O.C.G. geproduceerd. Zeker 
proeven...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0116 N1

A 01/04-31/03 56 kind 5 < 12 jaar 
incl. ontbijt 19
2de kind < 12 jaar 
incl. ontbijt 19

Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking TOSVPA16
B 01/04-30/06, 16/08-31/03 219
C 01/07-15/08 239
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten TOSVPB16
D 01/04-30/06, 16/08-31/03 169
E 01/07-15/08 175

UW VOORDEEL
• Reservering tot 60 dagen voor afreis: vroegboekvoordeel van 10% (verblijven 

01/04/20-30/06/20, 16/08/20-31/03/21) OF 5% (verblijven 01/07/20-15/08/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/05/20, 15/09/20-31/10/20)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/06/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Toscane

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 wijndegustatie
 ∙ 1 kookles (pastagerecht) met 
aansluitend lunch of diner

GENIETEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2 gangen streekmenu met 
aperitiefhapje

 ∙ 1 wijndegustatie

GRATIS

vanaf

vanaf

Greve in Chianti
Een authentiek en 
pasto raal plaatsje 
langs de Chiantiroute, 
omgeven door wijn
gaarden en olijf bomen, 
op 29 km van Firenze. 
De Chianti Classico wijnen zijn af koms tig 
uit deze regio. De veelzijdige Sangiovese
druif speelt een belangrijke rol in wijn
producerend MiddenItalië. Het is de 
belang rijkste druif van een chiantiwijn.
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Palazzo Leopoldo

Ligging: binnen de oude, versterkte muren van Radda om optimaal te genieten 
van de gezellige sfeer. De Chiantistreek is een pareltje.
Transport: per auto: 1.277 km (Brussel), 1.209 km (Parijs), 1.455 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 89  km, Pisa op 174  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en gratis internethoekje. Palazzo Leopoldo bestaat uit 
2 fraaie, typisch Toscaanse palazzi die naast elkaar gelegen zijn. In het oor-
spronkelijk gedeelte bevinden zich een bar en een antieke leeszaal die uit-
geven op een panoramisch terras. Zalig de zonsondergang hier met een glaasje 
Chiantiwijn... Uitgebreid ontbijtbuffet in de authentieke keuken uit de jaren 
1700. Twee restaurants: Il Girarrosto en La Perla del Palazzo, beide met een 
typsich Toscaanse keuken, zij het met een licht verschillende touch (2 ver-
schillende chefs). Binnenzwembad. In het naastgelegen palazzo dat sinds 
2015 één geheel vormt met Palazzo Leopoldo wacht u een mooi zonne terras met 
2 bubbel baden en de sublieme Spa Vignavecchia (betalend), die het resultaat 
is van een zorgvuldige restau ratie van de oude wijnkelders Vignavecchia in 
Radda met behoud van de ge welfde plafonds. U kan gratis gebruik maken van 
het buiten zwembad (22 x 4 m) van het hotel L'Ultimo Mulino op 4 km. Gratis 
parkeren net buiten de stadsmuren, op 50 m.
Kamers: 31 uniek ingerichte kamers met originele open haarden, terra  cotta-
vloeren en eeuwenoude fresco's, verspreid over de 2  palazzi, elk met hun 
ontbijt terras. Classic (25 m², max. 3 personen) of superior (30 m², max. 4 per-
sonen). Met mooi uitzicht en voor max. 3 personen: deluxe kamers (35 m²) of 
junior suites (40 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuze menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind (standaard, deluxe, 
junior suites) of 2 kinderen (superior) van 4 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 01/04/20-31/10/20, 01/03/21-31/03/21: verblijfstaks (vanaf 
14  jaar): €  2,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 7  nachten). 
11/04/20-13/04/20, 02/10/20-04/10/20, 31/12/20-01/01/21: min. 3 nachten.
Bonus: welkomstgeschenkje voor jonggehuwden.

In deze voormalige patriciërswoning gaan 
ge schiedenis, kunst en hedendaags com
fort hand in hand. Het authentiek inte rieur 
met waardevolle materialen en mooie 
terracotta vloeren, de attente service, de 
perfecte ligging en de fijne omgeving ma
ken uw verblijf onvergetelijk. Laat u be
toveren door de charme van Toscane...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 pers. 
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0114 N1

A 01/04-09/04, 01/11-28/12, 06/01-31/03 68 83 98 119 kind 4 < 13 jaar  
incl. ontbijt 23
halfpension 35
extra bed  
(3de en 4de volwassene) 45

B 10/04-13/04, 01/05-13/06, 01/09-17/10 83 98 113 138
C 14/04-30/04, 14/06-31/08, 18/10-31/10 73 88 108 123
B 29/12-05/01 83 98 113 138

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 29/02/20) OF 

15% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Radda in Chianti
Dit plaatsje is fantas
tisch gelegen op een 
heuveltop en heeft zijn 
middeleeuwse charme 
weten te bewaren. Het 
historisch centrum is 
klein, maar gezellig met smalle straatjes, 
eeuwen oude gebouwen, wijnbars en res
taurantjes. Radda ligt te midden van de 
wijngaarden van de Chiantiroute en biedt 
een prachtig panorama op de valleien.
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Borgo Castelvecchi

Ligging: op een heuvel in de Chiantiregio, omgeven door wijngaarden en bos-
sen met uitzicht op een mooie vallei, op 4 km van Radda. Een ideale uitvals-
basis om kunststeden te bezoeken als Siena met de schelpvormige Piazza del 
Campo op 34 km, Firenze op 50 km en Arezzo op 64 km, bekend om zijn edel-
smeedkunst. Meer mooie dorpjes in de Chiantistreek zijn Gaiole in Chianti op 
15 km, Castellina in Chianti op 16 km,...
Transport: per auto: 1.256 km (Brussel), 1.188 km (Parijs), 1.459 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 66  km, Pisa op 107  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (8-12.30 uur en 14-19.30 uur). Bar en restaurant (gesloten 
op woensdag). Gezellig salon in de villa. Gratis wifi in het salon en op het bin-
nenplein. In de voor malige olijfperserij is nu het restaurant ondergebracht in 
een typisch Toscaanse stijl met bogen en houten balken. Een van de oude per-
sen prijkt nog op het binnenplein. De keuken is traditioneel Toscaans met een 
uitstekende wijnselectie. Buitenzwembad (15 x 7 m, mei-september) met gratis 
ligstoelen en parasols. Handdoeken zijn betalend. In de omgeving: paardrijden 
op 10 km, (motor)fietsverhuur op 18 km,...
Kamers: een totaal van 30 kamers in een typisch Italiaanse borgo. We reser-
veren voor u de classic kamers (15 m², max. 2 personen), de superior kamers 
met zicht op het binnenplein of de wijngaarden (20 m², max. 3 personen) of de 
familiekamers (60-70 m², max. 4 personen, 2 slaapkamers, 1 badkamer, salon en 
kitchenette). Koelkastje en tegelvloer, geen televisie.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel, kindermenu 2 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 10 jaar overnacht gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 11 t/m 15 jaar geniet 50% 
korting (uitgez. familiekamers).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Familiekamers: 16/05/20-03/07/20, 12/09/20-11/10/20: min. 3 nachten, 04/07/20-
11/09/20: min. 7 nachten met aankomst en vertrek op zaterdag. Het hotel is 
gesloten 01/04/20-15/05/20 en 12/10/20-31/03/21. Het restaurant is gesloten op 
woensdag, u neemt het halfpension dan in een restaurant op 6 km.
Bonus: 1 gratis wijndegustatie.

De Borgo Castelvecchi behoort tot de 
oudste landgoederen in het gebied van 
de Chianti Classico. Vandaag pro duceert 
Castelvecchi nog steeds Chianti Classico
wijnen in zijn historische wijn kelder uit de 
11de eeuw. Deze authentieke borgo, met 
wondermooie ligging tussen de wijngaar
den en de olijfbomen, straalt een zalige 
rust uit.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
familie

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0211 N1

A 16/05-03/07 56 94 66 86 halfpension 
volwassene 28 
kind < 11 jaar 14
extra bed (3de volwassene) 
in een superior kamer 30

B 04/07-11/09 71 119 82 96
C 12/09-11/10 51 86 61 79

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 28/02/20) OF 15% (reservering voor 30/04/20) 

OF 10% (reservering voor 31/05/20) (niet cumuleerbaar)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis (16/05/20-

03/07/20, 12/09/20-11/10/20)
• Enkel in de familiekamers: de derde en vierde pers. (volw. of kind) overnachten gratis in de 

familiekamer van 2 volbetalende pers. (16/05/20-11/10/20)
(inclusief ontbijt)

Toscane

GRATIS

Radda in Chianti
Dit plaatsje is fantas
tisch gelegen op een 
heuveltop en heeft zijn 
middeleeuwse charme 
weten te bewaren. Het 
historisch centrum is 
klein, maar gezellig met smalle straatjes, 
eeuwenoude gebouwen, wijnbars en res
taurantjes. Radda ligt midden in de wijn
gaarden van de Chiantiroute en biedt een 
prachtig panorama op de valleien.
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Dievole Wine Resort

Ligging: een lange weg afgebakend met cipressen brengt u naar dit privé-
domein met een wijngaard van maar liefst 400 ha, op 1,8 km van het centrum 
van Vagliagli. Het Dievole Wine Resort ligt in een rustige omgeving, genesteld 
in de Toscaanse heuvels. Van hieruit bezoekt u vlot de hele Chiantistreek met 
op 13 km Radda in Chianti, op 14 km Castellina in Chianti, op 20 km Gaiole in 
Chianti en op 30 km Greve in Chianti. Siena ligt op 15 km, Colle di Val d'Elsa op 
31 km, San Gimignano op 51 km, Firenze op 60 km,...
Transport: per auto: 1.260 km (Brussel), 1.214 km (Parijs), 1.432 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 75 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (8 tot 20 uur). Terrazza bar, typisch à-la-carterestaurant 
met regionale keuken, aparte ontbijtruimte. De wijnkelder kan bezocht wor-
den, met mogelijkheid tot degustatie. 2 Mooie zwembaden (mei-september, 
gratis ligstoelen, parasols en handdoeken). Uniek is het project 'Natural path 
at Dievole' met schitterende routes om te wandelen, fietsen of paard te rijden, 
in 2015 ingewijd door Mario Cipollini. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 28 kamers en suites, volledig gerenoveerd in 2016, verspreid over diverse 
gebouwen. Classic kamers op de 2de verdieping van de villa, op de 1ste verdie-
ping van Casa Olivo of in het kleinere Casa Dievolino. Knappe, nieuwe deluxe 
kamers op de 2de verdieping van de villa of in het kleinere Casa Dievolino. 
Beide types 24-30  m². Koelkastje aanwezig, tegelvloer. Tweepersoonskamer 
voor alleen gebruik. Apparte men ten met 1 of 2 kamers beschikbaar (prijs op 
aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: gesloten 01/04/20-07/04/20 en vanaf 04/11/20. Verblijfstaks: 
€ 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten).
Bonus: gratis degustatie en rondleiding in de wijnkelder van het Dievole Wine 
Resort.

Geniet voluit van la dolce vita en de goede 
dingen des levens: de typisch Toscaanse 
keuken, het rustige platteland en de gast
vrij heid. Een glaasje wijn op het terras, 
een diner bij kaarslicht en gitaarmuziek in 
de historische wijnkelder,... Dit wijnland
goed behoorde destijds toe aan een adel
lijke Florentijnse familie.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0201 X1

A 08/04-15/06 125 250 155 kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 40
extra bed (3de volwassene) 60
halfpension 
volwassene 45 
kind < 13 jaar 25

B 16/06-15/09 145 290 175
A 16/09-03/11 125 250 155

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 45 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis
(de voordelen gelden 08/04/20-03/11/20) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Vagliagli
Dit agrarisch dorpje 
is gelegen in het mid
den van een prachtige 
vallei in het hart van 
de beroem de, magi
sche chianti clas sico 
wijnstreek. Vagliagli behoort tot de pro
vincie van Siena. Cipressen en olijfbomen, 
uit ge strek    te wijn gaarden, verborgen dorp
jes en prach tige middel eeuwse gebouwen 
domi ne ren het landschap.
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Borgo Gallinaio

Ligging: Borgo Gallinaio ligt op een steenworp van de stad, rustig midden de 
natuur, omgeven door bomen en olijfgaarden. Tot de talrijke excursie mogelijk-
heden behoren de renaissancestad Firenze op 57 km, het gekende kuuroord 
Montecatini Terme op 99 km, Pisa en zijn Scheve Toren op 102 km, Castellina in 
Chianti op 16 km - hier start de Chiantiroute met o.a. Radda in Chianti, Gaiole 
in Chianti, Greve in Chianti -, het mooie Colle di Val d'Elsa vermaard omwille 
van zijn kristal op 12 km, Siena met de sublieme Piazza del Campo op 19 km, 
het schitte rende Volterra op 39 km, San Gimignano met zijn 13 torens op 27 km, 
het karakter volle Cortona op 86 km, Montalcino en zijn Brunellowijn op 58 km, 
Montepulciano op 74 km,... De beroemde Via Francigena ligt vlakbij.
Transport: per auto: 1.236 km (Brussel), 1.151 km (Parijs), 1.398 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 58 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hoofdgebouw omvat de inkom met een zitruimte, de ont-
bijtruimte, de 12  kamers en een fraai, ommuurd terras waar bij mooi weer 
het ontbijt kan genuttigd worden. Op deze binnenplaats worden de heerlijkste 
Toscaanse gerechten geserveerd voor een diner al fresco. Apart gelegen zon-
neterras met ligzetels. Het openluchtzwembad (10 x 7 m) bevindt zich in het 
park tussen de bomen. Gratis fietsen (volgens beschikbaarheid).
Kamers: de 12  kamers zijn hier ingericht in de typisch Toscaanse stijl met 
terracotta vloeren en plafonds met houten balken. De kamers zijn zeer verschil-
lend (20-50 m²) en worden toegekend volgens beschikbaarheid.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 of 4 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Het 1ste kind van 3 t/m 6 jaar op de kamer van de 
ouders geniet 75% korting, het tweede kind van 3 t/m 6 jaar geniet 50% korting. 
Het 1ste kind van 7 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting, 
het tweede kind van 7 t/m 12 jaar geniet 30% korting. Inclusief ontbijt.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/04/20-07/04/20 en vanaf 18/10/20. 
Verblijfstaks (vanaf 13 jaar): € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 
3 nachten). Huisdieren: € 10/nacht (op aanvraag).
Bonus: fles spumante voor jonggehuwden.

Een boerderij uit de 15de eeuw werd om
gebouwd tot een charmante residentie in 
de rustieke stijl van de streek, landelijk 
gelegen, vlak bij het gezellige, ommuurde 
Monteriggioni. Hier wacht u een relaxe
rende vakantie in volle natuur. Het onthaal 
is zeer gastvrij en familiaal voor een aller
aardigst verblijf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0120 X1

A 08/04-09/04 65 107 48 halfpension (3 gangen) 32 
halfpension (4 gangen) 39B 10/04-13/04 82 124 61

A 14/04-30/04 65 107 48
C 01/05-30/06 75 117 56
B 01/07-30/09 82 124 61
A 01/10-17/10 65 107 48

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03/20 voor verblijven van 

min. 3 nachten)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis of 10 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(14/04/20-30/06/20, 01/10/20-17/10/20)
• 10% korting bij min. 7 nachten (01/07/20-30/09/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Toscane

GRATIS

Monteriggioni
Het kleine Monterig
gioni is volle dig om
muurd en telt 14 torens. 
Het stadje ligt op een 
heuvel en kijkt uit op de 
omgeving. Het centrum 
omvat een piazza, een romaanse kerk, 
res taurantjes en winkeltjes. U kunt er ook 
de lokale wijn proeven. Hier is het aange
naam vertoeven, met een knipoog naar 
het verleden...
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Le Renaie

Ligging: op 5 km van San Gimignano in het kleine dorpje Pancole, een rus-
tig plaatsje in de mooie Toscaanse heuvels. Het hotel is gelegen aan de Via 
Francigena, een oude weg die eeuwenlang de belangrijkste verbindingsroute 
was tussen Italië en Noord-Europa. Langs deze weg ontstonden de eerste hotels 
om onder dak te bieden aan de kooplieden, pelgrims,...
Transport: per auto: 1.262 km (Brussel), 1.147 km (Parijs), 1.437 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 56  km, Pisa op 73  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (8 uur tot middernacht) en La Bottega, een winkeltje 
met olijfolie en wijn. Salon en een bar, gezellig ingericht in warme kleuren met 
comfortabele zetels. De echte Toscaanse keuken, doorgegeven van generatie 
op generatie, wacht u in het restaurant Leonetto. Goede selectie lokale wij-
nen plus natuurlijk de bekendste Toscaanse wijnen. Men gebruikt extra vergine 
olijfolie uit eigen productie. Het restaurant heeft een charmant buitenterras dat 
uitgeeft op de bloementuin. Het is er zalig dineren bij het ondergaan van de 
Toscaanse zon. Zwembad met kindergedeelte (10 x 15 m, mei-september), gratis 
ligstoelen en parasols. Handdoeken betalend. Speel ruimte voor de kinderen. 
Tafeltennis. Wellnesscentrum Irispa in de Villa San Paolo op 3 km. In de omge-
ving: tennis op 3 km, golf (18 holes) op 20 km, paardrijden op 7 km.
Kamers: 25 kamers van een authentieke eenvoud, in frisse, heldere tinten. De 
witte meubels en de fleurige stoffen zorgen voor een leuk contrast met de klas-
sieke terracottavloer. Classic kamers (17 m²) of superior kamers met een terras 
dat uitgeeft op de bloementuin of het zwembad (20 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 11/nacht. Verminderde prijs voor 2 kinderen van 4 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 12 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 5 nachten). Het hotel is gesloten 01/04/20-03/04/20 en vanaf 
01/11/20. Het restaurant is gesloten op dinsdag, u neemt het halfpension in 
restaurant Lampolla van het hotel Villa San Paolo op 3 km.

Eenvoudig, zeer verzorgd driesterren
hotel dat familiaal wordt gerund. Het hotel 
straalt warmte en gastvrijheid uit, de sfeer 
is huise lijk en gezellig. Le Renaie biedt de 
perfec te locatie voor mooie wandelingen, 
om ringd door de glooiende Toscaanse 
heuvels bezaaid met olijf en wijngaarden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0217 N1

A 04/04-12/04 60 75 67 halfpension 32
kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 25
extra bed (3de volwassene) 38

B 13/04-24/04 55 67 60
A 25/04-26/06 60 75 67
C 27/06-18/09 67 85 75
A 19/09-02/10 60 75 67
B 03/10-31/10 55 70 60

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 15 dagen voor afreis voor verblijven 13/04/20-

24/04/20, 03/10/20-31/10/20) OF 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor verblijven 
04/04/20-12/04/20, 25/04/20-26/06/20, 19/09/20-02/10/20) OF 10% (reservering voor 
31/05/20 voor verblijven 27/06/20-18/09/20, min. 4 nachten)

(inclusief ontbijt)

San Gimignano
Deze middeleeuwse 
stad herkent u al van 
in de verte door haar 
vele torens. Van de oor
spronkelijke 76 torens 
zijn er momenteel nog 
13 overeind gebleven. In San Gimignano 
is het aangenaam slenteren door de typi
sche straatjes en op de sfeervolle Piazza 
del Duomo en Piazza della Cisterna.
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Villa San Paolo

Ligging: mooi gelegen op 5 km van het centrum van San Gimignano. Firenze 
ligt op 58 km.
Transport: per auto: 1.254 km (Brussel), 1.196 km (Parijs), 1.420 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 55  km, Pisa op 85  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit 1 hoofdgebouw en 2 annexen. Receptie en 
lounge. Voor een aperitiefje, informele lunch of snelle snack kan u vanaf 's mid-
dags doorlopend terecht in de bistro Loliva. In het restaurant Lampolla geniet 
u van traditionele Toscaanse gerechten (lunch en diner). Ook het ontbijtbuffet 
is typisch Toscaans. Kookcursussen zijn mogelijk op aanvraag. Buitenzwembad 
(12 x 6 m, open van mei t/m september) met gratis ligstoelen, parasols en 
hand doeken, poolbar. Wellness center Irispa (ca. 1.000 m² - open 10-21 uur) 
met verwarmd binnen zwembad, bubbelbad, sauna, Turks bad, Kneipp-parcours, 
diverse jet douches,... (betalend, kinderen t/m 11 jaar enkel 10-12 uur). Fitness, 
biljart en tennis (gratis volgens beschik baar heid). In de omgeving: paardrijden 
op 3 km, golf (18 holes) op 22 km.
Kamers: de 78  aangename kamers liggen verspreid over de villa en de bij-
gebouwen. De meeste kamers hebben tegelvloer, enkele tapijt. Naar keuze: 
verzorgde classic kamers (22 m², powerdouche of bad) of superior kamers met 
zicht op de patio of het terras (26 m², powerdouche of bubbelbad). Extra bed 
(3de volwassene) in beide types: 30% korting. Twee persoons  kamer voor alleen-
gebruik.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 12 jaar geniet 40% korting.
Bijzonderheden: 01/04/20-30/11/20, 01/03/21-31/03/21: verblijfstaks (vanaf 
12 jaar): € 2,50/persoon/nacht (ter plaat se te betalen, max. 5 nachten).
Bonus: welkomstgeschenkje bij min. 4 nachten. Toegang tot het wellness center 
voor 3 uur (vanaf 12 jaar). Upgrade volgens beschikbaarheid. Jonggehuwden en 
huwelijksverjaardagen: spumante.

Gerestaureerd in een moderne stijl, maar 
in een historische, artistieke en culturele 
context  een harmonieuze combinatie 
van charme en design. De villa is om geven 
door olijf bomen en een heerlijke tuin met 
zwem bad, en kijkt uit op de torens van 
San Gimignano. Dit hotel kreeg het certifi
caat voor kwaliteit en respect voor de om
geving. Gezien de lekkere keuken bieden 
we dit hotel aan in halfpension.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

inclusief halfpension
TOSV0152 X0

A 01/04-08/04, 13/04-30/04 124 151 140
B 09/04-12/04, 08/06-27/09 147 179 163
C 01/05-07/06, 28/09-25/10 134 165 150
A 26/10-28/12, 04/01-31/03 124 151 140
B 29/12-03/01 147 179 163

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04/20)*
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-08/04/20, 13/04/20-30/04/20, 

26/10/20-28/12/20, 04/01/21-31/03/21)*
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-07/06/20, 28/09/20-25/10/20)*
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/04/20-31/03/21)*
• Korting per persoon per nacht van € 30 (periode A), € 19 (periode B) of € 23 

(periode C) inclusief ontbijt (cumuleerbaar)
* (niet cumuleerbaar)

Toscane

GRATIS

San Gimignano
Deze middeleeuwse 
stad ziet u al van in 
de verte door zijn vele 
torens. Van de oor
spronkelijke 76 torens 
zijn er momenteel nog 
13 overeind gebleven. In San Gimignano 
is het aangenaam slenteren door de typi
sche straatjes en op de sfeervolle Piazza 
del Duomo en Piazza della Cisterna.
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Albergo Villa Marta

Ligging: in een park, tegenover een olijfboomgaard, op 4 km van Lucca. Het 
hotel heeft een eigen restaurant maar wie er eens op uit wil trekken vindt 
voldoende restaurantjes in de omgeving om de diversiteit in de Toscaanse keu-
ken te ontdekken. Ideaal gelegen om op dagtrip naar Pisa (13 km), Viareggio 
(29 km), Montecatini (33 km), Livorno (52 km) en Firenze (82 km) te gaan.
Transport: per auto: 1.195 km (Brussel), 1.076 km (Parijs), 1.360 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 20  km, Firenze op 70  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, bar. Ontbijt buffet (bij mooi weer op het terras). In het 
restaurant Botton d'Oro wordt voornamelijk de traditionele Italiaanse keuken 
geserveerd. Er is een grote mooie tuin met bloemen en bomen rondom het 
hotel en een buitenzwembad (april-oktober) met gratis ligstoelen, parasols en 
handdoeken). Om de streek te verkennen kan u fietsen huren (volgens beschik-
baarheid). Geen lift.
Kamers: 18 kamers (airco april-november, tapijt of tegelvloer). We reserveren 
voor u een van de classic kamers (15 m², max. 3 pers.), classic kamers met zicht 
op de heuvel, deluxe kamers met heuvelzicht (18 m², max. 2 pers.) of suites 
(20 m², max. 2 pers., in de kapel). Welkomstdrankje, water, badjassen en pan-
toffels, check-out tot 12 uur.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 20/verblijf. Enkel in de classic kamers: verminderde 
prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: gesloten vanaf 01/12/20. Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen, max. 3 nachten).
Bonus: jonggehuwden: welkomstdrankje.

Albergo Villa Marta is een klassiek voor
beeld van een 18deeeuwse historische 
villa in Lucca. Op het domein bevinden 
zich een nieuwbouw, la dependance 
(voormalig dienstgebouw), een grote tuin, 
een neoklassieke kapel en een modern 
zwembad. De gasten stellen de groene 
omgeving, de stilte en de prima keuken 
erg op prijs.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
classic 
view

2 persk.
deluxe

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0231 N1

A 01/04-09/04 50 59 67 88 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 28
extra bed (3de volwassene) 
in een classic (view) kamer 56
halfpension 40

B 10/04-12/04 63 70 77 98
A 13/04-30/04 50 59 67 88
C 01/05-31/05 80 87 94 114
D 01/06-30/06 91 98 105 132
E 01/07-31/08 105 112 119 146
D 01/09-30/09 91 98 105 132
C 01/10-28/10 80 87 94 114
E 29/10-01/11 105 112 119 146
F 02/11-30/11 43 49 56 77

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 01/04/20) (inclusief ontbijt)
(betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)
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Lucca
Lucca is één van de 
kleinere stadjes in To
scane maar moet zeker 
niet onderdoen voor de 
andere. Het Romeins 
amfitheater, de prach
tige piazza's, de Duomo San Martino,... te 
veel om op te noemen! Een prachtig uit
zicht hebt u vanaf de Guinigi toren... Voor 
muziekfanaten is er het Lucca Summer 
festival (junijuli).
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Borgo Tre Rose

Ligging: Borgo Tre Rose kan uitpakken met een ronduit schitterende locatie op 
de groene grens van Toscane en Umbrië, op een heuvel, omgeven door wijn-
gaarden, olijfbomen en cipressen. Borgo Tre Rose ligt centraal op het domein 
van het agrarisch, wijnproducerend landgoed Tenuta Tre Rose, vermeld in de 
boeken van de Amerikaanse schrijfster Frances Mayes, onder meer in haar werk 
'Bella Toscana'.
Transport: per auto: 1.315 km (Brussel), 1.288 km (Parijs), 1.498 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 50 km, Firenze op 120 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: u treft er een receptie (open van 8 tot 20 uur), een bar waar u 
ook lichte maaltijden kunt bestellen en een uitstekend restaurant met een 
mooi terras. Verkoop van wijn, olijfolie, grappa en vin santo. In de fraaie tuin 
beschikt u over een openluchtzwembad (01/05-30/09) met ligstoelen en para-
sols, handdoeken (betalend). Speeltuintje. Betalend: 1 tennis plein met ver lich-
ting, paardrijden op 7 km. Op aanvraag: bezoek van de 3 wijn kelders, degus tatie 
van de beste wijnen van de streek, kooklessen of schilderlessen op terra cotta. 
Bewaakte parking (gratis).
Kamers: de mooie kamers zijn voorzien van alle comfort en hebben een ter-
racottavloer. We reser veren voor u naar keuze een classic kamer met tuinzicht 
(17-21 m², max. 2 personen) of met zicht op de bergen (17-21 m², max. 3 per-
sonen) of een junior suite (28-40 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen). Extra bed (3de volwassene) mits toeslag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, keu-
zemenu, buffet of bediening aan tafel naargelang de bezetting, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: verminderde prijs voor 
2 kinderen van 3 t/m 12 jaar in de junior suite van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: gesloten vanaf 06/11/20. Min. 2 nachten. Verblijfstaks (vanaf 
12  jaar): €  1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Kleine huisdieren op 
aanvraag.
Bonus: jonggehuwden en huwelijksverjaardagen: fles wijn.

Een perfect bewaard gebleven middel
eeuws gehuchtje herbergt vandaag 
een wondermooi vakantiedomein. 
6 Toscaanse boer de rijen werden omge
bouwd met respect voor de traditionele, 
regionale stijl en behoud van de originele 
12deeeuwse struc tuur. Een zalige oase 
van rust en een ideaal vertrekpunt voor 
excursies.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
classic

tuinzicht

1 persk.
classic

tuinzicht

2 persk.
classic zicht
op de bergen

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0154 X0

A 21/03-03/04 43 68 48 62 kind 4 < 12 jaar incl. ontbijt in 
een junior suite 37
extra bed (3de volwassene)  39
halfpension
volwassene 28
kind < 13 jaar 18

B 04/04-24/04 61 98 66 88
C 25/04-22/05 48 75 52 70
B 23/05-19/06 61 98 66 88
D 20/06-03/07 68 108 74 97
E 04/07-07/08 95 151 106 135
F 08/08-21/08 75 120 82 107
D 22/08-02/10 68 108 74 97
B 03/10-16/10 61 98 66 88
C 17/10-05/11 48 75 52 70

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/03/20 voor 

verblijven 21/03/20-22/05/20, 19/09/20-05/11/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van zondag t/m 

vrijdag (21/03/20-05/11/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Toscane

GRATIS

Valiano di Montepulciano
Dit plaatsje heeft een 
fan tastische ligging 
midden in de Toscaan
se heuvels. Het dorp 
Valiano hoort bij Mon
tepulciano, ge legen op 
12 km. Maar liefst 76 hectare zijn gewijd 
aan de wijnen Rosso en Nobile van Monte
pulciano. Wijn, natuur, een prachtig land
schap en vele excursiemogelijkheden zijn 
hier aan de orde. Toscane op en top!
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Tenuta Pianirossi

Ligging: uitermate rustig, Tenuta Pianirossi ligt immers te midden van de 
wijngaarden en het Toscaanse platteland, een uitverkoren plek om lokale 
specialiteiten en heerlijke wijnen te proeven. Montalcino, waar de beroemde 
Brunello-wijn wordt gemaakt, bevindt zich op 20 km. Grosseto met zijn origi-
nele 16de-eeuwse muren situeert zich op 40 km. Terme di Saturnia, het char-
mante Castiglione della Pescaia en het prachtige Siena bereikt u na zo'n 60 km.
Transport: per auto: 1.335 km (Brussel), 1.263 km (Parijs), 1.508 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 150 km, Rome op 200 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie. In de gezellige bar kan u een lekker Toscaans wijn-
tje drinken. Iedere ochtend staat een traditioneel ontbijtbuffet voor u klaar. 
Lekkerbekken genieten in het restaurant van een authentiek Toscaanse keu-
ken. De kwalitatieve ingrediënten komen uit eigen moestuin en boomgaard of 
worden geleverd door lokale producenten. Deze agriturismo maakt ook verruk-
kelijke wijn uit de eigen wijngaard, bezoek dus zeker eens de wijnkelder! Aan 
het fantastisch overloopzwembad (mei-oktober) heeft u een indrukwekkend 
panoramisch uitzicht over het wondermooie landschap (gratis ligstoelen, para-
sols en handdoeken).
Suites: niet meer dan 9 ruime suites, waarvan 7 met panoramisch terras met 
uitkijk op het mooie Toscaanse platteland. Alle suites bestaan uit een aparte 
slaapkamer (in het geval van de familie suite twee), een woonkamer en een 
badkamer. Ze zijn ingericht in een typisch Toscaanse stijl met terracotta vloer, 
ook de alombekende smeedijzeren bedden ontbreken niet. Eén suite zonder ter-
ras (40 m², max. 4 personen), 7 suites met terras (48-60 m², max. 4 personen), 
en één familie suite zonder terras (60 m², max. 6 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Verminderde prijs voor 2 kinderen van 4 t/m 
16 jaar in de suite van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht. Het hotel is geslo-
ten vanaf 01/11/20.
Bonus: fles wijn op de kamer. Jonggehuwden: fles prosecco. Bij min. 2 nach-
ten: bezoek aan de wijnkelder en degustatie van 5 wijnen + 1 gratis diner of 
1 dag vespa huur (1 vespa voor 2 personen) + 1 gratis diner (cumuleerbaar).

In deze agriturismo beleeft u het ultieme 
Toscaanse vakantiegevoel: een magni
fieke setting, betoverende uitzichten, een 
lekkere keuken, delicieuze wijnen, een su
bliem zwembad, comfortabele suites, een 
warme gastvrijheid... De eigenaars delen 
met veel enthousiasme hun passie voor 
het platteland en de Italiaanse wijn.

vanaf Prijs per persoon per nacht suite zonder
terras
2 pers.

suite met
terras
2 pers.

familiesuite
zonder terras

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0230 N1

A 01/04-31/05 55 60 60 kind 4 < 7 jaar 
incl. ontbijt 14
kind 7 < 17 jaar 
incl. ontbijt 28
extra bed (3de/4de/5de/6de) 
volwassene 30

B 01/06-30/06 60 65 65
C 01/07-31/08 75 80 80
B 01/09-30/09 60 65 65
A 01/10-31/10 55 60 60

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/09/20)

GRATIS

Cinigiano
Een klein dorpje in de 
provincie Grosseto, in 
de bekende, licht glooi
ende Maremmastreek, 
aan het uiteinde van de 
Val d'Orcia, bekend om
wille van de truffels. De landschappen zijn 
kleurrijk en verbluffend en de bijzondere 
lichtinval inspireerde al vele kunstenaars. 
Dit dorpje is een perfect vertrekpunt voor 
een (lekkere) ontdekkingstocht door het 
zuiden van Toscane.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Castel Porrona Relais & Spa

Ligging: te midden van de Toscaanse heuvels, olijfbomen, cipressen en wijn-
gaarden. De rust valt u meteen op. Porrona behoort tot Cinigiano (centrum op 
4 km). De Val d'Orcia (beschermd Unesco-landschap) en Montalcino (Brunello-
wijn) bevinden zich op 24 km, Grosseto en de zee op 45-55 km.
Transport: per auto: 1.308 km (Brussel), 1.256 km (Parijs), 1.504 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 180 km, Firenze op 145 km, Rome op 215 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie en 3 bars. Het à-la-carte-ontbijt met bediening aan 
tafel met huisbereid briochebrood, gebakjes, biologische jam, yoghurt, vers-
geperste fruit- en groentesappen,... Restaurant Il Chiostro serveert Toscaans 
geïnspireerde gerechten op basis van lokale ingrediënten en biologische groen-
ten uit de eigen moestuin. Wijnkelder met veel aandacht voor de lokale terroir. 
Sfeervol buitenterras. Panoramisch buitenzwembad (mei-oktober, gratis ligze-
tels en handdoeken). Poolbar. Agua Spa (gratis toegang) met binnenzwembad, 
bubbelbad, sauna, stoombad. Behandelingen en massages (betalend). Outdoor 
fitness. Gratis fietsen (volgens beschikbaarheid). Geen lift. Gratis publieke par-
king vlakbij (valetservice).
Kamers: slechts 20 kamers en suites, allemaal verschillend. Typisch Toscaanse 
landelijke stijl met kostbare materialen. Classic (25  m², max. 2  personen), 
deluxe (30 m², zicht op het dorp, relaxhoek, max. 3 personen), junior suite 
(38 m², zicht op het kasteel of de omringende heuvels, max. 4 personen), suite 
(40 m², slaapkamer en woonkamer, zicht op het dorp of de omringende heuvels, 
max. 4 personen). Tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (à la carte).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (deluxe) of 2 kinderen ((junior) suite) op 
de kamer van de ouders genieten elk 50% korting op de 'extra bed' prijs.
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode C: 100% kos-
ten vanaf 14  dagen voor afreis. Het hotel is gesloten 01/04/20-08/04/20  en 
vanaf 01/11/20.
Bonus: bij min. 2 nachten: 1x massage (30 minuten) voor 1 persoon/kamer 
(cumuleerbaar met het vroegboekvoordeel of met 2+1, 3+1, niet cumuleerbaar 
met het voordeel 60+). Jonggehuwden: fles schuimwijn.

In dit uniek hotel, ondergebracht in een 
middeleeuws dorpje, gaan authentici
teit, discrete luxe en topservice hand in 
hand. U geniet niet enkel van uitstekende 
faciliteiten en een goede ligging maar 
vooral van een aangename sfeer, verfijnde 
keuken en ronduit sublieme uitzichten op 
de heuvels. Een overgetelijke vakantie in 
wat misschien wel een van de mooiste 
plekjes van Toscane is.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0232 X1

A 09/04-13/04, 220 255 295 345 extra bed (3de en 4de 
volwassene) 100B 14/04-30/04 145 195 245 295

A 01/05-28/05 220 255 295 345
C 29/05-01/08 260 295 345 390
A 02/08-27/08 220 255 295 345
C 28/08-30/09 260 295 345 390
A 01/10-16/10 220 255 295 345
B 17/10-31/10 145 195 245 295

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis) *
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/08/20-31/08/20) *
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (14/04/20-30/04/20, 17/10/20-31/10/20) *
• 60+: 5% korting (09/04/20-31/10/20) (cumuleerbaar met het vroegboekvoordeel 

of met het voordeel 2+1 of 3+1)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)
* niet onderling cumuleerbaar

Toscane

GRATIS

Porrona
Een middeleeuws 
kasteeldorpje in de 
Toscaanse Maremma
streek gebouwd in 
de 12de eeuw v.C. 
Gedurende vijf eeuwen 
behoorde het toe aan twee adellijke fa
milies uit Siena tot het in 1894 in handen 
kwam van de Franse edelman Pietro Emilio 
Targes de Rochefort. Vandaag is het een 
schattig dorpje met een handvol inwoners 
die graag met u een praatje slaan.
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Tenuta La Bandita

Ligging: het centrum van Sassetta ligt op 3 km, dat van Castagneto Carducci 
op 6 km. Marina di Castagneto en de mooie stranden van de Tyrreense Zee lig-
gen op 13 km. Te bezoeken: de Etruskische archeologische zone van Populonia 
(30 km), de middeleeuwse dorpjes Suvereto en Bolgheri (15 km), bakermat van 
de Italiaanse enologische renaissance (Supertuscans).
Transport: per auto: 1.268 km (Brussel), 1.154 km (Parijs), 1.449 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 80 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de hoofdvilla met groot panoramisch terras dateert uit de 17de 
eeuw en werd omgetoverd tot een elegant landhuis. Het meubilair, de schil-
derijen en het antiek zorgen voor een warme sfeer. In het à-la-carterestaurant 
La Bandita met traditionele Toscaanse keuken (open van 19 tot 21 uur) proeft 
u de biologische producten afkomstig van het domein, zoals 'cinta senese' var-
kensvlees en extra vergine olijfolie. Tennisplein (gratis) en zwembad in de tuin 
(15 x 7 m), gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Privékapel. Op aanvraag 
organiseert men kooklessen en wijndegustaties bij de belangrijkste producen-
ten in de omgeving (o.m. de legendarische Sassicaia-wijn). Daarnaast is ook 
een bezoek aan de eigen olijfgaard, de kaasmakerij (geiten- en schapenkaas) 
of de kwekerij van everzwijnen een aanrader. Geen lift (1 verdieping). In de 
omgeving: de thermen van Sassetta op 6 km (voordeeltarieven).
Kamers: 10 kamers in het hoofdgebouw en 14 in de 2 bijgebouwen, sommige 
met een tuintje. Classic (20 m², max. 2 personen, in het bijgebouw), charme 
(30 m², max. 3 personen, in het hoofdgebouw, steeds met tweepersoonsbed) 
of junior suites (45-50 m², max. 2 personen, hoofd- of bijgebouw). Tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: €  10/nacht. Enkel in de charme kamers: 1  kind van 
2 t/m 5 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting, 1 kind van 6 t/m 
11 jaar 30% korting.
Bijzonderheden: gesloten vanaf 05/11/20. Kleine huisdieren toegelaten: € 12/ 
nacht. Verblijfstaks (15/06-15/09): € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: jonggehuwden: fles biologische olijfolie afkomstig van het domein.

Dit schitterend historisch domein (55 ha) 
ligt in de zonnige heuvels van de Val di 
Cornia, omgeven door een bosrijke vege
tatie en wijn en olijfgaarden. Deze streek, 
ook wel de Tuin van Toscane genoemd, is 
nog maar weinig gekend, maar rijk op het 
gebied van natuur, cultuur en geschiede
nis. In de tenuta wordt u gastvrij ontvan
gen in een typisch Toscaanse sfeer voor 
een elegant verblijf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
charme

junior
suite

2 pers.

extra
bed 3

charme
inclusief ontbijt
TOSV0169 X1

A 01/04-31/05 63 78 95 60
B 01/06-30/06 73 88 110 68
C 01/07-31/08 80 93 125 72
B 01/09-30/09 73 88 110 68
A 01/10-04/11 63 78 95 60

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 29/02/20) OF 10% (reservering voor 

31/03/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-04/11/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20)
(cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

GRATIS

Sassetta
Dit dorp, op een rots ge
bouwd in de Maremma, 
is gelegen tussen de 
bossen van de Val di 
Cecina en de Val di Cor
nia. Pittoreske straatjes 
met typische huizen lopen omhoog naar 
het centrum. Sassetta biedt een paar eet
gelegenheden en winkeltjes. Hier komen 
natuurliefhebbers en rustzoekers beslist 
aan hun trekken.
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Argentario Golf Resort & Spa

Ligging: op een schiereiland dat het beste van 2  werelden biedt: groene 
Toscaanse heuvels en een azuurblauwe zee met gouden stranden. Op 5  km 
van het centrum van Porto Ercole. Rome (150 km), Firenze (195 km) en Sienna 
(121 km).
Transport: per auto: 1.383 km (Brussel), 1.274 km (Parijs), 1.557 km (Amsterdam). 
Luchthaven Rome Fiumicino op 140 km, Firenze op 195 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het modern design sluit naadloos aan bij de groene omgeving. De 
lobby heeft een warm karakter. Receptie en bar met lounge en indrukwekkende 
wenteltrap. Panoramisch terras. Gourmetrestaurant Dama Dama (enkel diner) 
voor een verfijnde, mediterrane keuken met lokale ingrediënten en groenten uit 
de eigen tuin. Het halfpension neemt u in het Clubhouse restaurant (open voor 
lunch en diner). U kan de hele dag doorlopend terecht in de gelijknamige bar 
voor verfrissende drankjes, snacks, salades en desserts. De Argentario Golf Club 
(18 holes, PGA) bevindt zich op het hoteldomein en verwelkomt jaarlijks meer-
dere tornooien. Wellnesscenter Espace (2.700 m², gratis toegang) met sauna's, 
Turkse baden en een binnen- en buitenzwembad. Yoga en pilates.
Kamers: 73 individueel ingerichte kamers en suites. Superior kamers dicht bij 
het wellnesscenter (35 m², max. 2 personen) of twin gallery kamers met toe-
gang tot het buitenzwembad (40 m², max. 2 personen). Junior suites (38 m², 
max. 3 personen) op de hogere verdiepingen met een warmere aankleding. Alle 
kamers met terras en zicht op de golf, de lagune of de heuvels.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: verminderde prijs voor 
1 kind van 3 t/m 11 jaar in de suite van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 30/04-02/05, 26/06-28/06, 31/07-07/08: min. 2 nachten. 01/07-
30/09: min. 2 nachten op vrijdag, zaterdag en zondag. 10/04-13/04, 08/08-22/08, 
29/12-02/01/21: min. 3 nachten. Kleine huisdieren: € 25/nacht.

Het Argentario Golf Resort & Spa is erin 
geslaagd een harmonieus geheel te 
scheppen waar een uniek landschap en 
een toeganke lijk Italiaans design elkaar 
ontmoeten. De architectuur sluit naadloos 
aan bij de typische natuur van de Marem
mastreek. U geniet hier van een chic, re
laxed verblijf in een charmant kader waar 
rust en ontspanning steeds vooropstaan.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

2 persk.
twin

gallery

tuscany
junior suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TOSV0227 X0

A 06/01-05/04, 01/11-25/12 137 244 147 164 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 50
halfpension 
volwassene per. A/C 45 
volwassene per. B/D 50
kind < 12 jaar per. A/C 23 
kind < 12 jaar per. B/D 25
extra bed (3de volwassene) 100

B 06/04-15/04, 29/05-01/06, 26/06-30/07 210 390 216 243
C 16/04-28/05, 02/06-25/06, 13/09-31/10 165 300 172 190
D 31/07-22/08 235 442 248 270
B 23/08-12/09, 26/12-05/01 210 390 216 243
Pakketprijs per persoon Charming+ Golf en wijn 4 nachten TOSVP227
E periode A 738
F periode C 857
Pakketprijs per persoon Charming+ Golf en wijn 7 nachten TOSVG227
G periode A 1202
H periode C 1404

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 14 dagen voor afreis, verblijven 

in periode A OF tot 21 dagen voor afreis, verblijven in periode C OF tot 
30 dagen voor afreis, verblijven in periode B)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode A)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode C)
• 12 nachten betalen + 2 nachten gratis (periode A/B/C)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Toscane

GOLF EN WIJN
 ∙ 4 nachten in een 
superior kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 diner in het Clubhouse 
restaurant

 ∙ onbeperkt golfen
 ∙ 1 wijnproeverij

GOLF EN WIJN
 ∙ 7 nachten in een 
superior kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2 diners in het Clubhouse 
restaurant

 ∙ onbeperkt golfen
 ∙ 1 wijnproeverij

GRATIS

vanaf

vanaf

Porto Ercole
Porto Ercole, met lig
ging aan de Monte Ar
gentariokust, kent een 
rijke geschiedenis die 
teruggaat tot de Etrus
ken. Dankzij de gezel
lige haven, de talrijke burchten, kerken en 
andere overblijfselen uit het verleden, be
hoort dit stadje tot de mooiste van Italië. 
Ongetwijfeld dan ook de reden waarom 
dit stadje jarenlang de geliefde vakantie
bestemming was van de Nederlandse ko
ninklijke familie.



Umbria
Marche
Abruzzo
Het groene hart van Italië
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Echt ‘Il cuore verde d’Italia’, met pittoreske dorpjes, dikwijls op een heuvel gebouwd. 
Umbrië treedt stilaan uit de schaduw van haar grote buur Toscane - en terecht - 
want deze schilderachtige regio is beslist veel meer dan een vluchtig bezoek waard. 
Perugia, Gubbio, Assisi, Spoleto en Todi zijn maar enkele van de vele boeiende steden. 

Ten oosten van Umbrië aan de Adriatische kust liggen de Marken, een regio die soms 
ook wel eens het best bewaarde geheim van Italië wordt genoemd. Als Italië, met zijn 
grote ver scheiden heid aan landschappen, een weerspiegeling is van de wereld, dan 
zijn de Marken een weerspiegeling van Italië.

De Marken grenzen in het zuiden aan de Abruzzen. Dit is een van de mooiste en meest 
ongerepte streken van Italië, grotendeels beschermd natuurgebied. De moderne tijd is 
er nauwelijks doorgesijpeld, wat zorgt voor een schat aan cultuur en tradities. 



Charming experience
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Toscana

Umbria
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TrasimenoSiena

Chianti

Dag 1: Volterra (60 km). Aankomst op de luchthaven van Firenze of Pisa. Hier 
staat uw wagen op u te wachten. Van de luchthaven naar uw hotel in Colle di Val 
d’Elsa. Eerste kennismaking met de streek met een bezoek aan San Gimignano en 
Volterra. Overnachting in Palazzo San Lorenzo.

Dag 2: Chianti - Siena (120 km). Vandaag rijdt u door het prachtige landschap 
van de Chiantiheuvels. Dorpjes als Panzano en Castellina zijn meer dan de moeite 
waard met als rode draad één van de meest typische Italiaanse wijnen, dé Chianti 
Classico. Volgende stop is Siena, de stad van de Palio (paardenrace) en een 
juweeltje van de Italiaanse renaissance. Overnachting in Palazzo San Lorenzo.

Dag 3: Firenze - Fiesole (120 km). Een volle dag bezoek aan Firenze, de hoofd-
stad van Toscane, met een onvoorstelbare schat aan kunstwerken, cultuur, 
geschiedenis en monumenten. Een stad waarop u niet uitgekeken raakt... De 
terugrit brengt u naar Fiesole, een klein stadje met een rijk verleden. Bezoek er 
het archeologisch park. Overnachting in Palazzo San Lorenzo.

Dag 4: Montalcino - Montepulciano (180 km). De tocht gaat verder richting 
Umbrië. Onderweg een bezoek aan Montalcino en Montepulciano, 2 historische 
stadjes gekend voor hun voortreffelijke wijnen. Tussen beide plaatsen is het 
landschap uitzonderlijk: Le Crete Senesi, of oerlandschap, uniek in de wereld. 
Overnachting in Hotel Vannucci.

Dag 5: Orvieto - Todi - Montefalco - Torgiano (200 km). Umbrië is het groene 
hart van Toscane. Een bezoek aan Orvieto mag zeker niet ontbreken: de kathe-
draal is een meesterwerk van de Italiaanse middeleeuwse gotiek en u treft er 
ook vele sporen van de oude Etruskische beschaving. Overnachting in Hotel 
Vannucci.

Dag 6: Assisi - Gubbio - Cortona (200 km). Assisi is de geboorteplaats van één 
van de meest inspirerende gidsen van het christendom, San Francesco d’Assisi. 
Tijdens uw bezoek aan Assisi en Gubbio zal u beseffen hoe diep zijn invloed op 
de streek is geweest en dit tot op de dag van vandaag. Bezoek op de terugweg 
het middeleeuwse stadje Cortona. Overnachting in Hotel Vannucci.

Dag 7: Trasimeno - Perugia (200 km). Deze tocht leidt u langs de mooie oevers 
van het Trasimenomeer naar Perugia met indrukwekkend middeleeuws verleden. 
Bezoek er de kathedraal en de Etruskische ruïnes. Terug naar Colle di Val d’Elsa 
en overnachting in Palazzo San Lorenzo.

Dag 8: van uw hotel in Colle di Val d’Elsa naar de luchthaven. Inlevering van 
de wagen.

Combinatie
Toscane en Umbrië 
per Fiat Cabrio 500
De schattigste telg van de Italiaanse 
automobielindustrie sinds 1957 heeft 
zóveel flair: piccolo... ma grande. De 
Fiat 500 Cabrio is het modieuze, dak-
loze kleintje van de Fiat 500 met een 
stoffen dakconstructie die openschuift. 
Zalig om hiermee rond te toeren in alle 
vrijheid...

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk.
inclusief ontbijt
TOSP0029

A 01/04-30/09 799
B 01/10-31/10 779
C 01/11-30/11 659

Toeslag per persoon per nacht: Palazzo San Lorenzo 10/04-13/04, 01/05-13/06, 
01/09-17/10 € 7

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider per
Fiat Cabrio 500. Vrije vertrekdatum, elke dag
van de week. Kredietkaart en rijbewijs vereist
(waarborg). Min. 18 jaar

Inbegrepen
 · 4 nachten in Palazzo San Lorenzo Hotel & 
Spa in Colle di Val d’Elsa (zie p. 67) in een 
classic tweepersoonskamer

 · 3 nachten in Hotel Vannucci in Città della 
Pieve (zie p. 103) in een superior twee-
persoonskamer, welkomstdrankje

 · Ontbijt
 · 7 dagen gebruik van een Fiat 500 Cabrio met 
gps

 · Levering van de Fiat 500 Cabrio op de lucht-
haven (Firenze of Pisa)

 · Onbeperkt aantal km
 · Technische uitleg + gratis technische assis-
tentie (enkel in de regio van het voorge-
stelde programma)

 · Roadbook van de voorgestelde tours met tips 
i.v.m. de bezienswaardigheden in het Neder-
lands en het Frans

 · Verzekering aansprakelijkheid, diefstal en 
brand met franchise van € 1.500 (diefstal)

Niet inbegrepen
 · De vluchten
 · De verblijftaksen
 · Brandstofgebruik: de wagen dient terug-
bezorgd te worden met volle tank, zoniet zal 
de prijs voor een volle tank worden aange-
rekend

 · Bijkomende verzekering (schade): € 100 
(schade tot € 1.500) of € 200 (alle schade) 
per Fiat 500 Cabrio (ter plaatse te betalen)

 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

* De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijs-
periode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes geldt 
de duurste periode). De volgorde van de etappes en de 
keuze van het hotel kan afwijken omwille van externe 
factoren, zonder de essentie van het programma aan te 
tasten
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Vannucci

Ligging: aan de ingang van Città della Pieve. Dit stadje ligt ideaal op de 
grens tussen het prachtige, groene Umbrië en grote buur Toscane. De auto -
snelweg bevindt zich op 16 km, het treinstation van Chiusi op 8 km. Excursie-
mogelijkheden: het Lago Trasimeno op 25 km, het Etruskische Chiusi op 8 km, 
de hoofdstad van de regio Umbrië, Perugia, op 40 km. Assisi, de stad van de 
heilige Sint-Franciscus ligt op 60 km, Orvieto met indrukwekkende kathedraal 
op 40 km, Pienza met schitterend klooster op 38 km, Montalcino bekend voor 
zijn Brunellowijn op 45 km, het karaktervolle Cortona op 50 km, de stad Arezzo 
op 55 km, Siena met subliem centraal plein, de Piazza del Campo, op 75 km en 
Firenze op 135 km.
Transport: per auto: 1.316 km (Brussel), 1.261 km (Parijs), 1.477 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 45 km, Firenze op 135 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: mooie inkom met de receptie en een zitruimte. Bar en gezellig 
salon waar u een boek kunt lezen uit de bibliotheek, of aangenaam kunt ver-
pozen na een dagje bezoeken. Ristorante Zafferano serveert lekkere pizza's en 
dagmenu's, 's zomers op het terras. De hotel bar is een gezellige plaats voor 
een cocktail. Klein buitenzwembad (mei-september) met gratis ligstoelen en 
handdoeken (1 per verblijf, verversen tegen betaling). Gratis fitness. Sauna is 
betalend. Massages mogelijk op aanvraag.
Kamers: 30 kamers die alle comfort bieden. Er werd gebruik gemaakt van warme 
kleuren en handgemaakt meubilair. Tegelvloer. Superior kamers (16 m², max. 
2 personen) of deluxe kamers (27 m², max. 4 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot halfpension (ter 
plaatse te betalen, richtprijs € 30).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers: 1  kind van 3  t/m 
12  jaar op de kamer van de ouders geniet 70% korting, het tweede kind van 
3 t/m 12 jaar 80% korting.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 14  jaar): €  1,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen, max. 5 nachten).
Bonus: welkomstdrankje.

Een romantisch hotel, comfortabel en ele-
gant. Gehuisvest in de historische Villa 
Mirafiori (1887), destijds gebouwd door de 
buitenechtelijke dochter van Vittorio Ema-
nuele II. In diverse kerken in Città della 
Pieve kunt u fresco's van de hier geboren 
renaissance-artiest Pietro Vannucci (Il Pe-
rugino) bewonderen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0037 X1

A 01/04-03/04 75 111 89 extra bed 
(3de en 4de volwassene) 
in een deluxe kamer 31

B 04/04-30/09 82 137 102
A 01/10-04/12 75 111 89
B 05/12-08/12 82 137 102
A 09/12-22/12 75 111 89
B 23/12-06/01 82 137 102

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03/20) OF 5% (reservering 

tot 45 dagen voor afreis) (cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 01/11/20-23/12/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (17/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/10/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-31/05/20, 01/09/20-30/09/20)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-31/07/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/08/20-31/08/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Umbrië

GRATIS
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Città della Pieve
Een actief en cultu reel 
stadje met een rijk-
gevulde evenementen-
kalender het hele jaar 
door. Shopping en 
heer lijk eten komen ze-
ker aan bod. Het stadje ligt op een heuvel-
top op 508 m boven de zeespiegel, vlak bij 
het Lago Trasimeno en de Chianavallei. De 
middeleeuwse periode heeft hier duidelijk 
zijn sporen nagelaten.
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La Vela

Ligging: u verblijft hier in het centrum van Passignano, op enkele stappen van 
het mooie Trasimenomeer en het historisch stadsdeel. Er is een shopping center 
op 100 m. Het treinstation ligt op 150 m, de ferryboot op 300 m en een strand 
op 1 km. Rechtstreekse treinverbinding naar Firenze (1u30). In de regio kan u 
heel wat bezoeken. Aanraders zijn in de eerste plaats Perugia, hoofdplaats van 
Umbrië (27 km), het schilderachtige Cortona (25 km), Assisi, de stad van Sint-
Franciscus (48 km), het middeleeuwse Gubbio (70 km),...
Transport: per auto: 1.333 km (Brussel), 1.275 km (Parijs), 1.499 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 39 km, Firenze op 143 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met de receptie. De gezellige ontbijt ruimte is ingericht in 
een moderne stijl en wordt in de namiddag een aangename bar. Het hotel heeft 
een typisch restaurant, Il Passo di Giano, waar de traditionele keuken van de 
regio en verse vis uit het meer worden opgediend. Publiek openluchtzwembad 
aan het strand (1 km). Mogelijkheid om een fiets of scooter te huren. Gratis 
parking en garage (volgens beschikbaarheid).
Kamers: kleinschaligheid is troef met 29 kamers (15 m²). Ze zijn uitgerust met 
een kleine badkamer en beschikken over een balkon (uitgez. de éénpersoons-
kamers). Vast tapijt op 2 verdiepingen, tegel vloer op 1 verdieping (volgens 
beschikbaar heid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuze menu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 11  jaar overnachten gratis op 
de kamer van de ouders (inclusief halfpension t/m 6  jaar, inclusief ontbijt 
van 7 t/m 11 jaar). 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van 1 vol-
betalende persoon (inclusief ontbijt) - de volwassene betaalt de prijs in een 
éénpersoonskamer.
Bijzonderheden: van 01/04-31/05 en 01/10-31/03  is het restaurant 1 dag per 
week gesloten: u wordt dan bediend in een typisch restaurant in Passignano. 
Verblijfs taks (vanaf 14 jaar): € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 
5 nachten).
Bonus: gratis mand met typische producten tijdens de week van de Palio delle 
Barche (20/07/20-26/07/20). Fles spumante voor jonggehuwden.

Dit gastvrij hotel ligt in het centrum van 
Passignano. Hotel La Vela wordt net als 
het restaurant familiaal gerund, wat borg 
staat voor een aangenaam, aller aardigst 
verblijf. De eigenaars zien persoon-
lijk toe op de netheid en het comfort, 
die dan ook voortreffelijk zijn voor een 
driesterrenhotel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0024 N1

A 01/04-31/03 40 40 10 halfpension 
volwassene 18 
kind 7 < 12 jaar 12

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis) *
• Geen toeslag éénpersoonskamer (cumuleerbaar)
• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis of 10 nachten betalen + 4 nachten 

gratis *
(de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)
* niet onderling cumuleerbaar

GRATIS

Passignano sul Trasimeno
Gezellig stadje met his-
to risch centrum langs 
een van de groot ste me-
ren van Italië, het Lago 
Trasi meno, midden in 
de glooien de heu vels. 
Langs de prome nade liggen heel wat bars, 
ijs salons, winkeltjes,... Hier vertrekken 
boten naar het eiland Isola Maggiore. In 
juli is er de Palio delle Barche, een boot-
wedstrijd met vooraf een stoet in typische 
klederdracht, heel stemmig.
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Tiferno

Ligging: in het historische stadscentrum van Città di Castello met zijn interes-
sante (kunst)musea zoals de Pinacoteca Comunale met werken van Raffaello, 
Luca Signorelli en Vasari, leuke trattorie, bars en winkeltjes. Dit middeleeuws 
stadje ligt ideaal op de grens tussen het groene Umbrië en grote buur Toscane. 
Ook de Marken zijn niet veraf. In de omgeving tal van dorpjes waar het lijkt 
alsof de tijd heeft stilgestaan. Excursiemogelijkheden: Sansepolcro (17 km), 
Arezzo (40 km), het Trasimeens Meer (52 km), Gubbio (53 km), Perugia (57 km), 
Assisi (70 km), Urbino (70 km), Siena (107 km) en Firenze (120 km).
Transport: per auto: 1.306 km (Brussel), 1.250 km (Parijs), 1.477 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 51 km, Firenze op 134 km, Ancona op 139 km. Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie. Verzorgd ontbijtbuffet met lokale producten. De 
lounge bar 'Il Caminetto' is een aanrader voor een leuk aperitief, in de winter 
met gezellig haardvuur. Het uitstekend à-la-carterestaurant Le Logge biedt een 
moderne interpretatie van de regionale keuken. Bij mooi weer eet u op het ter-
ras. Hal met kleine collectie originele kunstwerken van Alberto Burri. Knappe 
spa (betalend) met sauna, stoombad en multi-sensorische douches; massages 
op aanvraag. Biljart. Verhuur van fietsen om het mooie Umbrische landschap 
te verkennen. Gratis privéparking, privégarage vanaf € 25/24 uur (reservering 
noodzakelijk).
Kamers: de 40 ruime en lumineuze kamers zijn verspreid over twee verdiepin-
gen. Geschiedenis en hedendaags comfort gaan er hand in hand. Parket of 
tapijt. We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², max. 3 personen) of 
een superior kamer (23 m², max 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel, min. 3 nachten). Kindermenu ter plaatse 
te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 12 jaar geniet 50% korting. 
Superior kamers: dezelfde kortingen voor 2 kinderen t/m 12 jaar.
Bijzonderheden: verblijfstaks ter plaatse te betalen. Het restaurant is gesloten 
op woensdag, u neemt het halfpension in een vlakbij gelegen restaurant.
Bonus: welkomstdrankje (min. 2 nachten). Bij min. 4 nachten: 1x gratis toegang 
tot de spa. Jonggehuwden: spumante en upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit stijlvol en historisch hotel is een van de 
oudste van Umbrië (1895). Ideaal voor dag-
uitstappen naar de bezienswaardigheden 
van Umbrië én Toscane. Ondergebracht in 
een gerenoveerd 17de-eeuws historisch 
palazzo en voormalig klooster, ademt het 
een en al klasse en elegantie. Een abso-
lute aanrader voor kunstliefhebbers, maar 
ook de rust en ruimte zijn uniek en de uit-
stekende keuken is een voltreffer!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0052 N1

A 01/04-30/06 65 105 75 extra bed (3de volwassene) 40
halfpension volwassene 30B 01/07-31/08 55 95 65

A 01/09-15/11 65 105 75
B 16/11-22/12 55 95 65
A 23/12-31/12 65 105 75
B 01/01-31/03 55 95 65

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (16/11/20-22/12/20, 01/01/21-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Città di Castello
In het noordwesten van 
Umbrië, op de grens 
met Toscane. Geboor-
teplaats van de he-
dendaagse kunstenaar 
Alberto Burri, die het 
stadje na zijn dood al zijn werken naliet. 
De volledige collectie is te bezichtigen in 
het Palazzo degli Albizzini en de Ex Sec-
catoi del Tabacco. Città di Castello is ook 
bekend voor zijn witte truffel. Het eerste 
weekend van november vindt jaarlijks een 
grote truffelbeurs plaats met degustaties, 
live muziek...
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Sina Brufani

Ligging: magnifiek, op een heuveltop in het hart van de stad, met fraai pano-
rama over de vallei. Het hotel grenst aan de Rocca Paolina. U verblijft op het 
einde van de centrale Corso Vannucci, vlak bij de roltrappen die u doorheen de 
historische stad loodsen. Alle bezienswaardigheden zijn te voet te bereiken. 
Bettona ligt op 22 km, het Trasimenomeer op 27 km, Assisi op 29 km en het 
middeleeuwse Gubbio op 49 km.
Transport: per auto: 1.361 km (Brussel), 1.300 km (Parijs), 1.533 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 14 km, Firenze op 164 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: prestigieuze hall met de receptie. Er zijn 2 bars. Restaurant Collins 
serveert een fijne keuken en biedt een uitgebreide wijnkaart; bij mooi weer 
wordt u bediend op het terras. Ontspanningsmogelijkheden: sauna, bubbel-
bad en Turks stoombad. Zwembad en fitness situeren zich in een bijzondere 
Etruskische site. Massages (betalend). Privégarage (vanaf € 20/24 uur, reserve-
ring noodzakelijk).
Kamers: de 94 kamers zijn ingericht in een luxueuze klassieke stijl en stralen 
raffinement en prestige uit. Ze zijn erg comfortabel en beschikken over vast 
tapijt. Naar keuze: superior kamers met zicht op de omringende buurt (30 m², 
max. 2 personen) of ruimere deluxe kamers met zicht op de vallei of de omrin-
gende buurt (41 m², max. 3 personen, soms met balkon).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in een deluxe kamer: kinderbedje gratis en 1 kind van 4 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
12/04/20: min. 2 nachten.
Bonus: enkel in de deluxe kamers: upgrade volgens beschikbaarheid (naar een 
junior suite of suite).

Een onklopbare ligging aan een pleintje, 
uitkijkend over de stad en de Umbrische 
heuvels. Dit charmante hotel is een sym-
bool van exclusiviteit en prestige, elegant 
gedecoreerd met beschilderde plafonds 
en kostbaar meubilair. Zwembad en fit-
ness zijn ondergebracht in een Etruski-
sche site... subliem!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

2 persk.
deluxe

extra
bed 3
deluxe

inclusief ontbijt
UMBV0036 X0

A 01/03-09/04, 13/04-30/04, 20/07-31/08, 01/11-28/12 85 125 109 52
B 10/04-12/04, 01/05-19/07, 01/09-31/10 114 176 135 65

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 14 dagen voor afreis voor verblijven 

01/03/20-09/04/20, 13/04/20-30/04/20, 20/07/20-31/08/20, 01/11/20-28/12/20) OF 
(reservering tot 30 dagen voor afreis voor verblijven 10/04/20-12/04/20, 01/05/20-
19/07/20, 01/09/20-31/10/20)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/03/20-09/04/20, 13/04/20-30/04/20, 20/07/20-31/08/20, 01/11/20-28/12/20)

• Korting van 20% (verblijven 01/05/20-19/07/20, 01/09/20-31/10/20, min. 
3 nachten) OF 10% (verblijven 01/03/20-28/12/20, min. 2 nachten)

(niet cumuleerbaar)

GRATIS

Perugia
Een belangrijke univer-
siteitsstad. De geschie-
denis van Perugia kunt 
u herbeleven in de tal-
loze monumenten, ker-
ken en musea. De win-
kelstraat Corso Vannucci is genoemd naar 
de plaatselijke schilder Pietro Vannucci, 
beter bekend als Perugino. De burcht Roc-
ca Paolina verzorgt de verbinding met het 
historisch centrum via roltrappen.
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Posta Donini

Ligging: rustig, in een botanisch park, op 10 km van Perugia.
Transport: per auto: 1.370 km (Brussel), 1.314 km (Parijs), 1.536 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 15 km, Firenze op 150 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de receptie (24  uur), bar dei Lecci (7  tot 23  uur). 
Aangename ontbijtruimte in de veranda uitgevend op de riante tuin. U beschikt 
eveneens over een verrukkelijk restaurant, Pantagruel, chic en smaakvol inge-
richt, waar u geniet van de heerlijke traditionele Italiaanse keuken en typische 
streekgerechten. Het hotel is omgeven door een erg mooie botanische tuin 
(22.000 m²), waar Etruskische overblijfselen gevonden werden. Mooi buiten-
zwembad (6 x 12 m) met gratis ligstoelen en parasols, poolbar (mei-september). 
Binnenzwembad (13 x 4 m). Recente spa en wellnesscentrum met 100% bio-ver-
zorgingsproducten (500 m², betalend, toegankelijk vanaf 15 jaar). Gratis parking 
of garage: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 48 ruime, elegante en uiterst charmante kamers, verspreid over de Villa 
Costanza, het hoofdgebouw, en de Villa Laura. Naar keuze reserveren we voor u 
een classic kamer (26 m², max. 2 volwassenen) of een executive kamer (32 m², 
max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen), beide in de Villa Laura of 
een deluxe kamer (26 m², max. 2 volwassenen) in de Villa Costanza. Badjassen 
en pantoffels zijn aanwezig, minibar met gratis softdrinks. Parket.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu). Verplichte lunch op Pasen (12/04/20) € 50, ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. in deluxe kamers). Classic en executive: 
1 kind van 3 t/m 14 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclu-
sief ontbijt). Enkel in de executive: dezelfde korting voor 2 kinderen. 1 Kind 
van 3 t/m 14 jaar op de kamer van 1 volbetalende persoon geniet 30% korting 
(inclusief ontbijt), de volwassene betaalt de prijs in een tweepersoonskamer.
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: €  30/verblijf (uitgez. deluxe 
kamers). Gezien het idyllisch kader worden hier regelmatig (huwelijks)feesten 
georganiseerd. Verblijfstaks (vanaf 14 jaar): € 2,50/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 3 nachten). 11/04/20-13/04/20: min. 3 nachten.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit stijlvol, historisch hotel is het voorma-
lig buitenverblijf van de adellijke familie 
Donini (1579). De schitterende locatie 
straalt rust uit. Het hotel bestaat uit 2 vil-
la's, die met mekaar verbonden zijn door 
een overdekte glazen passage, en is een 
geslaagde mix van modern en klassiek. 
Het gebouw is een waar museum met 
prachtige muurschilderingen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
executive/

deluxe

extra
bed 3

executive
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0020 N1

A 01/04-09/04, 14/04-30/04 60 107 65 44 halfpension 35
verplichte lunch op 12/04 
(ter plaatse te betalen) 50

B 10/04-13/04, 04/07-07/08 68 115 73 46
C 01/05-03/07, 13/09-26/09 65 113 71 46
D 08/08-16/08 82 129 88 55
B 17/08-12/09 68 115 73 46
A 27/09-03/11 60 107 65 44
E 04/11-28/12, 03/01-31/03 57 105 63 41
F 29/12-02/01 88 141 95 68

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 10% 

(reservering tot 30 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (04/11/20-28/12/20, 03/01/21-31/03/21)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-03/11/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

Umbrië

GRATIS

San Martino in Campo
Een vredig, landelijk ge-
legen dorpje. De ligging 
is ideaal om stad en 
platteland te combine-
ren, en om interessante 
uitstappen te maken 
in de regio. Hiertoe behoren in de eerste 
plaats het historische Perugia op 10 km en 
het mystieke Assisi op 28 km. Ook Spoleto, 
op 65 km, loont de moeite.
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La Corte di Bettona

Ligging: in het historisch centrum. Deze stijlvolle relais staat binnen de 1 km 
lange muren die het middeleeuwse vestingstadje Bettona omringen. Torens, 
bolwerken en ophaalbruggen herinneren aan de Etrusken en de middeleeuwen 
en bieden een magnifiek uitzicht over de vallei en de vruchtbare velden. Te 
bezoeken: de Basiliek van San Francesco, de Basilica di San Pietro en de al even 
mooie Basilica di Santa Maria degli Angeli, het Oratorio S. Andrea met fresco's 
en schilderijen van o.m. Perugino.
Transport: per auto: 1.371 km (Brussel), 1.315 km (Parijs), 1.536 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 19 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de receptie in een huiselijke sfeer. Internethoekje. 
U treft er verder een bar, salons, een leesruimte en een zalig panoramisch 
terras. Het bijzonder sfeervol restaurant Taverna del Giullare bevindt zich in 
de gewelfde kelders. Openluchtzwembad (6 x 5 m, 20/04-31/10), ligstoelen en 
parasols zijn gratis, handdoeken betalend. Spa met o.m. Turks bad, solarium, 
massage- en behandelingskamers (betalend). Gratis fitness en sauna. Verhuur 
van mountainbikes. Gratis parking: 4 wagens voor het hotel en 10 wagens bui-
ten de stadsmuur (rechtstreekse trap naar het hotel).
Kamers: de 39  karaktervolle kamers hebben parketvloeren en zijn allemaal 
anders. De kamers zijn klassiek ingericht in combinatie met modern comfort. 
Naar keuze: classic kamers (17 m², max. 2 personen, zicht op de straat), deluxe 
kamers (21 m², max. 3 personen, zithoek) of junior suites (23 m², max. 2 per-
sonen, badjassen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: €  10/nacht (inclusief  ontbijt). Enkel in de deluxe 
kamers: verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaar-
heid, fles champagne en ontbijt op bed. Bij min. 3 nachten: gratis transfer 
heen/terug naar de luchthaven van Perugia.

Karaktervol charmehotel in een oud, om-
muurd pand met authentiek karakter. 
Dikke muren, balken en houten plafonds, 
natuursteen, terracottavloeren en gewel-
ven worden gecombineerd met modern 
meubilair en creëren een stijlvol interieur. 
Het panoramisch terras kijkt uit over de 
heuvels van Umbrië en over de vlakte tot 
aan Assisi.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0021 N1

A 01/04-31/07 53 86 72 79 kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 22
extra bed (3de volwassene) 29
halfpension 
volwassene 28 
kind < 13 jaar 20

B 01/08-25/08 62 100 79 93
A 26/08-30/09 53 86 72 79
C 01/10-27/12 44 72 58 65
B 28/12-06/01 62 100 79 93
C 07/01-31/03 44 72 58 65

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21)
(inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

Bettona
Dit ommuurd stadje 
straalt charme en rust 
uit met de sfeer van 
weleer. Bettona is een 
kleine gemeenschap in 
het centrum van Um-
brië. Het stadje heeft Etruskische origines 
en wist zijn middeleeuws karakter te be-
houden. De originele stadswallen die nog 
in goede staat verkeren en een Etruskische 
tombe getuigen hier nog van.
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Castello di Petrata

Ligging: landelijk in de glooiende heuvels, omgeven door een park van 20 ha, 
op 7 km van Assisi. Perugia ligt op 27 km, Spello op 20 km, Montefalco op 38 km.
Transport: per auto: 1.382 km (Brussel), 1.314 km (Parijs), 1.551 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 25 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en bar (8.30-23.30 uur). In het elegante restaurant wacht 
u een traditionele Umbrische keuken met lokale, seizoensgebonden produc-
ten, deels van het landgoed zelf, en een brede selectie excellente wijnen. 
Mogelijkheid tot vegetarische en glutenvrije maaltijden. Fraai aangelegde tuin 
met charmante zithoekjes en zicht op Assisi. In het prieeltje kan u iets eten of 
drinken. Buitenzwembad (midden mei-midden oktober) met gratis lig stoelen, 
hand doeken betalend. Het wellnesscentrum garandeert privacy. Het volledig 
parcours - sauna, bubbelbad, Turks stoombad, Kneippbad, relax ruimte - wordt 
gereserveerd voor uw exclusief gebruik (betalend). Massages en behandelingen 
zijn betalend. In het Castello zelf of in de omgeving: koken, schilderen, wan-
deltochten, mountain biken, ballonvaren, rafting, tennis (8 km), wijndegusta-
ties, picknick in de wijngaard, wijndiner met begeleiding van de sommelier...
Kamers: 20 gezellige kamers, individueel ingericht met balken, natuurstenen 
muren, antiek meubilair en kostbare stoffen. Bad (10) of douche (10) en vast 
tapijt of parket. Classic kamers (16-25 m²), junior suites (32-38 m²) of suites 
(53-64 m², 2 kamers, zithoek, 2 badkamers). Extra bed 3de volwassene: 20% 
korting (uitgez. suite). Familiesuites voor 4 personen beschikbaar (prijzen op 
aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders geniet 30% korting (uitgez. suite) (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: enkel in de junior suites: 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 
12 jaar betalen samen 3x de prijs in een junior suite.
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: € 5/nacht. Het hotel is geslo-
ten vanaf 05/12/20. 10/04/20-01/05/20, 08/08/20-23/08/20: min. 3  nachten. 
Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 3 nachten).

Een oase van rust waar de familie van Aldo 
en Giuseppina u hartelijk zal verwelkomen 
voor een vakantie in harmonie met kunst 
en natuur. Deze geweldige locatie biedt 
wondermooie vergezichten op Assisi en 
de vallei. Een knap landgoed omgeven 
door boomgaarden, bossen, olijfgaarden, 
weilanden en zelfs een 'tartufaia' waar u 
op truffeljacht kan...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

junior suite 
2 pers.

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0040 X1

A 05/03-09/04, 02/05-31/05 65 80 125 halfpension 40
B 10/04-01/05, 01/06-30/09 75 90 130
A 01/10-04/12 65 80 125
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking
C 05/03-09/04, 02/05-31/05 499 589
D 10/04-01/05, 01/06-30/09 545 635
C 01/10-04/12 499 589

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 30/04/20) OF 10% (reservering 

tot 45 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode A)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode B)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

Umbrië

ONTDEKKING
 ∙ 7 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ begeleide truffeljacht 
(2 uur)

 ∙ 1x 3 gangendiner met 
aperitiefhapje op basis 
van zwarte truffel

 ∙ 1x 3 gangendiner met 
aperitiefhapje en 
aangepaste wijnen

 ∙ 1x 3 gangendiner met 
aperitiefhapje op basis 
van aromatische kruiden

GRATIS

vanaf

Assisi
Deze middeleeuwse 
stad met pleintjes en 
fonteintjes beheert de 
erfenis van de Heilige 
Franciscus. U bezoekt 
er de Basilica di San 
Francesco, waar hij begraven ligt en waar 
de fresco's van Giotto te bewonderen zijn. 
Maar de stad heeft nog meer te bieden: 
veel interessante bezienswaardigheden, 
gezellige straten en mooie hoekjes.
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Viole Country

Ligging: op 3 km van Assisi, landelijk en rustig, op de flanken van de Monte 
Subasio, met adembenemende vergezichten over de Tibervallei. Bezoek zeker de 
Sint-Franciscus basiliek in Assisi. Perugia, de hoofdplaats van Umbrië, ligt op 
28 km, Trevi op 26 km, Spoleto op 42 km, Gubbio op 54 km, Orvieto op 93 km en 
Montefalco, het dorpje gekend om de sagrantinowijn, op 27 km.
Transport: per auto: 1.372 km (Brussel), 1.313 km (Parijs), 1.540 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 18 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (7 tot 23u30). Bar (7 tot 23u30). Het restaurant Le Viole 
di Assisi serveert authentieke Umbrische gerechten, met lokale biologische en 
seizoensgebonden producten. Bij mooi weer kan u deelnemen aan de gezel-
lige thema-avonden op het buitenterras. Tuin met openluchtzwembad (8  x 
12 m, mei-oktober) en een verwarmd bubbelbad. Gratis ligstoelen en parasols, 
handdoeken betalend. Massages betalend. Gratis shuttle naar het centrum van 
Assisi, 4x per dag op vaste tijdstippen. Fietsverhuur. In de omgeving: paardrij-
den op 3 km, kooklessen, culinaire uitstappen en wijntours.
Kamers: de 36 kamers zijn comfortabel, licht en eenvoudig. We reserveren voor 
u naar keuze: country kamer met handgemaakte meubelen, balkon en tegelvloer 
(16 m², max. 2 personen), comfort kamer met een elegantere inrichting, balkon 
en parket (20-22 m², max. 3 personen) of een panorama kamer met balkon, uit-
zicht op de Umbrische vallei en parket (20 m², max. 2 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje: €  8/nacht. Enkel in de comfort kamers: 1  kind t/m 
12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: € 8/nacht. Het hotel is geslo-
ten 08/11/20-13/03/21. Min. 2 nachten. Verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen, max. 3 nachten).

Sinds 1982 verwelkomt de hartelijke fami-
lie Dionigi gasten van over de hele wereld 
in deze oase van rust net buiten Assisi. Op 
een heuvel, met adembenemende verge-
zichten over de groene vallei, komt u er 
volledig tot rust. Laat u verrassen door de 
Umbrische tradities en de ongelooflijke 
zonsondergangen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
country

2 persk.
comfort

2 persk.
panorama

extra
bed 3

comfort
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0049 N1

A 01/04-07/11 45 50 55 20 halfpension 
volwassene 25 
kind < 13 jaar 12

A 14/03-31/03 45 50 55 20

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 30/04/20) 

(niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-09/08/20, 18/08/20-31/03/21)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Assisi
Deze middeleeuwse 
stad met pleintjes en 
fonteintjes beheert de 
erfenis van de Heilige 
Franciscus. U bezoekt 
er de Basilica di San 
Francesco, waar hij begraven ligt en waar 
de fresco's van Giotto te bewonderen zijn. 
Maar de stad heeft nog meer te bieden: 
veel interessante bezienswaardigheden, 
gezellige straten en mooie hoekjes.
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Malvarina Albergo diffuso

Ligging: iets in de hoogte gelegen op het platteland, wat zorgt voor een 
memorabel uitzicht, op een heerlijk rustig landgoed. Het centrum van Assisi 
ligt op 6 km, de hoofdplaats van Umbrië, Perugia, op 25 km. Aanraders zijn ook 
Trevi op 27 km, Gubbio op 55 km, Spoleto op 42 km en Orvieto op 93 km. En 
op 24 km ligt Montefalco, het dorpje waar de bekendste wijn uit de regio, de 
Sagrantino, vandaan komt. Aan het meer van Trasimeno (70 km) won Hannibal 
destijds de veldslag door de Romeinen het water in te jagen.
Transport: per auto: 1.371 km (Brussel), 1.315 km (Parijs), 1.546 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 18 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie met winkeltje met de producten van de eigen biologische 
boerderij. Er is niet echt een bar, maar u kunt wel drankjes, een aperitiefje of 
een glaasje wijn bestellen aan de receptie. In de ontbijtruimte kunt u steeds 
terecht voor koffie, thee en water. Het restaurant is heel gezellig en bestaat 
uit 2  ruimtes: een iets modernere, maar wel zeer sfeervolle zaal, en de wat 
rustiekere eetgelegenheid. Zowat alle gebruikte producten zijn biologisch ver-
bouwd. U geniet er van een authentieke Italiaanse en Umbrische seizoensge-
bonden keuken. Vraag zeker naar de lokale wijnen en de overheerlijke olijfolie 
die men hier zelf produceert. Buitenzwembad (11 x 5 m) met gratis ligstoelen. 
Handdoeken betalend. Geen lift. Excursies te paard op aanvraag (betalend).
Kamers: ondergebracht in de vroegere stallen van de boerderij die helemaal 
opgeknapt en gerenoveerd werden. Ze zijn eenvoudig en charmant met een 
rustieke inrichting en tegelvloer. Standaardkamers (16-21 m², max. 2 personen) 
of cottages op het gelijkvloers met patio en zicht op de tuin (60-62 m², max. 
4 personen, kitchenette). Tweepersoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: kleine huisdieren zijn gratis toegelaten, grote huisdieren: 
€ 10/verblijf. Verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 
3 nachten).

Niet alleen een bijzondere agriturismo, 
maar ook een albergo diffuso, wat bete-
kent dat de kamers verspreid liggen over 
het hele erf van deze historische boerde-
rij. U kan er nog volop genieten van het 
authentieke Italiaanse plattelandsleven. 
De sympathieke familie van Claudio zorgt 
voor een vrolijke sfeer en verwelkomt u 
heel hartelijk. Tof adresje!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
cottage
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0044 N1

A 01/04-31/03 50 65 60 extra bed 
(3de en 4de persoon) 20
halfpension 30

Pakketprijs per persoon Charming+ Dining UMBVPB44
B 01/04-31/03 199
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking UMBVPC44
C 01/04-30/09 289
D 01/10-29/12, 03/01-31/03 239

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/10/20-29/12/20, 03/01/21-31/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-31/07/20, 01/09/20-30/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

Umbrië

DINING
 ∙ 3 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 kookles (18 tot 20 uur) met diner 
(niet op zaterdag en zondag)

 ∙ 1 keukenschort

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje met hapjes in het 
restaurant (eerste avond)

 ∙ privégids voor 1 dag, thema: 
de verborgen parels van Umbrië 
(transport niet inbegrepen)

GRATIS

voor

vanaf

Assisi
Deze middeleeuwse 
stad met pleintjes en 
fonteintjes beheert de 
erfenis van de Heilige 
Franciscus. U bezoekt 
er de Basilica di San 
Francesco, waar hij begraven ligt en waar 
de fresco's van Giotto te bewonderen zijn. 
Maar de stad heeft nog meer te bieden: 
veel interessante bezienswaardigheden, 
gezellige straten en mooie hoekjes.
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Relais Ducale

Ligging: pal in het historisch centrum. Gubbio inspireerde schrijvers als 
Gabriele d'Annunzio en Herman Hesse en is uitstekend bewaard gebleven met 
middel eeuwse steegjes en winkeltjes met antiek, keramiek en linnen. Met het 
toeristisch treintje Gubbio Express maakt u een reis door de geschiedenis van 
de stad (halte aan het hotel). Bezoek o.m. Perugia (39 km), het meer Lago 
Trasimeno (60 km), Assisi (49 km), Bettona (55 km),...
Transport: per auto: 1.334 km (Brussel), 1.299 km (Parijs), 1.500 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de receptie. In de bar Relais Ducale zijn de hele dag 
snacks verkrijgbaar. Fraaie, kleine tuin met terras. Hier kunt u bij mooi weer 
ontbijten met zicht op de stad. Het halfpension neemt u naar keuze in La 
Taverna del Lupo op 50 m of in het restaurant Bosone Garden op 30 m. Publiek 
openluchtzwembad op 1 km van het hotel, te voet bereikbaar of per shuttle 
(vanaf € 4 enkele rit, op aanvraag). 2 Publieke parkings op 300 m (1 gratis, 
1 betalend).
Kamers: de 30 kamers zijn ingericht met antiek meubilair. Elke kamer is anders, 
sommige met gewelven. Bad (25) of douche (5). De kamers hebben vast tapijt of 
parket. Comfort kamers (17 m², max. 4 personen) of heel karakteristieke deluxe 
kamers (19 m², max. 4 personen) en junior suites (22 m², max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt). Enkel in de comfort en deluxe kamers: vermin-
derde prijs voor het tweede kind van 3 t/m 16 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: het restaurant Bosone Garden is gesloten op woensdag en 
10/01/21-10/02/21. Verblijfstaks: € 1,70/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, 
max. 4 nachten).
Bonus: jonggehuwden: welkomstdrankje (zie ook Uw voordeel).

Historisch hotel ondergebracht in een 
bij gebouw van het Palazzo Ducale, waar 
de hertog van Montefeltro destijds zijn 
gasten ontving. Eeuwen later waant u zich 
een van de gasten van Il Duca (de hertog). 
In vele ruimtes zijn de originele muren in 
natuur steen nog zichtbaar. Een hotel met 
charme en karakter.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0027 N1

A 01/04-30/06 53 74 66 76 2de kind 3 < 17 jaar 
incl. ontbijt 21
extra bed 
(3de en 4de persoon) 25
halfpension 
volwassene 28 
kind < 13 jaar 14

B 01/07-31/07 48 72 59 69
A 01/08-02/11 53 74 66 76
B 03/11-06/12 48 72 59 69
A 07/12-07/01 53 74 66 76
B 08/01-31/03 48 72 59 69
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining UMBVPA27
C 01/04-31/03 196 269 251 357

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor verblijven 

01/04/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(03/11/20-06/12/20, 08/01/21-31/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/04/20-02/11/20, 07/12/20-07/01/21)
• Jonggehuwden en huwelijksverjaardagen: 15% korting (01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

DINING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet 
welkomstdrankje met borrelhapjes 
(streekproducten)

 ∙ 1x 3 gangendiner in Taverna del Lupo 
of in Bosone Garden

 ∙ upgrade volgens beschikbaarheid

GRATIS

vanaf
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Gubbio
Deze middeleeuwse 
stad is een van de 
juweel tjes van Umbrië. 
Dwaal door de kronke-
lende straatjes en 
ont dek het authen-
tiek karak  ter dat Gubbio heeft weten te 
be houden. In het centrum vindt u tal van 
leuke winkeltjes. Na wat klimwerk komt u 
bij het Palazzo Ducale. Van op het terras 
geniet u van een fabelachtig uitzicht.
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Villa Pambuffetti

Ligging: Villa Pambuffetti ligt net buiten de muren van het vredige Montefalco, 
een zeer rustige ligging, omringd door een grote tuin. Excursies naar Spoleto 
met tal van bezienswaardigheden (28 km), de hoofdstad van de olijfolie Trevi 
(17  km), het mooie Spello (9  km), Assisi met de Basilica di San Francesco 
(27 km), de ommuurde, middeleeuwse stad Bettona (13 km), en Perugia (27 km) 
zijn van hieruit gemakkelijk te ondernemen. Profiteer van uw verblijf in 
Montefalco om deze schitterende regio te gaan verkennen.
Transport: per auto: 1.406 km (Brussel), 1.350 km (Parijs), 1.572 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 20 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de hotelgasten beschikken over een inkom met de receptie en een 
open haard. Internethoekje. Er is een bar met een sfeervol buiten terras. Voor 
uw ontspanning is er een verzorgde privétuin met een verwarmd buitenzwem-
bad (6 x 16 m, mei-oktober) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Poolbar. Gratis tafeltennis. Geen lift. In de omgeving: paardrijden op 5 km.
Kamers: dit etablissement telt slechts 15 uitnodigende, charmante kamers. Ze 
beschikken over douche (13) of bad (2) en hebben een terracottavloer. We 
reserveren voor u naar keuze: standaardkamers (20 m², voor max. 2 personen) en 
superior kamers (25 m², voor max. 4 personen, zicht op de vallei of op het park).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 2 kinderen t/m 5 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: fles spumante voor jonggehuwden.

Vriendelijk en familiaal villahotel (1800) 
waar de bekende Italiaanse schrijver Ga-
briele d'Annunzio regelmatig te gast was. 
Een betoverende oase van rust, om geven 
door een mooi park. Echte Italiaanse gast-
vrijheid is hier troef. Montefalco is boven-
dien een ideale uitvalsbasis voor excur-
sies in deze betoverende streek.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0022 N1

A 01/04-15/04 50 72 70 extra bed (3de en 4de 
volwassene) in 
een superior kamer 20

B 16/04-15/10 68 90 90
A 16/10-28/12 50 72 70
B 29/12-31/12 68 90 90
A 01/01-31/03 50 72 70

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

Umbrië

GRATIS

Montefalco
Dit ommuurde dorp 
ligt in de hoogte, met 
een weids zicht op 
Umbrië. Het cen trum 
is klein maar uiter mate 
ge zell ig. De nauwe 
straatjes her bergen bezienswaardige ge-
bou wen en het Museo Civico toont werk 
van o.m. Perugino en Gozzoli. Dit is het 
productiegebied van de wijnen Montefal-
co Rosso D.O.C. en Sagrantino D.O.C.
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Ligging: in het historisch centrum, op wandelafstand van alle bezienswaar-
digheden. Tijdens het weekend organiseert de Dienst voor Toerisme regelmatig 
gidsbeurten, die door het hotel gratis worden aangeboden. Spoleto is ideaal 
gelegen voor het verkennen van Umbrië: Terni met de mooie Duomo en pina-
coteca (27 km), Orvieto eveneens met een prachtige Duomo (81 km), het mooie 
Spello (34 km), Assisi met de Basilica di San Francesco (45 km), de hoofdstad 
van de regio Perugia (66  km), Todi met de toren van de Santa Maria della 
Consolazione, de ommuurde middeleeuwse stad Bettona (54 km),...
Transport: per auto: 1.386 km (Brussel), 1.347 km (Parijs), 1.547 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 60 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 2 bars, wijnkelder en terras. In de winter brandt er een gezellig 
haardvuur in de lobby. Geen eigen restaurant, maar de hotelier zal u graag advi-
seren. Sauna (1x gratis in periode C). Het hotel organiseert sportieve activi-
teiten en bezoeken aan wijnkelders, met degustatie. Garage: vanaf € 10/24 uur 
(gratis in periode C en bij het arrangement Charming+).
Kamers: 26 kamers met een individueel karakter. Uitermate gezellig, in een 
charmante stijl met houten plafonds en parketvloeren. Gratis internettoegang 
en wifi in sommige kamers (volgens beschikbaarheid). We reserveren voor u een 
classic kamer aan de achterzijde van het hotel (15-20 m², max. 2 personen) of 
een superior kamer (25 m², max. 4 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 10/04/20-12/04/20, 26/06/20-28/06/20, 03/07/20-05/07/20, 
10/07/20-12/07/20: min. 5 nachten.
Bonus: welkomstdrankje. Fles spumante voor jonggehuwden. Periode C: 
upgrade naar een junior suite volgens beschikbaarheid, geschenkje, 1x gratis 
sauna, gratis parking.

Dit karakteristiek hotel is gevestigd in een 
17de-eeuws gebouw. Oud en nieuw gaan 
hier harmonieus samen. Er wordt regel-
matig hedendaagse kunst tentoongesteld. 
Een aangenaam adres in de categorie 
'small & friendly' met een bijzonder at-
tente service, aantrekkelijke kamers en 
een centrale ligging.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

1 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0017 N1

A 01/04-09/04, 22/04-27/06 45 53 61 extra bed (3de en 4de persoon) 
in een superior kamer
per. A 14
per. B 21
per. C 7

B 10/04-21/04, 28/06-30/06 53 61 75
A 01/07-04/07, 08/07-11/07 45 53 61
B 05/07-07/07, 12/07-14/07, 28/12-06/01 53 61 75
A 15/07-03/11, 22/12-27/12 45 53 61
C 04/11-21/12, 07/01-31/03 38 45 45
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking UMBVPA17
D 01/04-03/11, 28/12-06/01 429
E 04/11-27/12, 07/01-31/03 369

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• Enkel in de superior kamers: geen toeslag éénpersoonskamer (periode C) *
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/04/20-31/03/21)
• Enkel in de superior kamers: de 4de persoon (volwassene of kind) overnacht 

gratis op de kamer van 3 volbetalende personen (periode C) *
* cumuleerbaar met het vroegboekvoordeel en de gratis nachten

ONTDEKKING
 ∙ 5 nachten in een 
superior kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 5 diners in typische restaurantjes
 ∙ museumpas voor de musea in Spoleto
 ∙ bezoek aan de olijfgaard van 
Montefalco met degustatie van 
bruschette met olijfolie

 ∙ bezoek aan een wijnkelder met 
degustatie

 ∙ gratis garage

GRATIS

vanaf

Spoleto
Verrassend mooie stad, 
in de Romeinse tijd een 
belangrijke kolonie van 
Midden-Italië. Spoleto 
is omringd door bos-
sen en wordt terecht de 
meest aantrekkelijke heuvelstad van Um-
brië genoemd. Bezoek de Duomo met een 
van de fraaiste gevels van Italië, het Ro-
meinse amfitheater, de Ponte delle Torri,...
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Castello di Monterado

Ligging: op een heuvel aan het kleine dorpsplein. Monterado op 12 km van de 
kust. Badstadje Senigallia, op 15 km, met ruim aanbod aan restaurants, bars 
en winkels. Ancona en de Riviera del Conero op 60 km. Frasassi met indrukwek-
kende grotten op 50 km. Urbino op 55 km (prachtige Renaissance architectuur).
Transport: per auto: 1.306 km (Brussel), 1.243 km (Parijs), 1.468 km (Amsterdam). 
Luchthaven Ancona op 40 km, Perugia op 106 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de geschiedenis van dit kasteel gaat terug tot de 13de eeuw. De 
verschillende ruimtes werden prachtig gerenoveerd. Authenticiteit en modern 
comfort gaan hier perfect samen. Aan de receptie (8-23 uur) wordt u gastvrij 
ontvangen door Orlando en Kira. De bibliotheek nodigt uit tot het lezen van 
een boek of een kaart- of schaakspelletje. Biljartkamer. Het heerlijke ontbijt-
buffet wordt geserveerd in een van de aangename salons. Ontspannen kunt u 
aan het zwembad in de tuin (seizoensgebonden, 9-19 uur) met een mooi uit-
zicht op de heuvels en de zee in de verte. Gratis ligstoelen, parasols en hand-
doeken. Poolbar waar u ook snacks kunt verkrijgen (01/07-31/08).
Kamers: 12 kamers, steeds met een tweepersoonsbed, voor max. 3 personen. 
De kamers zijn uiterst comfortabel en hebben een prachtige inrichting met 
authentieke elementen. Parket of tegelvloer. Superior kamers (25 m²) met zicht 
op het omringende landschap en een moderne inrichting met originele elemen-
ten zoals balken aan het plafond. Suite castello (60 m²) met aparte zithoek, 
fresco's en antiek meubilair of 1 suite del principe (100 m²): idem maar ruimer 
en luxueuzer en met terras. 6 Appartementen (superior, max. 3 personen en 
deluxe, max. 4 personen) in een apart gebouw op 30 meter van het castello 
(prijzen op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 09/04/20-16/04/20, 29/05/20-29/08/20: min. 2  nachten. 
Huisdieren: € 30 op de 1e nacht. De daaropvolgende nachten € 10 per nacht. 
Gesloten 01/11/20-31/03/21. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode G: 
100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.

Een kleinschalig, familiaal gerund hotel 
in het centrum van het charmante dorpje 
Monterado. De gastvrije eigenaars van 
Castello di Monterado doen er alles aan 
om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken. De neef van Napoleon liet de fres-
co's aanbrengen ter gelegenheid van zijn 
huwelijksreis - u kan ze hier nog steeds 
bewonderen!

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
superior 
castello

suite 
castello 
2 pers.

suite del 
principe 
2 pers.

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0050 X0

A 27/03-08/04, 04/10-31/10 65 95 121 52 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 31B 09/04-16/04, 30/08-03/10 83 113 139 52

C 17/04-29/04 70 103 129 52
D 30/04-02/05, 07/06-02/07 95 129 154 52
E 03/05-28/05 77 108 134 52
F 29/05-06/06 116 147 172 52
G 03/07-29/08 129 159 185 52

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 30% (reservering voor 31/12/19) OF 20% (reservering 

voor 28/02/20 OF 10% (reservering voor 31/03/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (27/03/20-08/04/20, 17/04/20-29/04/20, 

03/05/20-28/05/20, 04/10/20-31/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (09/04/20-16/04/20, 29/05/20-02/07/20, 

30/08/20-03/10/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)
niet cumuleerbaar

De Marken

GRATIS

Monterado
Een klein, rustig dorpje 
gelegen op een heu-
vel, in het hart van de 
Marken. Van hier heeft 
u een prachtig zicht op 
zowel de Cesanovallei 
en de Apennijnen als de Adriatische Zee. 
Monterado wordt gedomineerd door het 
kasteel en heeft een gezellig pleintje met 
enkele winkeltjes en een restaurant.
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Giardino

Ligging: op 1  km van het middeleeuws dorpje San Lorenzo in Campo met 
het Palazzo della Rovere uit de 16de eeuw. Het ommuurde Urbino, Unesco-
Werelderfgoed, is de bakermat van de renaissance. De vermaarde Italiaanse 
schilder Rafaël is er geboren. Het zandstrand van Marotta aan de Adriatische 
Zee ligt op 25 km, de badplaats Senigallia op 33 km en de idyllische baaien van 
de Riviera del Conero op 85 km. De grotten van Frasassi op 38 km zijn een uniek 
natuurfenomeen; in de grootste ruimte past zelfs de Dom van Milaan.
Transport: per auto: 1.315 km (Brussel), 1.260 km (Parijs), 1.490 km (Amsterdam). 
Luchthaven Ancona op 58 km, Perugia op 94 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en barservice. De uitbaters kennen de streek door en door 
en zullen u graag wegwijs maken, zowel wat cultuur als ontspanning betreft. 
In het salon staat de grote open haard symbool voor de familiale sfeer. In 
de keuken worden alleen ingrediënten van uitstekende kwaliteit gebruikt - de 
presentatie is eigentijds. Het elegant restaurant Il Giardino heeft een uitge-
breide kaart met zowel typische streekgerechten als vegetarische en gluten-
vrije gerechten (kindermenu mogelijk). Het wordt vermeld in talrijke nationale 
en internationale gourmetgidsen. De wijnkelder telt 800  labels en meer dan 
10.000 flessen, niet alleen afkomstig uit de Marken en Italië maar uit de hele 
wereld. Zwembad (10 x 20 m) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Tennis op 1 km, paardrijden op 5 km en watersporten op 25 km.
Kamers: 15 kamers met een eenvoudige inrichting. Ze beschikken over een par-
ketvloer. We reserveren voor u de superior kamers (16-18 m²). Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht. Het restaurant is 
gesloten op maandag, van 24/12/20-25/12/20 en 10/01/21-10/02/21, geen half-
pension mogelijk.

Il Giardino begon in 1971 als een simpele 
trattoria met la Mamma Efresina aan 
het fornuis, die sterk geloofde in de 
traditionele, authentieke keuken. Ook 
haar zoon Massimo volgde deze filosofie. 
Vandaag staat ook kleinzoon Paolo in 
het restaurant, die dankzij zijn Canadese 
moeder perfect Engels spreekt. De familie 
Biagiali is heel gastvrij.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
UMBV0045 N1

A 01/04-31/07 40 66 11 halfpension 27
B 01/08-31/08 45 70 11
A 01/09-31/03 40 66 11
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking UMBVP045
C 01/04-31/05 349
D 01/10-23/12/20, 26/12-30/12 369

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/07/20, 01/10/20-30/11/20, 

02/01/21-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/08/20-30/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

ONTDEKKING
 ∙ 5 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje (glaasje 
marchigianowijn)

 ∙ 1x degustatiemenu 
(5 gangen) (april-mei) OF 1x 
truffelgaladiner (oktober-
december)

 ∙ 4x halfpension
 ∙ 1x wijndegustatie (6 glazen)
 ∙ wandeling in San Lorenzo in 
Campo met gids (Engels, 1 uur)

GRATIS

vanaf

San Lorenzo in Campo
Dit dorp langs de vallei 
van Cesano in de Mar-
ken ontstond tussen 
de 7de en 9de eeuw. 
Het ontstaan van het 
plaatsje wordt gelinkt 
aan de beroemde benedictijnenabdij, die 
werd gebouwd met restanten van de oude 
stad Suasa. Door de eeuwen heen ontwik-
kelde het dorp zich op de heuvel naast 
de oude abdij. Het karakteristiek pleintje 
wordt 'la Padella' (pan) genoemd.
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Sextantio Albergo diffuso

Ligging: in het centrum van het dorpje, omgeven door de gevarieerde natuur-
landschappen van de Abruzzen. Er zijn enkele restaurantjes in de buurt. Op 
10 km ligt de Rocca Calascio, een 10de-eeuwse burcht op de top van een berg. 
L'Aquila ligt op 28 km. Het dorp is omgeven door verschillende natuurparken 
met o.m. bruine beren, wolven, adelaars,... Aanrader is het Nationaal Park Gran 
Sasso e Monti della Laga. De Gran Sasso domineert het park met zijn hoogte 
van 2.900 m. De Campo Imperatore, een immense uitgestrekte hoogvlakte, ligt 
op 27 km en is ook te bereiken via de kabelbaan in Fonte Cerreto op 40 km van 
het hotel. In de winter is dit een populair skigebied.
Transport: per auto: 1.536 km (Brussel), 1.478 km (Parijs), 1.714 km (Amsterdam). 
Luchthaven Rome op 186 km, Perugia op 221 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24u/24), bar Il Cantinone (17-23 uur). Het restaurant 
Locanda Sotto Gli Archi biedt de traditionele keuken van weleer (enkel diner). 
Het hotel serveert een waaier aan unieke ervaringen, terug naar de basis: 
broodbakken, weven, koken,... Andere activiteiten: truffeljacht (seizoen), mas-
sages, begeleide mountainbikeroutes, paardrijden, enz. Gezien de regio zich 
perfect leent voor daguitstappen in de natuur, kan het hotel een picknick voor-
zien in een handgeweven rieten mand. Gratis parking in de buurt van het hotel.
Kamers: de 29 kamers liggen verspreid over het dorp (= albergo diffuso) en 
zijn authentieke pareltjes. U keert terug naar de middeleeuwen, maar wel met 
subtiel hedendaags comfort (zoals vloerverwarming). We reserveren voor u de 
classic kamer (25 m², max. 2 personen) met een essentiële maar verfijnde inrich-
ting, of de superior kamer (35 m², max. 2 personen) die iets rijker is aangekleed. 
Er zijn ook suites (50 m², max. 3 personen, aparte leefruimte, zie ook Uw voor-
deel). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de suites: 1 kind t/m 12 jaar overnacht 
gratis in de suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: van 28/12/20-06/01/21: min. 2 nachten.

Een middeleeuws dorpje in de mystieke 
Abruzzen waar de huisjes gerenoveerd 
werden met een grenzeloos respect voor 
hun oorsprong. U gaat terug in de tijd en 
herbeleeft de tradities, de ambachten, 
de keuken en het dorpsleven van weleer. 
U leeft er héél dicht bij de natuur en laat 
voor even uw eigen wereld los. Echt uniek!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

suite
2 pers.

inclusief ontbijt
UMBV0047 N1

A 01/02-31/03, 01/11-27/12 60 119 82 125
B 01/04-31/05, 01/10-31/10 88 176 115 163
C 01/06-31/07 109 217 136 180
D 01/08-31/08, 28/12-06/01 125 250 159 213
C 01/09-30/09 109 217 136 180

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/02/20-31/05/20, 01/10/20-31/12/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/09/20)
• Enkel in de suites: 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/02/20-31/05/20, 

01/10/20-31/12/20)
• Enkel in de suites: de derde persoon (volwassene of kind) overnacht 

gratis in de suite van 2 volbetalende personen (01/02/20-06/01/21) 
(cumuleerbaar)

• 10% korting vanaf de derde nacht (01/07/20-30/09/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

De Abruzzen

GRATIS

Santo Stefano di Sessanio
Daniele Kihlgren reed 
er toevallig voorbij en 
werd sprakeloos bij het 
zien van het oude, inge-
slapen dorpje op een 
verlaten heuveltop in 
een landschap van buiten gewone schoon-
heid... Hij besloot het dorpje terug tot le-
ven te brengen. De missie van Sextantio is 
om vergeten plaatsjes, hun geschiedenis, 
architectuur en gebruiken te redden van 
de ondergang.
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Costiera sorrentina
Costiera amalfitana  
Cilento
De Vesuvius en spectaculaire kusten
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De kust schittert langs het schiereiland van Sorrento, met bruisend Napoli* en 
het charmante Amalfi, Positano en Salerno, die zich vastklampen aan de rotsen. 
Hier kunt u proeven van de zee, letterlijk en figuurlijk. Verse vis in overvloed, 
door bekwame chefs verwerkt in heerlijke streekgerechten, vergezeld van een 
ijsgekoelde Lacrima Christi, uit de wijngaarden aan de voet van de Vesuvius. Laat 
u verwennen door zon, zee en typische gastronomie in dit uniek stukje Italië.

* Ons volledig hotelaanbod in Napels vindt u in onze brochure Citytrips, die voor 
u klaar ligt bij uw reisagent
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Toledo

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra

bed 3/4
inclusief ontbijt
NAPV0008 N1

A 01/04-09/04, 11/11-25/11 51 71 32
B 10/04-10/11, 26/11-10/12 62 79 39
A 11/12-20/12, 08/01-10/02 51 71 32
B 21/12-07/01, 11/02-25/02 62 79 39
A 26/02-31/03 51 71 32

Ligging: zeer centraal, in een zijstraat van de belangrijke 
winkel straat Via Toledo. Zone met beperkt verkeer: u kan tot 
aan het hotel rijden, maar niet parkeren. Er zijn 3 parkeerplaat-
sen in een garage buiten de zone (vanaf € 23-25/24 uur). Zowel 
het Palazzo Reale, het Castel Nuovo en de Piazza del Plebiscito 
liggen op wandelafstand. Het nabije metrostation Toledo is een 
knap staaltje hedendaagse architectuur.
Transport: metrohalte Toledo (lijn 1) op 100 m, Montesanto op 
300 m. Luchthaven Napoli op 10 km.
Faciliteiten: inchecken gebeurt aan de balie op het gelijk-
vloers. Een grotere receptiehal en een kleine bar bevinden zich 
op de 1ste verdieping. Er is een overdekt terras op de dakver-
dieping, waar bij mooi weer het ontbijtbuffet wordt geserveerd. 
Ontbijt op de kamer mogelijk mits toeslag.
Kamers: kleinschaligheid is troef. Dit hotel telt niet meer 
dan 18 verzorgde kamers (15 m², tegelvloer). Ze bieden keurig 
hedendaags comfort voor een prettig verblijf in Napels. De één-
persoonskamers hebben een extra breed bed.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt). Prijzen op 
aanvraag voor familiekamers voor 2 volwassenen en 2 kinderen 
t/m 12 jaar.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 3/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 14 nachten).
Bonus: welkomstdrankje en fruit. Jonggehuwden: fles 
Spumante (schuimwijn) en bloemen.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten 

betalen + 2 nachten gratis (periode A)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis als u er de 

zondagnacht verblijft (periode B)
• 58+: 10% korting (01/04/20-31/03/21) (niet 

cumuleerbaar met de gratis nachten)

GRATIS

Gezellig familiehotelletje waar u 
geniet van een prima locatie hartje 
stad. De uitbaters ontvangen u met de 
glimlach. Geen restaurant, maar wel 
leuke adresjes in de buurt.

Napels
Aan de mooiste baai ter wereld, gedomineerd door de Vesuvius. 
Napels, met zijn vele kunstschatten, laat niemand onberoerd. 
Het leven bruist er met een aanstekelijke vrolijkheid.

Chiaja Hotel de charme

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

extra
bed 3

standaard
inclusief ontbijt
NAPV0024 X0

A 01/04-03/05, 29/05-30/06, 01/09-30/09 uitgez. topdata 77 88 26
B 04/05-28/05, 01/10-01/11 uitgez. topdata 88 97 25
C 01/07-31/08 72 82 26
D 02/11-31/03 uitgez. topdata 62 72 25
E Topdata 127 142 40

Ligging: gelegen in de Via Chiaja, een van de betere winkel-
straten van Napels, in een rustige voetgangerszone. De belang-
rijkste bezienswaardigheden zoals de Piazza Plebiscito, het 
Palazzo Reale of het historisch centrum zijn makkelijk te voet 
te bereiken. U bevindt zich ook dicht bij de Molo Beverello, 
vanwaar de ferry's naar Capri en Ischia vertrekken.
Transport: luchthaven Napoli op 10 km.
Faciliteiten: het hotel ligt op de eerste verdieping van een oud 
palazzo in het hart van de stad. Inkomhal met receptie (7 tot 
23 uur) en elegant salon. Het antiek meubilair en de persoon-
lijke bezittingen van de vroegere bewoners, geven dit verblijf 
een heel persoonlijke toets.
Kamers: 33 charmante kamers, uniek ingericht met mooie stof-
fen en antiek. De kamers hebben parket. Standaardkamers met 
zicht op de binnenkoer of op het levendige steegje (max. 3 per-
sonen) of superior kamers met een bubbelbad en een balkon-
netje dat uitkijkt op de Via Chiaja (max. 2 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de superior kamers: kinderbedje gratis. 
Enkel in de standaardkamers: 1 kind van 4 t/m 12  jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 33/nacht.
Bijzonderheden: topdata: 10/04/20-13/04/20 (min. 3 nachten), 
24/04/20-26/04/20 (min. 2  nachten), 01/05/20-03/05/20 (min. 
2  nachten), 29/05/20-02/06/20 (min. 3  nachten), 30/10/20-
31/10/20, 04/12/20-08/12/20 (min. 3 nachten), 24/12/20-26/12/20 
(min. 3 nachten), 27/12/20-03/01/21 (min. 4 nachten), 14/02/21-
15/02/21. 30/04/20: min. 2  nachten. Verblijfstaks: €  3/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen).

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-

31/03/21)

De woning van markies Lecaldano Sasso 
La Terza werd door zijn kleinkinderen 
succesvol omgebouwd tot een charmant 
hotel. Knappe kamers met antieke meu
bels en de sfeer van weleer.

Napels
Aan de mooiste baai ter wereld, gedomineerd door de Vesuvius. 
Napels, met zijn vele kunstschatten, laat niemand onberoerd. 
Het leven bruist er met een aanstekelijke vrolijkheid.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Diana

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
AMAV0063 X0

A 01/04-31/07, 01/09-03/11 uitgez. topdata 48 79 24
B 01/08-31/08 54 85 24
C 04/11-23/12 35 66 20
A 24/12-02/01 uitgez. topdata 48 79 24
D 03/01-06/01, 01/03-31/03 43 74 24
C 07/01-28/02 35 66 20
B Topdata 54 85 24

Ligging: in een eerder rustige straat op 100 m van het stads-
centrum, op 200 m van het Santuario, het Heiligdom van Pompei, 
en op 400 m van de archeologische opgravingen. Het hotel is 
goed gelegen wat het openbaar vervoer betreft: treinstation op 
50 m, bushalte op 50 m en metrohalte op 500 m. Hierdoor kan 
u gemakkelijk alle schatten van de regio Campania bezoeken: 
Herculaneum op 15 km, de Vesuvius op 18 km, Napels op 25 km, 
Sorrento op 25 km, Amalfi op 35 km, Positano op 32 km, het 
koninklijk paleis van Caserta op 45 km, Paestum op 60 km,...
Transport: luchthaven Napoli op 30 km.
Faciliteiten: receptie (24 uur), kleine bar, ontbijtruimte. Een 
picknickmand kan besteld worden. Bij mooi weer is het heel 
aangenaam vertoeven in het rustig tuintje met onder meer 
citroen- en sinaasappelbomen. Paardrijden op 800 m (manege 
met speeltuintje).
Kamers: 22  prettige, verzorgde kamers (18  m²) met een 
moderne inrichting, lichtgekleurde muren en tegelvloer. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel) mits toeslag van € 29/dag 
(restaurant op 200 m of in het zusterhotel Bosco de' Medici, 
transfer inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Topdata: 09/04/20-13/04/20, 01/05/20-02/05/20, 
30/12/20-02/01/21. 11/04/20-12/04/20, 15/08/20, 31/12/20: min. 
2 nachten.

De Amalf itaanse kust

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 5% korting bij min. 2 nachten
• 7% korting bij min. 3 nachten

De familie Palomba en Hotel Diana 
(uitgebaat sinds 1965) zullen zeker 
een grote meerwaarde voor uw vakan
tie betekenen. Klein en gezellig, met 
excellente service.

Pompei
De uitbarsting van de Vesuvius heeft het leven in Pompei 
stilgelegd. De stad werd begraven onder een asregen. Sinds 
de 18de eeuw hebben archeologen grote delen blootgelegd.

Bosco de' Medici

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

suite
2 pers.

inclusief ontbijt
AMAV0073 X0

A 01/04-08/04 65 111 107
B 09/04-13/04, 30/05-01/06 107 194 162
C 14/04-29/05, 18/10-31/10 78 137 117
D 02/06-25/06, 06/09-17/10 100 181 150
E 26/06-05/09, 26/12-30/12 123 225 185
F 01/11-04/12, 08/12-23/12, 06/01-19/03 47 76 89
A 05/12-07/12, 20/03-31/03 65 111 107
C 24/12-25/12, 01/01-05/01 78 137 117

Ligging: in een rustige tuin met citroen- en sinaasappelbo-
men, een moestuin, een kinderboerderij, een manege, een 
wijngaard,... grenzend aan de site van Pompei. De belangrijk-
ste bezienswaardigheden liggen op wandelafstand. Op 1 km van 
het Santuario, het Heiligdom van Pompei. Archeologische site 
van Herculaneum op 20 km. U bereikt vlot Napels, Sorrento en 
de Amalfitaanse kust (station op 500 m).
Transport: luchthaven Napoli op 30 km.
Faciliteiten: receptie en bar (24 uur). Het restaurant Bosco de 
Medici Winery kijkt uit op de wijngaard. Ook wijndegustaties 
mogelijk. Paardrijden in de eigen manege. Speeltuintje, kin-
derboerderij. Biologische tuin en wijngaard. Mooie tuin met 
openluchtzwembad (gratis ligstoelen en parasols, handdoeken 
betalend) waar u de zon kan zien verdwijnen achter de impo-
sante Vesuvius. Poolbar (lichte lunch).
Kamers: hedendaagse en sobere kamers (max. 4  personen, 
tegelvloer) met wanddecoraties in vulkanische tufsteen. 
Superior kamer met een terrastuintje (27 m²) of een suite met 
bubbelbad, living en terras (42 m²). Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik. Extra bed (3de en 4de persoon): 50% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag per dag van € 32 (volwassenen), € 21 (t/m 10 jaar)(3 gan-
gen, bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 3/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen).

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 5% korting bij min. 2 nachten
(01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt) (cumuleerbaar)

De familie Palomba is eigenaar van een 
manege in een tuin met citrus bomen 
naast de opgravingen van Pompei. Met 
veel liefde maakten ze van deze unieke 
plek een charmant wijnresort.

Pompei
De uitbarsting van de Vesuvius heeft het leven in Pompei 
stilgelegd. De stad werd begraven onder een asregen. Sinds 
de 18de eeuw hebben archeologen grote delen blootgelegd.
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Gardenia

Ligging: in de hoofdstraat, de Corso Italia, op 800  m van het kleine 
strandje, op 900 m van het centrum en op 700 m van het station vanwaar de 
Circumvesuviana treinen vertrekken die in 1 uur Sorrento met Napoli verbinden 
(ca. € 4 enkele rit) en waarmee u eveneens Castellamare di Stabia (thermen), 
Pompei en Ercolano kan bereiken. Bushalte op 50 m. De kustbaan van Sorrento 
naar Positano en Amalfi staat garant voor weergaloze vergezichten. U kan tal 
van excursies ondernemen in de streek. Niet te missen zijn uiteraard de ruïne-
steden Pompei (op 28 km) en Ercolano (op 33 km), de vulkaan de Vesuvius (op 
47 km), het prachtige Positano (op 17 km), Amalfi met zijn mooie kathedraal 
(op 34 km), Ravello waar u vanaf de Villa Rufolo een schitterend zicht op de 
kust heeft (op 40 km), de bruisende stad Napoli (op 48 km), Paestum met zijn 
antieke tempels (op 99 km) en een boottochtje naar Capri.
Transport: luchthaven Napoli op 50 km. Busverbinding van de luchthaven naar 
het centrum van Sorrento (ca. € 10 enkele rit) of minibusje Sea-Horse tot aan 
uw hotel (18 plaatsen, ca. € 25 enkele rit min. 2 personen of € 35 enkele rit 
1 persoon). Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met de receptie, tv-salon, bar en ontbijtruimte. Snacks 
zijn verkrijgbaar van 12 tot 14.30 uur. Er is een terras en in de tuin is er een 
buiten zwembad (17 x 7 m, 15/05-15/10) met kindergedeelte, poolbar en gratis 
ligstoelen. Betalend: fitnessruimte en sauna. Parking (vanaf € 16/24 uur).
Kamers: het hotel telt 27 verzorgde kamers (17 m², max. 4 personen) die alle-
maal zijn uitgerust met airconditioning (15/05-30/09), tegelvloer en balkon of 
terras. Tweepersoonskamer voor alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet, 01/04-15/04  en 01/11-31/03  met een 
beperkte formule).
Kinderen: kinderbedje: € 11/nacht.
Bijzonderheden: periode A/B: min. 2  nachten. Periode C: min. 3  nachten. 
Verblijfstaks (vanaf 18  jaar): €  1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, 
max. 7 nachten). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: van 14 tot 11 dagen voor 
afreis: min. 1 nacht.
Bonus: jonggehuwden en huwelijksverjaardagen: spumante en fruitmand.

Klein en gezellig hotel dat nog door de 
eigenaars zelf wordt gerund, die instaan 
voor een familiaal onthaal. Hier zal u tot 
rust komen in een aangenaam kader met 
zwembad. In de regio kan u onver getelijke 
excursies maken die zorgen voor bijzon
dere vakantieherinneringen, bv. naar het 
indrukwekkende Pompei of de Vesuvius...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

extra
bed 4

inclusief ontbijt
AMAV0034 N1

A 04/04-11/04 65 115 41 28
B 12/04-15/05 82 136 48 34
C 16/05-03/10 95 149 55 41
B 04/10-17/10 82 136 48 34
A 18/10-02/11 65 115 41 28
D 03/11-28/12 49 82 41 28
C 29/12-06/01 95 149 55 41
D 07/01-25/03 49 82 41 28

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor 

verblijven in periode A/D)

Sorrento
De hoofdstraat, de 
Cor so Italia, wordt 's 
zomers druk bezocht. 
De terrasjes op de 
Piazza Tasso zijn erg 
in trek. Sorrento biedt 
aan gename wandelingen met schit terend 
uitzicht op de baai. Dagelijks vertrek ken er 
boten naar o.m. Capri, Ischia, Procida en 
Napoli. Sorrento heeft geen echt strand.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Villa Oriana Relais

Ligging: een schitterende locatie met zicht op de Baai van Napels, midden in 
de citrusgaarden, op 800 m van zee. U logeert op 800 m van het Circumvesuviana 
treinstation van Sant’Agnello en op 1,2  km van het centrum van Sorrento. 
Bushalte op 350 m. Excursiemogelijkheden: de ruïnesteden Pompei (28 km) en 
Ercolano (33 km), de Vesuvius vulkaan (47 km), het prachtige Positano (17 km), 
Amalfi (34 km),...
Transport: luchthaven Napoli op 50 km. Busverbinding van de luchthaven naar 
het centrum van Sorrento (ca. € 10 enkele rit) of minibusje tot aan uw hotel 
(ca. € 27,50 enkele rit, via uw reisagent of www.transeurope.com). Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met de onthaalruimte. Het ontbijt wordt buiten op het ter-
ras opgediend of in de ontbijtruimte met groot raam uitkijkend op de baai. Het 
hotel gaat prat op zijn rijkelijk ontbijtbuffet met veel huis gemaakte producten. 
Eigen tuin. Bubbelbad op het panoramisch dakterras. De hotel gasten hebben 
toegang tot een openluchtzwembad op 50 m met gratis ligstoelen, parasols en 
handdoeken. Excursies met de hotelboot op aanvraag. Geen lift (3 verdiepin-
gen). In de omgeving: tennis en watersporten op 1 km.
Kamers: 6 kamers die ruim en elegant zijn opgevat, met een goede lichtin-
val. Elke kamer is anders ingericht. Ieder detail weerspiegelt de passie voor 
gastvrijheid van de eigenares: Napolitaanse terracottavloeren, antiek meubilair, 
marme ren badkamers,... Uw kamer beschikt over een terras of balkon. Deluxe 
kamers (25 m²) of junior suites (35 m²). Er is 1 junior suite met zeezicht. Extra 
bed (3de en 4de volwassene) mogelijk in alle types.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 1 Kind van 4 t/m 12 jaar op de kamer van 
de ouders geniet 25% korting op de 'extra bed' prijs, het tweede kind van 4 t/m 
12 jaar geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs.
Bijzonderheden: 11/04/20-12/04/20, 24/04/20-25/04/20, 30/04/20-02/05/20, 
29/05/20-01/06/20, 14/08/20-15/08/20: min. 2  nachten. Verblijfstaks (vanaf 
18  jaar): €  3/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 
vanaf 01/11/20. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: tussen 20 en 10 dagen voor 
afreis: 100% kosten.
Bonus: welkomstdrankje. Bloemen voor jonggehuwden.

De Villa Oriana is mooi gelegen met zicht 
op de baai. Het warm, familiaal onthaal 
schept onmiddellijk een gevoel van huise
lijkheid en welbehagen. De klanten voelen 
zich hier thuis, ze worden beschouwd als 
vrienden. De hartelijke gastvrijheid en de 
elegante kamers zorgen voor een ontspan
nen verblijf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.

junior suite
zeezicht
2 pers.

extra
bed 3/4

inclusief ontbijt
AMAV0048 N1

A 28/03-08/04 128 153 192 51
B 09/04-15/05 153 183 229 61
C 16/05-28/08 173 207 259 69
D 29/08-26/09 188 225 282 75
E 27/09-10/10 143 171 214 57
A 11/10-31/10 128 153 192 51

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/03/20) OF 15% 

(reservering tot 21 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (28/03/20-31/10/20)

De Baai van Napels

GRATIS
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Sorrento
De hoofdstraat, de 
Cor so Italia, wordt 's 
zomers druk bezocht. 
De terrasjes op de 
Piazza Tasso zijn erg 
in trek. Sorrento biedt 
aangename wandelingen met schit terend 
uitzicht op de baai. Dagelijks vertrek ken er 
boten naar o.m. Capri, Ischia, Procida en 
Napoli. Sorrento heeft geen echt strand.
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Minerva

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
AMAV0005 X0

A 01/04-30/04 77 129 70
B 01/05-30/09 116 193 104
A 01/10-31/10 77 129 70

Ligging: hoog op de rotsen, met uitzicht op de Baai van 
Napels, op 1  km van het centrum. Halte aan het hotel (lijn 
A, Capo). Capri (8 km), Pompei (28 km), Ercolano (33 km), de 
Vesuvius (47 km) en Positano (17 km).
Transport: luchthaven Napoli op 50 km. Bus van de luchthaven 
naar het centrum (ca. € 10 enkele rit) of privétransfer (prijzen 
op aanvraag, via uw reisagent of www.transeurope.com).
Faciliteiten: inkom met receptie. Bar en mooi panoramisch 
terras met bubbel bad. Restaurant (streekgerechten), het terras 
met zicht op de Vesuvius. Klein buitenzwembad (10  x 9  m, 
mei-oktober) met gratis ligstoelen, poolbar. Garage: vanaf 
€ 15/24 uur.
Kamers: alle 56  kamers (21-24  m²) hebben zeezicht. 
Airconditioning (15/06-15/09), tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag/dag van € 20 (A, volw.), € 26 (B, volw.), € 13 (t/m 11 jaar 
A/B) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 6 jaar 
op de kamer van de ouders genieten elk 50% korting, 2 kinderen 
van 7 t/m 11 jaar elk 30% kor ting. De kortingen gelden op de 
'extra bed' prijs (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: min. 3  nachten. Het hotel is gesloten 
01/11/20-31/03/21. Verblijfstaks (vanaf 18  jaar): €  1,50/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: spumante en fruit-
mand.

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/10/20) (inclusief ontbijt)

halfpension, volwassene, per. A 20, per. B 26, kind < 12 jaar, per. A/B 13

Kleinschalig hotel met idyllische lig
ging, een uitnodigend adresje met 
alle comfort en aangename kamers. 
Vriendelijke ser vice, charmante stijl 
en een goede keuken!

Sorrento
Sorrento biedt mooie wandelingen met schit terend uitzicht 
op de baai. Dagelijks vertrek ken er boten naar o.m. Capri, 
Ischia, Procida en Napoli. Sorrento heeft geen echt strand.

Bellevue Syrene

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
comfort

2 persk.
superior

inclusief ontbijt
AMAV0068 X0

A 19/03-08/04 198 215 270
B 09/04-14/05 250 270 318
C 15/05-03/10 308 320 405
B 04/10-31/10 250 270 318
A 01/11-28/12 198 215 270

Ligging: vlak bij het centrum. Uitkijkend op de Baai van 
Napels, met de Vesuvius op de achtergrond.
Transport: luchthaven Napoli op 53  km. Bus van de lucht-
haven naar Sorrento (ca. €  10  enkele rit) of minibusje (ca. 
€ 27,50 enkele rit, via uw reisagent of www.transeurope.com).
Faciliteiten: gebouwd op de grondvesten van een Romeinse 
patriciërsvilla. 2 Bars, waaronder de Club Lounge met gratis 
snacks en drankjes. Fantastische panoramische terrassen. 
De 2  restaurants serveren regionale keuken. In de zomer-
maanden romantisch tafelen op het sfeervolle buitenterras. 
Zonneplatform direct aan zee. Klein buitenzwembad. Veelzijdig 
beautycenter.
Kamers: 50  kamers, hedendaags ingericht met een knipoog 
naar het roemrijke verleden. Met zeezicht en balkon: classic 
(20 m², max. 2 personen), comfort (22-25 m², max. 2 personen) 
en superior (30-35 m², max. 2 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag per dag van € 85 (volwassene), € 60 (kind t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 4/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode 
C: van 20 tot 11 dagen voor afreis min. 1 nacht (verblijf van 
max. 3 nachten) of min. 2 nachten (verblijf vanaf 4 nachten). 
Betaalbaar bij reservering.
Bonus: welkomstgeschenkje. Bij min. 7 nachten: 1x 3 gangen-
diner (exclusief dranken).

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(19/03/20-28/12/20) (inclusief ontbijt)

Hotel Bellevue Syrene lokt met zijn 
unieke locatie aan zee en dicht bij het 
centrum, en met zijn sublieme archi
tectuur. Een topper in een ongeëve
naard mooie regio!

Sorrento
De Cor so Italia en de terrasjes op de Piazza Tasso zijn 's 
zomers erg in trek. Sorrento biedt aangename wandelingen 
met schit terend uitzicht op de baai.
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Torre Sant'Angelo

Ligging: aan de meer rustige en ruige zuidkust van het eiland Ischia, met 
sublieme uitkijk op de Middellandse zee, de baai en het oude, schilderachtige 
dorpje Sant'Angelo (op een schiereiland op 3 km). Een klein pad leidt u naar het 
kiezelstrandje van Sorgeto, met natuurlijke warmwaterbronnen, op 200 m van 
het hotel. Forio, op 4 km, heeft een gezellig en mooi historisch centrum met 
vele winkels en restaurants. De overzetboten verbinden het eiland met Napels, 
Sorrento en Capri, vanuit Casamicciola Terme, op 10 km, en vanuit Ischia Porto 
op 14 km.
Transport: luchthaven Napoli op 57 km. U bereikt het eiland per boot vanaf 
Napoli of Sorrento. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met de receptie (8 tot 13 uur) en lounge met bar. Begin 
uw dag met een smakelijk ontbijt op het terras met vergezicht. Ook 's avonds 
kan u buiten op het terras dineren. Het à-la-carterestaurant Paccheri e Carezze 
serveert traditionele mediterrane gerechten. Het lager gelegen thermaal bui-
tenzwembad met zeezicht bestaat uit drie delen: een deel met een temperatuur 
tussen 18 en 22 °C, de twee andere delen tussen 30 en 40 °C (één met bub-
belbad). Poolbar (snacks). Gratis ligstoelen en parasols. Massages (betalend). 
Het hotel biedt een gratis shuttledienst (op aanvraag) die u naar het dorpscen-
trum brengt. Er is ook een gratis shuttledienst naar de stranden van Citara en 
Maronti (vertrek om 9 uur, retour om 18 uur).
Kamers: slechts 18  recent gerenoveerde kamers met een frisse, hedendaagse 
inrichting. Alle kamers hebben keramische tegelvloer en een balkon of terras. 
Naar keuze: superior kamers (12-15 m², gedeeltelijk zeezicht) of deluxe kamers 
(15-20 m², frontaal zeezicht). Extra bed (3de volwassene) in beide types.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/12/20-31/03/21. Verblijfstaks: € 2/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, vanaf 18 jaar, max. 7 nachten).

Dit sympathiek, kleinschalig hotel wordt 
al meer dan 40 jaar met hart en ziel door 
de familie Castellaccio gerund. Een leuk 
adresje om tot rust te komen en het mooie 
Ischia te verkennen. Een lekker aperitiefje, 
het ruisen van de zee op de achtergrond, 
een onvergetelijk uitzicht, het is echt 
genieten op het panoramisch terras...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AMAV0074 N1

A 20/03-30/04, 01/10-31/10 47 61 41 halfpension 20
B 01/05-31/05 54 67 41
C 01/06-30/06 67 81 41
D 01/07-31/07 88 101 41
E 01/08-31/08 108 128 41
F 01/09-30/09 81 94 41
G 01/11-30/11 35 47 41

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 25% (reservering voor 31/01/20) (cumuleerbaar met het 

voordeel 4+1, 6+1, verblijven van 01/04/20-30/11/20)
• Vroegboekvoordeel van 25% (reservering tot 60 dagen voor afreis) OF 20% 

(reservering tot 30 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/09/20)
(inclusief ontbijt) (u kan meermaals van de gratis nachten genieten)

De Amalf itaanse kust

GRATIS

Forio d'Ischia
Dit mooie eiland voor 
de kust van Napels is 
wereldberoemd voor 
zijn geneeskrachtige 
warmwaterbronnen die 
hun oorsprong vinden 
in de vulkanische activiteit op Ischia. Het 
is een vruchtbaar en verrassend groen 
eiland met veel wijnbouw. Het hoogste 
punt ligt op 788 m. Ischia kent ook een 
rijke gastronomische traditie.
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€ 799ZIN IN COMBINEREN? 
NAPELS EN ISCHIA

HOTEL PARTENOPE RELAIS HHHH  
& HOTEL BOTANIA RELAIS & SPA

8 dagen
Combineer de levendige sfeer van Napels, gelegen in 
één van de mooiste baaien van de wereld, met de rust 
op het vulkanisch eiland Ischia. 
In Napels verblijft u in een Boutique hotel gelegen in 
de gekende Via Partenope, lungomare, op de hoek van 
de Via Nicolò Tommaseo. Een topligging, direct aan zee, 
met een schitterend uitzicht op de baai van Napels, 
gedomineerd door de Vesuvius! Napels zit barstensvol 
geschiedenis, is eigenzinnig, daagt graag uit en bruist 
van de energie. 
Vanuit Napels steekt u de baai over naar Ischia, een 
wellnessoase voor lichaam en geest. Het eiland is 
wereldberoemd voor zijn geneeskrachtige warmwater-
bronnen. U verblijft er in een van de zuiderse wit -
gekalkte villa’s omgeven door een weelderige 
mediterrane vegetatie. 

Inbegrepen
 · 3 nachten in Napels in Hotel Partenope Relais HHHH 
in een comfort kamer. Knap hotel met een spectaculair 
panorama op de baai van Napels, centraal gelegen. 
22 mooie kamers
 · 4 nachten in Ischia in Hotel Botania Relais & Spa in een 
superior kamer (p. 127)
 · Ontbijtbuffet
 · Welkomstdrankje in Hotel Botania Relais & Spa
 · Ticket (basistarief) heen en terug Napels-Ischia per 
hydrofoil

Prijs per persoon op basis van een 2 persoonskamer
Exclusief verblijfstaks van € 4/persoon/nacht (Partenope Relais en 
Botania Relais & Spa) (ter plaatse te betalen)

geldig 23/04/20-04/07/20, 06/09/20-17/10/20

Van 05/07/20-06/08/20, 23/08/20-05/09/20 € 839

Toeslag per persoon per nacht: Partenope Relais 05/07/20-31/07/20, 
01/09/20-05/09/20 € 7

De volledige verblijfsduur moet binnen de opgegeven periode vallen
Geen andere kortingen van toepassing

Voordeelpakket exclusief vervoer
AMAP0005

vanaf
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Botania Relais & Spa

Ligging: op 500 m van het dorpje Lacco Ameno en het mooie zandstrand in de 
baai van San Montano. Het thermale park Negombo ligt op 350 m, de magische 
tuinen van La Mortella op 800 m en Sant’Angelo d’Ischia, een oud, schilder-
achtig vissersdorpje, op 10 km.
Transport: luchthaven Napoli op 55 km. U bereikt het eiland per boot vanaf 
Napoli of Sorrento. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u verblijft op een domein van 3 ha met weelderige vegetatie, 
een oase van rust. Receptie (24 uur). Gezellige leesruimte, bar La Grotta met 
terras en pergola. Restaurant Il Corbezzolo serveert authentieke gerechten uit 
Ischia, op basis van biologische ingrediënten en verse vis. Geniet van lichte 
à-la-cartelunches met verse groenten en van romantische diners bij kaarslicht. 
In de houtoven worden verse pizza's bereid. Het vegetarisch restaurant Il Mirto 
serveert heerlijke gerechten op basis van verse, seizoensgebonden 'km 0' groen-
ten afkomstig uit de eigen moestuin of van lokale boeren. Verwarmd buiten-
zwembad (zout water), kinderbad (19 x 9 m), gratis ligstoelen, parasols en 
handdoeken. Poolbar. Mooie wellness met klein binnenzwembad, bubbelbad, 
stoombad in natuurlijke grot en chromatische douche. Massages en behande-
lingen mits supplement. Gratis shuttle op vaste tijdstippen naar het strand, 
Forio, Lacco Ameno en het Negombo thermaal park. Gratis strandservice met 
ligzetel en parasol (naargelang beschikbaarheid, in augustus mits supplement).
Kamers: 52 elegante kamers, verspreid over 10 villa's. Warme kleuren, kerami-
sche tegelvloer, exquise materialen en balkon of terras. Minibar (gratis soft-
drinks). Superior (23-28 m², tuinzicht, max. 3 personen), premium (28-33 m², 
tuinzicht, max. 4 personen), deluxe (26-31 m², zee- of baaizicht, max. 3 perso-
nen) of suites (49 m², salon en terras, tuinzicht, max. 4 personen). Extra bed 
3de en 4de volwassene: 15% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag in restaurant Il 
Corbezzolo (4 gangen, bediening aan tafel). In de week van 15/08 : halfpension 
mogelijk vanaf min. 5 nachten.
Kinderen: welkom vanaf 12 jaar.
Bijzonderheden: 07/08/20-22/08/20: min. 7  nachten. Verblijfstaks (vanaf 
18 jaar): € 4/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: welkomstdrankje.

10 Witgekalkte villa's met mooie interieurs 
en de typische architectuur van Ischia. 
Een zalig hotel, magnifiek gelegen vlak bij 
Lacco Ameno, een pittoresk kuststadje in 
de schilderachtige baai van San Montano. 
Het enige hotel op het eiland met een 3 ha 
groot park. Het perfecte zomeradresje voor 
een relaxte vakantie!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
premium

2 persk.
deluxe 

zeezicht

suite 
tuinzicht 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AMAV0071 X1

A 23/04-28/05, 27/09-17/10 125 135 155 230 halfpension 40
B 29/05-04/07, 06/09-26/09 140 155 175 255
C 05/07-06/08, 23/08-05/09 150 175 200 280
D 07/08-22/08 175 195 220 300

UW VOORDEEL
• Min. 2 nachten : vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01/20)
• Min. 2 nachten : vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 90 dagen 

voor afreis ) OF 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) OF 5% 
(reservering tot 30 dagen voor afreis)

(niet cumuleerbaar)

De Amalf itaanse kust
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Ischia
Dit mooie eiland voor 
de kust van Napels is 
wereldberoemd voor 
zijn geneeskrachtige 
warmwaterbronnen die 
hun oorsprong vinden 
in de vulkanische activiteit op Ischia. Het 
is een vruchtbaar en verrassend groen 
eiland met veel wijnbouw. Het hoogste 
punt ligt op 788 m. Ischia kent ook een 
rijke gastronomische traditie.
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Terme Manzi Hotel & Spa

Ligging: in het noorden van het eiland, aan de dorpsrand van Casamicciola 
Terme, een klein en gezellig oord omgeven door heuvels en op 10 minuten wan-
delen van het strand en het haventje. Op 4 km het thermale park Negombo en 
de botanische tuinen van La Mortella, het vredige Lacco Ameno op amper 2 km. 
Het pittoreske Sant'Angelo ligt op 10 km. Boottrips brengen u naar Napels, 
Amalfi, Capri,...
Transport: luchthaven Napoli op 47 km. U bereikt het eiland per boot vanaf 
Napoli of Sorrento. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: fraai 19de eeuws gebouw met de lobby, de receptie en een gezel-
lige bar met haardvuur waar soms livemuziek weerklinkt. Uitgebreide koffie- en 
theekaart. Bar Mosaico biedt een gezellige loungesfeer. Het gastronomisch res-
taurant Il Mosaico, bekroond met 1 Michelinster, onder leiding van chef Enzo 
David, combineert traditionele en innovatieve smaken. De charmante Bistrot 
Gli Ulivi serveert lokale gerechten. Bougainville op het dakterras is ideaal voor 
een lichte lunch. Bijzonder mooie spa met helend thermaal water, Turks bad, 
sauna,... Privéstrand van San Montano op 5 km (15/05-30/09, gratis ligstoelen 
en parasols). Gratis pendeldienst naar het centrum van Casamicciola, Lacco 
Ameno en de haven.
Kamers: 55 kamers met een sobere decoratie en mediterrane invloeden. Ze ogen 
elegant en een tikkeltje koloniaal. Prachtige tegelvloeren. Superior (26 m², max. 
2 personen), deluxe met balkon en zicht op de tuin of het landschap (32 m², 
max. 3 personen) en ruimere prestige kamers, eveneens met balkon (42 m², max. 
3 personen). Tweepersoonskamer voor alleengebruik (20 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe en prestige kamers: vermin-
derde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijs-
tabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
08/08/20-17/08/20: min. 5 nachten Het hotel is gesloten vanaf 03/11/20.
Bonus: bij min. 3 nachten: 1x massage (30 minuten) (niet cumuleerbaar met Uw 
voordeel). Jonggehuwden: fles prosecco.

In dit prestigieus hotel kunt u zalig ont
haasten en herbronnen dankzij de fantas
tische spa, gebouwd rond de bekendste 
thermale warmwaterbron van het eiland. 
Aan de klassieke architectuur werd een 
oosterse toets toegevoegd, met veel 
aandacht voor licht en ruimte. Het interi
eur is een geslaagde mix van stijlen die 
de geschiedenis van het eiland perfect 
weerspiegelt.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

2 persk.
deluxe

2 persk.
prestige

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AMAV0061 X0

A 01/04-10/04 97 169 110 129 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 63
extra bed (3de volwassene) 100
halfpension 50

B 11/04-12/04 122 213 135 150
A 13/04-24/04 97 169 110 129
B 25/04-29/05 122 213 135 150
C 30/05-26/06 141 250 154 172
D 27/06-31/07 163 288 179 197
E 01/08-22/08 179 313 191 210
C 23/08-19/09 141 250 154 172
B 20/09-10/10 122 213 135 150
A 11/10-02/11 97 169 110 129

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/03/20) (01/04/20-02/11/20) 

(niet cumuleerbaar)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-02/11/20)
• 10% korting bij min. 5 nachten (01/04/20-26/06/20, 23/08/20-02/11/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Ischia
Dit mooie eiland voor 
de kust van Napels is 
wereldberoemd voor 
zijn geneeskrachtige 
warmwaterbronnen die 
hun oorsprong vinden 
in de vulkanische activiteit op Ischia. Het 
is een vruchtbaar en verrassend groen 
eiland met veel wijnbouw. Het hoogste 
punt ligt op 788 m. Ischia kent ook een 
rijke gastronomische traditie.
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Miramalfi

Ligging: op een klif met een schitterend uitzicht op zee, op 800 m van het cen-
trum van Amalfi (gratis hotelbus 4x/dag). De havenstad Salerno (trein station) 
bevindt zich op 24 km. Ravello ligt al op 8 km, Positano op 18 km, het levendige 
Sorrento op zo'n 30 km. En er is nog zo veel meer: Napels (70 km), de ruïneste-
den Pompei (50 km) en Ercolano (63 km), de vulkaan de Vesuvius (60 km),... Wilt 
u de auto liever aan de kant laten staan, dan zijn er tijdens de zomer maanden 
ook bootverbindingen naar Capri, Ischia, Napoli, Positano, Salerno en Sorrento.
Transport: luchthaven Napoli op 75  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de 24 uursreceptie waar men u graag helpt met tips 
voor excursies in de omgeving. American bar (10 uur tot middernacht) met 
zomerterras. Vlak bij het zwembad en het strand is het zomerrestaurant Le Onde 
open voor de lunch. Het à-la-carterestaurant Miramalfi biedt een prachtig uit-
zicht op de Amalfitaanse kust (12.30 tot 15 uur en 19.30 tot 21.30 uur). 's Morgens 
staat hier het ontbijtbuffet voor u klaar. Het strand gedeelte (8 tot 19 uur) kan 
worden bereikt met een lift uitgehouwen in de klif of via de trappen omgeven 
door bougainvilles. Dit privé strand bestaat uit een dek, een betonnen platform 
op de rotsen boven de zee en een mooi panoramisch zwembad met zeewater 
(mei-oktober, 22 x 4 m). Gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Poolbar 
(9 tot 18 uur). Parking (vanaf € 18/24 uur).
Kamers: de 49 kamers zijn ingericht in een eenvoudige, mediterrane stijl. Ze 
hebben tegelvloer en balkon of terras met schitterende uitzichten op zee. Alle 
comfort is aanwezig. Standaardkamers (19 m²) of superior kamers (22 m², gro-
ter balkon). Extra bed (3de en 4de volwassene) in beide types: 30% korting. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 12 jaar op de kamer 
van de ouders genieten elk 50% korting.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/11/20-31/03/21. Verblijfstaks (vanaf 
10 jaar): € 3/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 4 nachten). Afwijkende 
annuleringsvoorwaarden: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.

De naam Miramalfi (bewonder Amalfi) 
was een idee van de oprichter Francesco 
Mansi, die zijn droom wilde waarmaken 
op een wondermooie plek, uitkijkend op 
zee. Vandaag wordt Miramalfi nog steeds 
gerund door de familie Mansi, nl. door zijn 
schoondochter Emma en zijn kleinkinde
ren Raffaella en Francesco.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

inclusief ontbijt
AMAV0064 N1

A 01/04-10/04 102 156 136
B 11/04-24/05 203 284 244
C 25/05-06/10 244 325 284
B 07/10-31/10 203 284 244

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis 

voor verblijven 01/04/20-10/04/20 en 07/10/20-31/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-10/04/20 en 07/10/20-31/10/20)
(cumuleerbaar)

De Amalf itaanse kust

GRATIS

Amalfi
Grote trekpleister is 
de kathedraal met zijn 
prachtige gevel (13de 
eeuw). Bezoek ook het 
Chiostro del Paradiso. 
De gezellige hoofd
straat met winkeltjes en bars verbindt 
de Piazza Duomo met de Piazza Spirito 
Santo. Een wirwar van steegjes doorkrui
sen het centrum. Aan restaurants, trattorie 
en pizzerie is er geen gebrek.
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Savoy Beach

Ligging: op 1 km van de archeologische opgravingen, op 2 km van het centrum 
van Paestum (treinstation) en op slechts 200 m van zee.
Transport: luchthaven Napoli op 95  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: mooie, marmeren lobby met de receptie. Ontbijtruimte, American 
Bar, schaduwrijk terras met barservice. Het restaurant Tre Olivi serveert zowel 
internationale gerechten als de typisch mediterrane keuken. Riante tuin met 
een groot landschapszwembad (18  x 36 m) met kindergedeelte - gratis lig-
stoelen, handdoeken zijn betalend. Privéstrand Beach Club '93 op 400 m met 
zwembad, restaurant, bar, pizzeria, gratis ligstoelen en parasols, handdoeken 
zijn betalend - gratis shuttle op vaste tijdstippen (juli en augustus).
Kamers: 42 elegante kamers. Sommige deluxe en privilege kamers met bal-
kon (volgens beschikbaarheid). Superior kamers (27 m², vast tapijt of parket), 
deluxe kamers (30 m², vast tapijt of parket), privilege kamers (30 m², vast tapijt 
of tegelvloer, zicht op het zwembad en de tuin) en junior suites (41 m², terras, 
vast tapijt en zicht op het bos). Extra bed 3de volwassene in een deluxe of 
privilege kamer en 4de volwassene in een deluxe kamer: 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. Enkel in de deluxe en privilege kamers: 
2 kinderen van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders genieten elk 30% korting 
(inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: €  20/nacht (privilege). 
Verblijfstaks: €  2,50/persoon/nacht (vanaf 14  jaar) of €  1,25/persoon/nacht 
(kind t/m 13  jaar) (ter plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 01/11/20-
28/12/20, 02/01/21-28/02/20. Gezien het idyllisch kader worden hier regelmatig 
huwelijksfeesten georganiseerd.
Bonus: jonggehuwden: fles spumante en upgrade volgens beschikbaarheid (uit-
gez. junior suites - geen upgrade mogelijk).

Schitterend viersterrenhotel met inter
nationale uitstraling, in een prachtig 
park van 20.000 m² met zwembad, vlak 
bij het strand en de Griekse tempels van 
Paestum. Het restaurant is erg gerenom
meerd in de streek; u kunt er genieten van 
de heerlijkste gerechten. Dolce far niente, 
zon, zee, cultuur en gastronomie...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

2 persk.
privilege

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AMAV0044 X1

A 01/03-17/05, 22/09-31/10 55 65 75 95 halfpension volwassene 
per. A 35 
per. B/C/D 40
halfpension kind < 13 jaar 25

B 18/05-21/06, 08/09-21/09 85 95 105 120
C 22/06-02/08, 25/08-07/09 100 110 120 140
D 03/08-24/08, 29/12-01/01 125 135 145 160
A 01/03-31/03 55 65 75 95
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking AMAVPC44
E 01/03-17/05, 22/09-31/10, 01/03-31/03 205
F 18/05-21/06, 08/09-21/09 349
G 22/06-02/08, 25/08-07/09 399
H 03/08-24/08, 29/12-01/01 489

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/12/19 voor verblijven 

01/03/20-31/03/21) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/03/20-17/05/20, 22/09/20-31/10/20, 

01/03/21-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (18/05/20-02/08/20, 25/08/20-21/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

De Cilentokust

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten in een 
superior kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ dag 1: welkomstdrankje
 ∙ dag 2: bezoek aan La Dispensa 
San Salvatore met wijndegustatie 
en introductie tot het maken van 
mozarella (inclusief degustatie)

 ∙ dag 3: bezoek aan de archeo logische 
zone in Paestum (tempels en museum 
- geen gids inbegrepen)

 ∙ dag 4: afscheidsdiner in het 
gourmetrestaurant (3 gangen, 
exclusief dranken)

 ∙ Transfers niet inbegrepen en 
optioneel ter plaatse te reserveren

GRATIS

vanaf

Paestum
Gelegen in het mooie 
Nationaal Park Parco 
del Cilento dat samen 
met de stad Paestum 
deel uitmaakt van het 
UnescoWerelderfgoed. 
De Griekse tempels van Paestum behoren 
tot de best bewaarde in Italië. De archeo
logische zone is dan ook zeer de moeite 
waard. Bezoek tevens het Nationaal 
Archeologisch Museum in het centrum.
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Esplanade

Ligging: in het Cilento Nationaal Park, op 1 km van de vermaarde Griekse tem-
pels, op 200 m van zee en op 2 km van het centrum van Paestum (treinstation). 
Excursies: Agropoli op 10  km, Amalfi op 55  km, Palinuro met zijn prachtige 
rotskusten op 70 km, Vietri befaamd voor zijn keramiek op 38 km, Padula met 
zijn klooster op 60 km, de Grotte di Castelcivita op 25 km, Pompeï op 60 km, 
Ravello op 45 km,...
Transport: luchthaven Napoli op 95  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met de receptie, lounge, internethoekje en bar. De ontbijt-
zaal kijkt uit op de tuin. In het restaurant Tre Olivi van het zusterhotel Savoy 
Beach (op 50 m) proeft u zowel de internationale als de traditionele keuken. In 
de fraaie tuin van 10.000 m² is het zwembad (10 x 22 m) om geven door palm-
bomen. Gratis ligstoelen, handdoeken zijn betalend. Privéstrand Beach Club 
'93 op 400 m met zwembad, restaurant, bar, pizzeria, gratis parasols en ligstoe-
len, handdoeken betalend - gratis shuttle op vaste tijdstippen. Fietsverhuur. 
Watersporten op 8 km.
Kamers: Esplanade telt 22 prettige kamers met balkon, vast tapijt, tegelvoer 
of parket (in de deluxe kamers). Airconditioning (30/05-10/10). We reserveren 
voor u de standaardkamers (18 m², tweepersoonsbed, voor max. 2 personen) of 
de deluxe kamers (24 m², tweepersoonsbed of 2 één persoonsbedden, voor max. 
3 volwassenen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. Enkel in de deluxe kamers: 2 kinderen van 
3 t/m 12 jaar genieten elk 30% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: gezien het idyllisch kader worden hier regelmatig huwelijks-
feesten georganiseerd. Verblijfstaks: €  2,50/persoon/nacht of €  1,25/per-
soon/nacht (t/m 13 jaar) (ter plaatse te betalen). Het hotel is gesloten van 
01/11/20-28/12/20, 02/01/21-28/02/21.
Bonus: jonggehuwden: fles spumante en upgrade volgens beschikbaarheid.

Aangenaam hotel met een prachtige tuin 
en een zwembad, dicht bij het strand 
en met tal van excursie mogelijkheden. 
Bewonder de pracht van de Griekse tem
pels van Paestum. In het restaurant kunt 
u de heerlijke mozzarella di bufala (eigen 
productie, afkomstig van hun azienda agri
cola) en lekkere cilento wijnen proeven.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
deluxe

extra
bed 3
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AMAV0043 X1

A 01/03-17/05, 01/03-31/03 45 55 44 halfpension 
volwassene 
per. A 35 
per. B/C/D 40
kind < 13 jaar 
per. A/B/C/D 25

B 18/05-21/06, 22/09-31/10 55 65 52
C 22/06-02/08, 25/08-07/09 65 75 60
D 03/08-24/08, 29/12-01/01 75 85 68
B 08/09-21/09 55 65 52

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/12/2019) (01/03/20-

31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten 

gratis (periode A)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten 

gratis (periode B/C)
(niet cumuleerbaaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Paestum
Gelegen in het mooie 
Nationaal Park Parco 
del Cilento dat samen 
met de stad Paestum 
deel uitmaakt van het 
UnescoWerelderfgoed. 
De Griekse tempels van Paestum behoren 
tot de best bewaarde in Italië. De archeo
logische zone is dan ook zeer de moeite 
waard. Bezoek tevens het Nationaal 
Archeologisch Museum in het centrum.

de
lu

xe
 k

am
er



133

 € 37,
50* 

COUNTRY HOUSE CHARME

APPT FR
EEP FR
EEAPPT

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Relais Pian delle Starze

Ligging: in het hart van het Cilento-Vallo di Diano Natuurpark (Unesco-
werelderfgoed en biosfeerreservaat). In de omgeving Marina di Camerota, 
Palinuro, Lentiscosa, Sapri en de Baai van Policastro, San Giovanni a Piro, 
Scario,... Bezienswaardigheden: Velia en de Romeinse ruïnes op 40 km, Padula 
op 75 km, de tempels van Paestum op 90 km. De Cilento is een wandelparadijs.
Transport: luchthaven Napels op 185  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: Uitgebreid ontbijtbuffet met o.a huisgemaakt gebak en lokale 
kazen. In Restaurant Il Carrubone authentieke, Zuid-Italiaanse keuken, op 
basis van regionale en biologische ingrediënten. Buitenzwembad (mei-oktober, 
gratis ligstoelen, parasols en handdoeken, wellness- en chromotherapiepro-
gramma's. Prachtige tuin. Solarium. Fietsverhuur. Geen lift.
Kamers: 15 kamers en 3 suites, landelijke stijl. Tegelvloer. Superior (20-25 m², 
met terras en gedeeltelijk zeezicht, op het gelijkvloers een patio met zicht 
op de tuin en de zee, extra bed (3de persoon): 50% korting), deluxe (25 m², 
max. 2 personen, panoramisch balkon en zeezicht, koffie- en theefaciliteiten) 
of junior suites (26 m², max. 2 personen, zithoek, groot terras met prachtig 
zeezicht, koffie- en theefaciliteiten). In de dépendance: familiekamers (35 m², 
2 slaapkamers, patio met zicht op de tuin en de zee, max. 4 personen, kitche-
nette op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu, bediening aan tafel). Kindermenu.
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bijzonderheden: 08/08/20-28/08/20: min. 3 nachten. Verblijfstaks: €  1 (juli-
september), € 0,50 (oktober-juni)/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Het 
hotel is gesloten 01/04/20-03/04/20 en vanaf 26/10/20. Het restaurant is geslo-
ten 04/04/20-09/04/20 en 05/10/20-25/10/20, geen halfpension mogelijk. Kleine 
huisdieren: € 30/verblijf (enkel in de kamers op het gelijkvloers).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles schuimwijn op de kamer.

In dit ongerept stukje Italië in het prach
tige groene kader van het Cilento natuur
park zal u ongetwijfeld uw hart verliezen. 
Natuur, authenticiteit en een vriendelijke 
service staan centraal. Ideaal voor een 
rustgevende vakantie op het ritme van 
de natuur met een vleugje cultuur en een 
heerlijke keuken. Vader Aniello en zoon 
Giovanni zullen u er hartelijk welkom 
heten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AMAV0076 N1

A 04/04-30/06, 01/10-25/10 50 75 65 85 halfpension 
volwassene 30 
kind < 13 jaar 15

B 01/07-31/07, 01/09-30/09 70 105 95 95
C 01/08-31/08 90 120 120

Prijs per familiekamer per nacht inclusief ontbijt familiekamer
4 pers.

D 04/04-30/06, 01/10-25/10 160
E 01/07-31/07, 01/09-30/09 220
F 01/08-31/08 240

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 

10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) (verblijven 04/04/20-31/07/20, 
01/09/20-25/10/20)

• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 60 dagen voor afreis voor 
verblijven 01/08/20-31/08/20)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (04/04/20-30/06/20, 01/10/20-25/10/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-31/07/20, 01/09/20-30/09/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

De Cilentokust

GRATIS
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Marina di Camerota
Pittoresk vissersdorpje 
in het mooie Cilento 
natuurpark, tussen 
de Kaap van Palinuro 
en Sapri, en deel van 
Camerota, waarvan de 
naam verwijst naar de vele kalksteengrot
ten in dit gebied. De prehistorische grot
ten zijn nog steeds te bezoeken. Ook de 
prachtige stranden zijn alom bekend, door 
het milde klimaat kunt er zelfs tot in het 
(late) najaar genieten van een duik in de 
zee.



Puglia e 
Basilicata
Trulli, weergaloze stranden,  
het barokke Lecce en Matera
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P u g l i a

B a s i l i c a t a

Val le  d ’Aosta

F r i u l i - V e n e z i a  
G i u l i a

Cost iera  
  Adr ia t ica

Laz io Mol ise

Campania
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Le 
  C inque 
     Terre

Elba

Etna

I l  C i lento

Gol fo  d i  
Sa lerno

Gol fo  d i  Genova

I s o l e
E o l i e

Cannigione

Pula

Arzachena
Golfo Aranci
Porto San Paolo

Villasimius

Oliena

Bitti

Santa Maria 
Navarrese

Riola Sardo

186

184

185
187

188

189

183
182

181

Taormina 
Marina d’Agrò/Taormina 

Savoca

Giardini Naxos

Zafferana Etnea

Siracusa 

Agrigento

Marina di Butera

Realmonte

Cefalù

Polizzi Generosa

Erice Mare
Erice

Milazzo

Lipari

Messina

Enna

GaggiCastelbuono

Marsala

Mazara del Vallo

Trapani

Santa Cristina Gela

Piazza 
Armerina

NotoRagusa

Marina di ModicaMarina di Ragusa

Caltagirone

Menfi

168a

167

170

172

175
168b
169

165
164

166a

162b

166b

157

171-173

174
162a

177

176
158-159

156
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Een ongerept stukje Italië. Eens u ervan geproefd hebt, laat het u gegarandeerd 
nooit meer los. De buitengewoon gastvrije bevolking is terecht bijzonder trots 
op de streek. De natuurreservaten van Apulië zijn voor veel trekvogels de 
laatste rustplaats voor de overtocht naar Afrika. Voor de vakantieganger zijn 
beide regio’s een oase van rust met weidse landschappen, heerlijke stranden, 
ongeschonden natuur, pittoreske dorpjes en overheerlijke streekgerechten. 
Wist u dat Matera, de stad van de ‘Sassi’ in Basilicata, zich in 2019 Europese 
Culturele Hoofdstad mocht noemen? Hoog tijd dus voor een bezoek!
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00* 

Onderstaand programma werd samengesteld om u de mooiste plekjes van de betref-
fende regio’s te laten zien. Uiteraard kan u zelf de bezienswaardigheden selecteren die 
u wenst te bezoeken en eventueel een rustdag inlassen om te genieten van zon, zee, 
zwembad of zalig dolce far niente. 

7 nachten vanuit Bari *
Dag 1: Bari luchthaven - Gargano (130 km).
Aankomst op de luchthaven van Bari en via de panoramische kustweg en de zoutpan-
nen van Margherita di Savoia naar de prachtige Gargano-streek. Overnachting in de 
Gargano.

Dag 2: Panoramische rit in de Gargano-streek: Vieste - Peschici - Foresta Umbra 
(130 km). 
Het schiereiland van de Gargano wordt ook wel ‘het spoor van de Italiaanse laars’ 
genoemd. U bezoekt de populaire kustplaatsjes Vieste en Peschici met hun typische 
straatjes. Via het ‘dorpje van de liefde’ Vico del Gargano en het eeuwenoude Foresta 
Umbra terug naar uw hotel en overnachting. 

Dag 3: Van de Gargano naar Matera (max. 275 km).
Vandaag steekt u de grens over naar het ongerepte Basilicata. Onderweg heeft u 
de mogelijkheid om enkele bezienswaardigheden mee te pikken: het bedevaartsoord 
Monte Sant’Angelo, het enorme klooster van San Marco in Lamis, het ‘balkon van 
Apulië’ Rignano Garganico en Venosa, de geboorteplaats van de Romeinse dichter 
Horatius. Naar Matera en diner in een grotrestaurant in de gezellige oude stadskern: 
een bijzondere ervaring! Overnachting in Matera.

Dag 4: Matera - Valle d’Itria (115 km).
Bezoek aan Matera, Unesco-Werelderfgoed en Europese Culturele Hoofdstad 2019. Ma-
tera is de stad van de ‘Sassi’. Dit zijn wijken waarvan de huizen bijna volledig in de 
rotsen uitgehouwen zijn. Een magische stad die gegarandeerd een blijvende indruk 
maakt! Verder naar de Valle d’Itria. Uw eerste stop is de elegante barokstad Martina 
Franca. Vervolgens bezoekt u Locorotondo, bekend voor zijn uitstekende wijn, en 
Cisternino, beide ‘borghi più belli d’Italia’. Overnachting nabij Ostuni. 

Dag 5: Ostuni - Castellana Grotte - Alberobello (135 km). 
U bezoekt de witte stad Ostuni en de spectaculaire grotten van Castellana. Verder 
naar Alberobello met zijn typische trulli, merkwaardige huisjes in kalksteen met een 
kegelvormig dak (Unesco-Werelderfgoed). In deze unieke setting sluit u de dag af 
met een wijndegustatie met typische hapjes. Retour naar uw hotel en overnachting.

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (p. 199). Vrije 
vertrek datum elke dag van de week

Rondreis 7 nachten
 · 2 nachten in Mattinata 
 · 1 nacht in Matera
 · 2 nachten in Carovigno (nabij Ostuni)
 · 2 nachten in Fasano

Rondreis 10 nachten
 · 2 nachten in Mattinata
 · 1 nacht in Matera
 · 2 nachten in Carovigno (nabij Ostuni)
 · 2 nachten in Fasano
 · 3 nachten in Sannicola

Inbegrepen
Rondreis 7 nachten
 · 7 nachten in logies en ontbijt in een char-
mante agriturismo, uitstekende HHH  supe-
rior en HHHH  hotels 

 · Dag 3: 1 diner in een grotrestaurant in het 
historisch centrum van Matera

 · Dag 5: 1 wijndegustatie met typische hapjes 
in een enoteca in Alberobello

Rondreis 10 nachten
 · De eerste 7 nachten idem als hierboven plus
3 extra nachten in logies en ontbijt

 · Dag 8: begeleid bezoek (Engels of Frans 
- volgens beschikbaarheid) van Lecce per 
riksja (ong. 1u), inclusief degustatie van ty-
pische producten

Niet inbegrepen
 · De vluchten en de transfers
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, persoonlijke uitgaven, alle 
maaltijden en dranken die niet zijn inbegre-
pen in het programma

Rondreis
Het intrigerende 
Matera en de prachtige 
kleuren van Apulië
Ontdek de Gargano-streek, de onbekende 
parel van Apulië, en bezoek de Europese Cul-
turele Hoofdstad van 2019 Matera. Flaneer 
door de mooiste dorpjes van de Valle d’Itria 
en degusteer de beste lokale wijnen in de 
trulli-hoofdstad Alberobello. En klinkt daar 
niet de lokroep van de Salento en Lecce, het 
‘Firenze van het Zuiden’? Benvenuti al Sud!

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk. 1 persk.
extra
bed 3

inclusief ontbijt

7 nachten PUGP0028
A 01/04-03/05, 28/09-19/10 479 639 399
B 04/05-05/07, 31/08-27/09 519 675 439
C 06/07-30/08 625 819 545

10 nachten PUGP0029
D 01/04-03/05, 28/09-19/10 649 869 549
E 04/05-05/07, 31/08-27/09 699 919 599
F 06/07-30/08 859 1115 759

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% 

(reservering voor 31/03/20)
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Hotels

7 nachten
 · Agriturismo Giorgio in Mattinata in de 
Gargano streek, een schitterend gele-
gen agriturismo met zwembad en eigen 
olijfolieproductie

 · Sassi HHH  in Matera, in het hart van de 
stad met zicht op de eeuwenoude ‘sassi’ 

 · Dimora Sant’Anna HHHH  in Carovigno nabij 
Ostuni, bijzonder charmant hotel met mooie, 
authentiek gerenoveerde kamers in het hart 
van het stadje

 · Tenuta Monacelle HHHH  in Fasano in de 
Itria vallei, een oase van rust met mooi 
openluchtzwembad en karakteristiek restau-
rant ondergebracht in de typische ‘trulli’

10 nachten 
 · De eerste 7 nachten idem als hierboven plus
 · Masseria Santa Teresa HHHH  in Sannicola 
in de Salento-streek, smaakvol gerenoveerde 
masseria in een rustgevend kader met ruime, 
comfortabele kamers en mooi zwembad.

 · Of Montecallini HHHH  in San Gregorio in 
de Salento-streek, rustig gelegen hotel vlak 
bij de zee met mooi zwembad en uitstekend 
restaurant

Dag 6: Bari - Polignano a Mare (125 km). 
Bezoek aan Bari met o.m. de prachtige Basiliek van Sint-Nicolaas. Verder naar het 
mooie Polignano a Mare, de geboortestad van de Italiaanse zanger Domenico Mo-
dugno, bekend van het liedje ‘Volare’. U kan er een heerlijk ijsje eten of een ‘caffè 
speciale’ bestellen in het beroemde ijssalon. Eventueel nog een bezoek aan de pit-
toreske havenstad Monopoli. Overnachting in Fasano. 

Dag 7: Murgia streek: Trani - Castel del Monte - Gravina - Altamura (max. 
282 km).
Bezoek aan Trani met zijn imposante kathedraal aan het water. Verder naar het 
mysterieuze Castel del Monte in Andria, een achthoekig kasteel van Keizer Frederik 
II, uniek in Europa. Naar keuze: verder naar Gravina in Puglia en/of Altamura. Terug 
naar uw hotel en overnachting. 

Dag 8: Fasano - Bari luchthaven. 
Einde van de rondreis. Vertrek naar de luchthaven of verlenging in een van onze 
hotels. 

Verlenging met de Salento-regio 
Dag 8: Salento: Lecce - Gallipoli (143 km).
Vandaag staat Lecce op het programma, ook wel het ‘Firenze van het Zuiden’ ge-
noemd. U bezoekt deze schitterende barokke stad in een riksja met gids. Vervolgens 
naar Gallipoli, de parel van de Ionische Zee. Overnachting in de Salento-streek. 

Dag 9: Salento: binnenland (80 km).
Bezoek aan enkele typische barokke stadjes: Nardò, Galatina (stad van de tarantella) 
en Maglie. Retour naar uw hotel en overnachting. 

Dag 10: Salento: Leuca - Otranto (167 km).
Op naar het uiterste puntje van de hak: Leuca. De basiliek van Santa Maria de Finibus 
Terrae markeert er het symbolische einde van de wereld. Vervolgens via de panorami-
sche kustweg naar Otranto met zijn sublieme vloermozaïek. Onderweg eventueel stop 
in Castro en Santa Cesarea Terme. Terug naar uw hotel en overnachting. 

Dag 11: Salento - Bari luchthaven. 
Einde van de rondreis. Vertrek naar de luchthaven of verlenging in een van onze 
hotels.

Apulië

* Programma 7  nachten (PUGP0068) of 10  nachten 
(PUGP0069) vanuit Brindisi op aanvraag. 

 De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijs-
periode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes geldt 
de duurste periode). De volgorde van de etappes en de 
keuze van de hotels kan afwijken omwille van externe 
factoren, zonder de essentie van het programma aan te 
tasten.
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 € 429,
00* 

Alberobello
Locorotondo

Ostuni

Pezze 
di 

Greco

Brindisi 

Grotte di Castellana - Putignano - Gioia del Colle - Noci - Barsento

vanaf Prijs per persoon per rondreis 1 vespa voor 
2 personen 
PUGP0021

1 vespa per 
persoon 

PUGP0022
(*) inclusief ontbijt

A 01/04-31/05 519 659
B 01/06-13/07 709 855
C 14/07-31/08 819 965
B 01/09-30/09 709 855
D 01/10-15/11 429 579

Dag 1: aankomst op de luchthaven en check-in in het hotel. 
Verken de gezellige smalle straatjes van het historisch centrum van Fasano.

Dag 2: tour van de mooiste grotten (107 km). 
Pezze di Greco - Grotte di Castellana - Conversano - Mola di Bari - Polignano - Monopo-
li - Pezze di Greco. Naar de grotten van Castellana met sprookjesachtige ondergrondse 
gangen, die worden beschouwd als een van de mooiste natuurlijke bezienswaardighe-
den van Apulië. Vervolgens gaat het naar Conversano, waar het massief middeleeuws 
kasteel de stad domineert. Daarna rijdt u de Adriatische Zee tegemoet in Mola di Bari, 
met zijn mooie kustpromenade. Polignano is een klein dorpje op de rotskliffen met 
een mooi kiezelstrand tussen de rotsen. In Monopoli kan u een boottochtje maken, 
lekker eten of een terrasje doen op de Piazza Garibaldi.

Dag 3: Ostuni tour (94 km). Pezze di Greco - Capitolo - Savelletri - Torre Canne - 
Ostuni - Cisternino - Locorotondo - Fasano - Pezze di Greco. 
Naar Contrada Capitolo. U volgt de Adriatische kust en kan halt houden aan de archeo-
logische site Egnazia, het havendorpje Savelletri en de duinen van Torre Canne. Langs 
eeuwenoude olijfbomen verder richting Ostuni, ‘de witte stad’, die zich lijkt vast te 
klampen aan de heuvel. En als u langs de smalle straatjes naar de top wandelt, kan 
u soms een glimp van de zee opvangen. Op de terugweg rijdt u nog door de dorpjes 
Cisternino en Locorotondo.

Dag 4: Trulli tour (117 km). Pezze di Greco - Alberobello - Martina Franca - Ceglie 
Messapica - Grottaglie - Martina Franca - Cisternino - Pezze di Greco. 
Eerste stop is Alberobello, de stad van de trulli, witgekalkte stenen huisjes, gebouwd 
zonder mortel, met iconische daken van kalkstenen pannen. Verder naar Martina 
Franca, gekenmerkt door zijn schitterende barokstijl. U vervolgt uw weg naar Ceglie 
Messapica, zetel van de internationale school voor de mediterrane gastronomie. Via 
Villa Castelli bereikt u Grottaglie, befaamd voor zijn keramiek. Bezoek een van de 
ateliers, gevestigd in de Quartiere delle Ceramiche. Terug naar het hotel via Martina 
Franca en Cisternino.

Dag 5: Torre tour (80 km). Pezze di Greco - Montalbano - Torre Santa Sabina - Torre 
Guaceto - Serranova - Carovigno - Pezze di Greco. 
In Montalbano, langs de weg die naar de kust voert, kunt u een megalitisch dol-
men bewonderen te midden van eeuwenoude olijbomen. Na een 15-tal km leidt een 
lange rij oleanders u naar Torre Santa Sabina. De kliffen van Gola vormen een ideale 
springplank voor een frisse duik in zee. Verder naar het natuurreservaat van Torre 
Guaceto, waar duinen en kleine baaien elkaar afwisselen. De middeleeuwse toren op 
de landtong herbergt de WWF-vrijwilligers die actief zijn in het park. Via Serranova en 
Carovigno terug naar het hotel.

Dag 6: einde van de rondreis. 
Mogelijkheid tot verlenging in een van onze hotels.* De volledige verblijfsduur moet binnen de opgegeven 

prijsperiode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes 
geldt de duurste periode). De volgorde van de etappes 
en de keuze van het hotel kan afwijken omwille 
van externe factoren, zonder de essentie van het 
programma aan te tasten

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider per 
Vespa. Vrije vertrekdatum, elke dag van de 
week. Kredietkaart (waarborg) en rijbewijs 
vereist. Min. 18 jaar

Inbegrepen
 · 5 nachten in Masseria Montenapoleone (zie 
hiernaast) in logies en ontbijt in een rus-
tieke tweepersoonskamer

 · Welkomstdrankje met hapjes
 · Olijfoliedegustatie (verschillende biologi-
sche variëteiten van eigen productie) (01/04-
31/05, 01/10-15/11)

 · 4 dagen gebruik van een Original Vespa
Piaggio 125  cc met automatische 
versnellingen

 · Levering van de Vespa in uw hotel
 · Onbeperkt aantal km
 · Helmen
 · Technische uitleg + gratis technische assi-
stentie (enkel in de regio van het voorge-
stelde programma)

 · Roadbook van de voorgestelde tours met 
tips i.v.m. de bezienswaardigheden in het 
Nederlands en het Frans

 · GPS met routes inbegrepen
 · Verzekering aansprakelijkheid, diefstal en 
brand met franchise van € 350 (diefstal)

Niet inbegrepen
 · De vluchten en de transfers
 · De verblijfstaksen
 · Levering van de Vespa in een ander hotel dan 
voorgesteld in het programma

 · Brandstofgebruik: de Vespa dient terugbe-
zorgd te worden met volle tank, zoniet zal de 
prijs voor een volle tank worden aangerekend

 · Bijkomende verzekering (schade): €  50/
Vespa (ter plaatse te betalen)

 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

 

Arrangement
Apulië per Vespa
U verblijft op een inspirerende locatie: 
Masseria Montenapoleone, een bij-
zonder gerestaureerde masseria. Ver-
ken Apulië, de hak van de laars, vanop 
Italië’s meest iconische vervoermiddel: 
de Vespa! Hun filosofie, duurzaamheid 
en respect voor de natuur, vormen de 
basis van al hun activiteiten. Snor van 
prachtige stranden naar charmante 
dorpjes met uw Vespa met GPS.
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 € 40,
00* 

AGRITURISMO BOUTIQUE
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Masseria Montenapoleone

Ligging: mooi gelegen op 2 km van het centrum van Pezze di Greco en op 5 km 
van de zandstranden van Torre Canne. Het safaripark van Fasano ligt op 13 km, 
een van de grootste in Europa, de witte stad Ostuni op 17 km, Locorotondo 
(prima wijnen) op 22 km, het ommuurde Martina Franca op 28 km,...
Transport: luchthaven Brindisi op 50 km, Bari op 80 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: elke ruimte, elk plekje en elk verborgen hoekje van deze meer 
dan 500  jaar oude masseria werd herontworpen, opgeknapt en verfraaid om 
de schoonheid ervan nog meer te benadrukken. Receptie (8u30 tot 20u30). La 
Falegnameria Biobar & Ristorante is open van april tot midden november. In 
juli en augustus worden regelmatig thema-avonden georganiseerd met een 
vast menu op basis van typische, veelal biologische ingrediënten. Barbecue 
mogelijk in de tuin. Een gemeenschappelijke keuken is beschikbaar voor de 
gasten. Prachtig buitenzwembad (mei-oktober) met gratis ligstoelen en para-
sols. Bijkomende handdoeken betalend. Op aanvraag organiseert men boeiende 
kooklessen, een aanrader. Fietsverhuur. Geen lift.
Kamers: elke kamer is uniek en de objecten vertellen een verhaal van lang 
vervlogen tijden. Sommige kamers waren ooit grotten of zelfs huizen van de 
eerste bewoners van dit gebied. Oud en nieuw werden op een subtiele manier 
samen  gevoegd. Tegelvloer en tweepersoonsbed (2 aparte bedden op aanvraag). 
Slechts 22 kamers: rustiek (25 m²), junior suite (35 m², salon), superior suite 
(40 m², aparte ingang, meestal met balkon) of romantic suite (50 m², gereno-
veerde grot). Mogelijkheid tot 1 extra bed (3de volwassene) (uitgez. romantic 
suite). Familie suites voor maximum 4 personen (prijzen op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. Verminderde prijs voor 1 kind (rustiek en 
superior suites) of 2 kinderen (junior suites) van 4 t/m 8 jaar op de kamer van 
de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 10/05/20-28/06/20, 01/09/20-30/09/20, 24/12/20-31/12/20: min. 
3  nachten. 29/06/20-31/08/20: min. 7  nachten. Verblijfstaks (vanaf 12  jaar): 
€ 2,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 14 nachten).
Bonus: welkomstdrankje, huisgemaakte taralli of gezouten amandeltjes en 
dagelijks een flesje water op de kamer.

Het was liefde op het eerste gezicht toen 
de Belgische Christiane deze prachtige 
omgeving ontdekte, een 'terra' die het 
hele jaar door fascineert. De Masseria 
Montenapoleone is het resultaat van een 
briljante renovatie. U wordt er warm ver
welkomd door Christiane, Donato en hun 
zonen Giuliano en Giacomo.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
rustiek

junior
suite

2 pers.

superior
suite

2 pers.

romantic
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0050 X1

A 01/04-09/04, 13/04-09/05 85 98 108 130 kind 4 < 9 jaar 
incl. ontbijt 30
extra bed (3de volwassene) 50

B 10/04-12/04, 29/06-31/08 130 143 160 180
C 10/05-28/06, 01/09-30/09 108 118 135 155
A 01/10-25/10 85 98 108 130
D 26/10-23/12, 01/01-31/03 60 70 83 98
B 24/12-31/12 130 143 160 180

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 29/02/20 voor verblijven 

01/04/20-31/07/20, 01/09/20-31/03/21) (niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (26/10/20-23/12/20, 01/01/21-31/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 13/04/20-09/05/20, 

01/10/20-25/10/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Apulië

GRATIS
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Pezze di Greco di Fasano
Een dorpje in de 
ge meen  te Fasano dat 
zijn naam dankt aan 
een an tieke mas seria 
die ooit het vol le dige 
terri    to  rium van dit 
plaatsje inpalmde. Deze antieke mas se ria 
was in het bezit van de familie Greco die 
haar inkomsten haalde uit het telen van 
groen ten, tarwe, maïs,... dit op een groot 
en uit gestrekt landoppervlak verdeeld in 
'pezze', percelen.
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Cala Ponte

Ligging: op een steenworp van de kust en de jachthaven van Polignano a 
Mare. Het gezellige centrum van dit lieflijk dorpje bevindt zich op 2 km van het 
hotel. U heeft er een ruime keuze aan leuke restaurants, cafés en winkeltjes. 
De havenstad Bari situeert zich op 35 km. Alberobello, dé stad van de trulli, 
en Locorotondo, met zijn talrijke witte huisjes, bereikt u beide na 35 km. Op 
100 km treft u Matera, de stad van de Sassi (wijken waar de huizen in de rotsen 
zijn uitgehouwen, heel bijzonder). Het prachtig oude centrum van Lecce, ook 
gekend als de 'Dame van de Barok', vindt u op 120 km.
Transport: Luchthaven Bari op 50 km, Brindisi op 80 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom en de 24 uursreceptie in het hoofdgebouw. Er is ook een 
cosy bar en een restaurant dat typisch mediterraanse gerechten serveert. U kan 
heerlijk verpozen in de aangename, groene tuin met een schitterend, groot 
zwembad (520 m²) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Voor de 
ultieme ontspanning kan u terecht in het wellnessgedeelte met sauna, stoom-
bad, bubbelbad en massage (betalend). Tennis- en voetbalplein.
Kamers: dit hotel telt 58 stijlvolle, rustgevende kamers (29 m²). We reserveren 
voor u de deluxe kamers en de terrace kamers. De deluxe kamers liggen op 
het gelijkvloers en zijn verspreid over 4 witgekalkte bijgebouwen met zicht op 
de tuin of op het centrale zwembad. De terrace kamers bevinden zich op de 
1ste verdieping van het hoofdgebouw. Alle kamers hebben een comfortabele en 
hedendaagse inrichting met terras of balkon en parketvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu, bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis of verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 01/04/20-10/04/20, 10/10/20-20/12/20: min. 3  nachten. 
Verblijfs taks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Afwijkende annule-
ringsvoorwaarden: 01/07/20-31/07/20: tussen 21 en 10 dagen voor vertrek: 90% 
van de totale reissom, 01/08/20-31/08/20: tussen 28 en 10 dagen voor vertrek: 
90% van de totale reissom.

Dit verzorgd en eigentijds hotel bevindt 
zich op een boogscheut van de zee en 
de jachthaven, net buiten het centrum 
van het charmante Polignano a Mare, één 
van de meest karakteristieke dorpjes van 
Apulië. Na uw vele, inspannende bezoe
ken in de regio, nodigt het prachtige bui
tenzwembad uit tot een goed boek en een 
frisse duik.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
deluxe 

tuinzicht

2 persk.
deluxe 

zwembad  zicht

2 persk.

terrace
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0058 X1

A 01/04-10/04, 10/10-20/12 47 57 62 kind 3 < 13 jaar  
incl. ontbijt 40
halfpension volwassene 40

B 11/04-05/06 59 70 78
C 06/06-10/07, 26/09-09/10 79 92 105
D 11/07-31/07, 05/09-25/09, 26/12-31/12 105 121 137
E 01/08-04/09 145 166 181
Pakketprijs per persoon Charming+ Active PUGVP058
F 11/04-05/06 379
G 06/06-10/07, 26/09-09/10 435
H 11/07-31/07, 05/09-25/09 499
I 01/08-04/09 605

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 29/02/20 voor verblijven 

01/04/20-20/12/20) OF 15% (reservering voor 30/03/20 voor verblijven in 
periode A/B/C) OF 15% (reservering voor 31/05/20 voor verblijven 01/10/20-
30/11/20) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar) 
(niet cumuleerbaar)

• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-05/06/20, 10/10/20-20/12/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (06/06/20-10/07/20, 26/09/20-09/10/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

ACTIVE
 ∙ 3 nachten in deluxe 
kamer met tuinzicht

 ∙ ontbijt
 ∙ welkomstdrankje met toastjes
 ∙ excursie met e-bike (Eng/Fr) 
+ degustatie wijn en focaccia 
in een masseria

 ∙ 1 x 3 gangendiner in het 
hotelrestaurant

GRATIS

vanaf

Polignano a Mare
Een magisch dorpje, 
gebouwd boven op 
steile rotskli f fen 
die de azuurblauwe 
Adriatische Zee domi
neren. Polignano a 
Mare staat bekend als een van de meest 
karakteristieke dorpjes van Apulië, met 
smalle steegjes, gezellige pleintjes en een 
mooi historisch centrum. Met een bootje 
kan u de talrijke zeegrotten verkennen. 
Lama Monachile is het bekendste strand.
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Masseria Il Melograno

Ligging: op een domein van 5 ha met olijf- en citrusbomen. Op 4 km van het 
centrum. Monopoli telt een aantal kleine strandjes, het langgerekte strand van 
Capitolo ligt op 9 km. De ruïnes van Egnazia (10 km), de grotten van Castellana 
(12 km), de trulli van Alberobello (19 km), Locorotondo (25 km),...
Transport: per auto: 1.832 km (Brussel), 1.751 km (Parijs), 2.000 km (Amsterdam). 
Luchthaven Bari op 63  km, Brindisi op 71  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: In het gastronomisch à-la-carterestaurant met een Apulische keu-
ken op basis van kruiden en groenten uit eigen tuin. Knappe tuin met fraai 
buitenzwembad en eeuwenoude olijfbomen. Binnenzwembad, wellnessruimte 
met sauna, bubbelbad, stoombad, fitness en massages. Tennisplein. Privéstrand 
en bar op 8 km van het hotel (gratis shuttle in het seizoen). Heliport.
Kamers: 40 kamers, verspreid rond de centrale patio. Superior kamer (35 m², 
max. 2 personen), deluxe kamer (40 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), junior 
suite (55 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) of suite (70-
110 m², max. 3 volwassenen). Klassieke inrichting met antieke meubelen in het 
hoofdgebouw of de bijgebouwen. Sommige kamers hebben een private patio.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu, 
bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Deluxe kamers: 1 kind t/m 4 jaar overnacht gratis 
op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), verminderde prijs voor 1 kind van 
5 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel). Junior suites: dezelfde 
kortingen voor 2 kinderen.
Bijzonderheden: 11/07/20-07/08/20, 29/08/20-18/09/20: min. 3  nachten. 
08/08/20-28/08/20: min. 7 nachten. Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 01/07/20-31/07/20: 100% kos-
ten vanaf 21 dagen voor afreis, 01/08/20-31/08/20: 100% kosten vanaf 28 dagen 
voor afreis. Gesloten vanaf 16/11/20.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje wijn). 20% korting op Le Tamerici Beach Club 
+ gratis shuttle (15/06-31/08).

Luxueus 5 sterren Relais & Châteaux 
hotel dat zijn naam alle eer aandoet: Il 
Melograno (granaatappel) is traditioneel 
een symbool van schoonheid en vrucht
baarheid. In deze masseria uit de 16de 
eeuw komt de landelijke en romantische 
sfeer van Puglia tot leven. Het neusje van 
de zalm voor een verfijnde relaxvakantie.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0061 X1

A 04/04-10/04 93 129 181 206 kind 5 < 12 jaar  
incl. ontbijt 66
extra bed (3de volwassene)  
in een (junior) suite 70
halfpension volwassene 50

B 11/04-05/06, 10/10-15/11 119 144 196 222
C 06/06-26/06, 19/09-09/10 158 174 226 252
D 27/06-10/07 174 184 237 263
E 11/07-07/08, 29/08-18/09 193 210 260 295
F 08/08-28/08 210 235 320 375

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 29/02/20) OF 15% 

(reservering voor 30/03/20 voor verblijven 04/04/20-07/08/20, 29/08/20-
15/11/20) OF (reservering voor 31/05/120 voor verblijven 01/10/20-
15/11/20) *

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten 
gratis (30/04/20-18/07/20, 16/09/20-30/10/20)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)
* betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar

Apulië

GRATIS

Monopoli
Stadje aan de 
Adriatische kust waar 
de ZuidItaliaanse 
charme en flair pro
minent aanwezig zijn. 
Dool er rond in de 
nauwe straatjes van het oude centrum 
en ontdek er het rijk cultureel erfgoed. 
Een wandeling langs het typische vis
sershaventje is een absolute must en 
ontspannen kan aan een van de kleine 
strandjes. Monopoli telt een aantal goede 
visrestaurants.
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 € 385,
00* Alberobello

Brindisi 

Grotte di Castellana - Putignano - Gioia del Colle - Noci - Barsento

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk.
extra
bed 3

extra 
bed 4

inclusief ontbijt
PUGP0016

Dag 1
Aankomst in Alberobello, hét centrum van de trulli. Welkomstdrankje en check-in 
(tussen 15u en 19u). Trulli zijn unieke, heel sympathieke witgekalkte huisjes met 
een kegelvormig dak. Ze zijn voorzien van alle comfort en gelegen in de smalle 
straatjes van het historisch centrum in een rustige en vriendelijke buurt. Vrije 
namiddag voor een eerste verkenning op eigen houtje. ‘s Avonds een welkomst-
diner in restaurant Terra Madre, waar de groenten en kruiden in eigen tuin wor-
den gekweekt en verwerkt tot heerlijke gerechten volgens de culinaire tradities 
van de streek. Overnachting.

Dag 2
In de voormiddag (om 9u of 9u30) ontmoeting met de gids voor een interessante 
korte wandeling door de stad, uitgeroepen tot Unesco-Werelderfgoed. U gaat 
naar keuze de trulli van de levendige Rione Montiwijk bekijken, die naar boven 
loopt tot aan de San Antoniokerk, OF die van de Aia Piccolabuurt, waar de trulli 
nog bewoond zijn. Hier worden de sfeer gezelliger en de straatjes stiller; de ver-
gezichten zijn absoluut schitterend. Daarna volgt een heel sympathiek kookeve-
nement. Rond 10u30 rijdt u met een oldtimer (type Fiat 500 Cabrio of Fiat 850 T, 
volgens beschikbaarheid) naar een schitterende masseria - een lokale herenboer-
derij - of een restaurant waar u kennis maakt met de eigenaars. Zij maken u ver-
trouwd met de recepten van de Apulische traditionele keuken. Afhankelijk van 
het seizoen zijn er verschillende activiteiten mogelijk op en naast de boerderij: 
boodschappen doen op een lokale markt, het oogsten van fruit en groenten, de 
verzorging van de dieren,... Bereiden van de lunch met ‘La Mamma’ en... buon 
appetito! Dit avontuur eindigt ten laatste rond 15u. U heeft dus nog wat tijd 
over om deze interessante streek te bezoeken. Aanraders zijn Locorotondo op 
9 km, Grotte di Castellana op 20 km of Polignano a Mare op 30 km. Overnachting.

Dag 3
U maakt een individuele fietstocht in de voormiddag (duurt ongeveer 3 à 4 uur) 
met een uitgestippeld parcours, een landelijke route in de Itriavallei langs 
an tieke masserie, eeuwenoude trulli, olijfbomen, wijngaarden,... Terug naar 
Alberobello en vrije namiddag. Overnachting.

Dag 4
Check-out. Einde van het arrangement. Mogelijkheid tot verlenging in een hotel 
naar keuze.

* De prijs wordt bepaald door de afreisdatum. De volg-
orde van de etappes en de keuze van de trulli kan 
afwijken omwille van externe factoren, zonder de 
essentie van het programma aan te tasten

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (p. 199). Vrije 
vertrek datum, elke dag van de week

Inbegrepen
 · 3 Nachten inclusief ontbijt in een charmante 
trullo (zie hiernaast)

 · Welkomstdrankje
 · Dag 1: welkomstdiner (3  gangen, dranken 
inbegrepen, afhankelijk van de sluitingsdag 
gedurende het seizoen en van de feestdagen)

 · Dag 2: geleid (*) stadsbezoek en kook-
evenement (samen 4  à 5  uur), transfer en 
lunch met dranken inbegrepen

 · Dag 3: fietstocht (3 à 4 uur)

 (*) Meertalige gids mogelijk (Engels, Frans of 
Nederlands - volgens beschikbaarheid)

Niet inbegrepen
 · De vluchten en de transfers
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

Arrangement
Mystieke trulli 
in Alberobello
Alberobello in de Valle d’Itria is een 
unieke, sprookjesachtige stad. U zult 
er logeren in een van die mysterieuze 
trulli, héél aparte historische huisjes. 
De weelderige wijn- en boomgaarden 
en de masserie (typische landhuizen) 
zijn de perfecte plek om te proeven van 
(h)eerlijke producten en om de nostal-
gische geneugten uit vervlogen tijden 
te herontdekken.

A 01/04-09/04, 14/04-30/04 385 145 145
B 10/04-13/04, 01/05-30/09 405 165 125
A 01/10-23/12 385 145 145
B 24/12-06/01 405 165 125
A 07/01-31/03 385 145 145
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Charming trulli

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
trullo

1 persk.
trullo

extra
bed 3/4

inclusief ontbijt
PUGV0051 X0

A 01/04-09/04, 14/04-30/04 68 121 10
B 10/04-13/04, 01/05-30/09 76 131 14
A 01/10-23/12, 07/01-31/03 68 121 10
B 24/12-06/01 76 131 14

Ligging: verspreid over het historisch centrum in rustige 
straatjes en op wandelafstand van de receptie op de Piazza 
Sacramento met de trullo Sovrano. De Basilica Santi Medici ligt 
op 200 m, het centraal plein de Piazza del Popolo op 500 m en 
het Largo Martellotta op 600 m.
Transport: luchthaven Bari op 70 km, Brindisi op 75 km.
Faciliteiten: receptie (8.30  tot 13 uur en 15  tot 20 uur) met 
gratis wifi. Ontbijt en halfpension in de Trattoria Terra Madre. 
Gratis parking op 50 m van de receptie.
Trulli: dit zijn witgekalkte huisjes met een kegelvormig dak, 
vaak met astrologische en religieuze afbeeldingen. Er zijn 
diverse theorieën, maar niemand kent de precieze oorsprong. 
20  Trulli (40 m²), allemaal verschillend, steeds elegant. Wifi 
op aanvraag. Tegelvloer. Vervanging bedlinnen 1x per week. 
Vervanging badlinnen om de 2 dagen. 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 33/dag (3 gangen, 1 glas wijn, 1/2 fles water en 
koffie inbegrepen) (in Trattoria Terra Madre).
Kinderen: kinderbedje: € 15/verblijf.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13  jaar): €  0,80/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 3 nachten). Afwijkende 
annuleringsvoorwaarden: 50% kosten van 30 tot 15 dagen voor 
afreis, 75% kosten van 14 tot 10 dagen voor afreis. Geen half-
pension op 12/04-13/04, 15/08, 08/12, 24/12-25/12, 31/12-01/01. 
Het restaurant is gesloten op zondagavond en maandag, er 
wordt een alternatief voorgesteld op wandelafstand.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 29/02/20) 

OF 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis voor 
verblijven van min. 3 nachten) OF 5% (reservering tot 
45 dagen voor afreis voor verblijven van min. 3 nachten)

• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode A)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode B)
• Bij aankomst op vrijdag: 30% korting (periode A) of 

28 % (periode B) op de zaterdagnacht (enkel in een 
tweepersoonskamer)

(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis 
nachten genieten) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Logeren in een trullo is beslist een 
speciale ervaring. Het lijkt soms 
ir reëel als u op een mooie zomerdag 
in de rustige straatjes van Alberobello 
wandelt... feeëriek!

Alberobello
Hét centrum van de trulli, de witgekalkte huisjes met kegel-
vormig dak. De stadskern wordt toeristisch sterk uitgebaat. 
Daarnaast is er ook een residentiële zone.

Santa Chiara

Ligging: in het hart van de historische binnenstad. Het is 
vooral de barok die hier hoogtij viert. Het hotel ligt naast de 
Santa Chiarakerk, op enkele stappen van de Piazza San Oronzo, 
het Romeins amfitheater (op 50 m) en de basiliek Santa Croce 
(op 100 m). Bars en restaurantjes op wandelafstand.
Transport: luchthaven Brindisi op 40 km, Bari op 155 km.
Faciliteiten: de receptie en de lounge bevinden zich in de 
inkomhal. Bar. Het ontbijt wordt bij mooi weer opgediend 
op het panoramisch dakterras... heerlijk! Restaurant op 50 m. 
Garage (vanaf € 16/24 uur).
Kamers: het hotel heeft een totaal van 21 stijlvolle en intieme 
kamers. Ze beschikken over parket of tegelvloer. Naar keuze: 
classic kamers (16-20 m²) of superior kamers (24-30 m², met 
zicht op de stad, extra bed 3de volwassene € 29/nacht). Er zijn 
ook familiekamers voor 4 personen. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 
1 kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 12 jaar betaalt € 26/nacht.
Bijzonderheden: Verblijfstaks (vanaf 13  jaar): €  2/per-
soon/nacht (max. 5 nachten, ter plaatse te betalen).

Apulië

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 

30 dagen voor afreis)

GRATIS

In het hart van het prachtige, barokke 
Lecce wacht u dit knus logeeradresje, 
traditioneel opgetrokken met materia
len uit de streek. Hartelijke service en 
een erg centrale ligging!

Lecce
Typisch Italiaanse barokstad met talrijke gebouwen uit de 
17de eeuw. De Piazza Duomo met het Palazzo Vescovile en de 
Duomo trekt alle aandacht en is 's avonds prachtig verlicht.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

inclusief ontbijt
PUGV0045 X0

A 01/04-31/03 65 103 84
Prijs per familiekamer per nacht inclusief ontbijt
B 01/04-31/03 180
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 € 415,
00* Alberobello

Brindisi 

Grotte di Castellana - Putignano - Gioia del Colle - Noci - Barsento

vanaf Prijs per persoon per rondreis 1 vespa voor 
2 personen 
PUGP0012

1 vespa per 
persoon 

PUGP0013
inclusief ontbijt

A 01/04-13/04 415 559
B 14/04-07/08 445 589
C 08/08-21/08 499 645
B 22/08-02/10 445 589
A 03/10-15/11 415 559

Dag 1: aankomst op de luchthaven en check-in in het hotel in Alberobello. 
U kunt Alberobello, de stad van de trulli, bezoeken. Dit zijn witgekalkte stenen 
huisjes, gebouwd zonder mortel, met conische daken van kalkstenen pannen.

Dag 2: tour van de mooiste grotten (95  km). Alberobello - Grotte di 
Castellana - Conversano - Mola di Bari - Polignano - Monopoli - Alberobello.
U rijdt naar de grotten van Castellana met sprookjesachtige ondergrondse gan-
gen, die worden beschouwd als een van de mooiste natuurlijke bezienswaardig-
heden van Apulië. Vervolgens gaat het naar Conversano, waar het massief mid-
deleeuws kasteel de stad domineert. Daarna rijdt u de Adriatische Zee tegemoet 
in Mola di Bari, met zijn mooie kustpromenade. Polignano is een klein dorpje op 
de rotskliffen met een mooi kiezelstrand tussen de rotsen. In Monopoli kan u een 
boottochtje maken, of lekker eten of een terrasje doen op de Piazza Garibaldi.

Dag 3: Ostuni tour (117  km) Pezze di Greco - Alberobello - Impalata - 
Capitolo - Savelletri - Torre Canne - Ostuni - Cisternino - Pezze di Greco.
Via Impalata naar de kust in Contrada Capitolo. Vervolgens naar Marina di Ostuni, 
waar u kan genieten van een van de helderste stukjes zee in Italië. Terwijl u 
langs eeuwenoude olijfbomen rijdt, gaat de tocht verder richting Ostuni, ‘de 
witte stad’, die zich lijkt vast te klampen aan de heuvel. En als u langs de smalle 
straatjes naar de top wandelt, kan u soms een glimp van de zee opvangen. Op de 
terugweg rijdt u nog door de dorpjes Cisternino en Locorotondo. 

Dag 4: Trulli tour (121 km) Pezze di Greco - Alberobello - Martina Franca - 
Ceglie Messapica - Grottaglie - Martina Franca - Locorotondo - Pezze di Greco.
Eerste stop is Martina Franca, waar het historisch centrum zich kenmerkt door 
zijn schitterende barokstijl. U vervolgt uw weg naar Ceglie Messapica, zetel van 
de internationale school voor de mediterrane gastronomie. Via Villa Castelli 
bereikt u Grottaglie, befaamd voor de keramiek. Maak even tijd en bezoek een 
van de ateliers, die zijn gevestigd in de Quartiere delle Ceramiche.

Dag 5: Gravine Tour (156  km) Pezze di Greco - Alberobello - Massafra - 
Palagianello - Mottola - Alberobello - Pezze di Greco.
Het thema is vandaag natuur. U rijdt een ongewoon landschap tegemoet met 
canyons, die hier de ‘Gravine’ genoemd worden. In Massafra, het Italiaanse 
Cappadocië, kan u enkele landelijke kerkjes bezoeken, verspreid in de natuur. 
Verder naar Palagianello waar een kasteel het landschap domineert. Op de terug-
weg een stop voorzien in Mottola met zijn traditionele witte huizen. Slenter 
langs de vele pleintjes, rendez-vous van de lokale bewoners.

Dag 6: einde van de rondreis.
Mogelijkheid tot verlenging in een van onze hotels.* De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde 

prijsperiode vallen. De volgorde van de etappes en de 
keuze van het hotel kan afwijken omwille van externe 
factoren, zonder de essentie van het programma aan te 
tasten 

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider per 
Vespa. Vrije vertrekdatum, elke dag van de 
week. Kredietkaart (waarborg) en rijbewijs 
vereist. Min. 18 jaar

Inbegrepen
 · 5 nachten in Grand Hotel La Chiusa di Chietri 
in Alberobello (zie p. 145) 

 · 4  dagen gebruik van een Original 
Vespa Piaggio 125  cc met automatische 
versnel lingen

 · Levering van de Vespa in uw hotel
 · Onbeperkt aantal km
 · Helmen
 · Technische uitleg + gratis technische assi-
stentie (enkel in de regio van het voorge-
stelde programma).

 · Roadbook van de voorgestelde tours met 
tips i.v.m. de bezienswaardigheden in het 
Nederlands en het Frans

 · Verzekering aansprakelijkheid, diefstal en 
brand met franchise van € 350 (diefstal)

Niet inbegrepen
 · De vluchten en de transfers
 · De verblijfstaksen
 · Levering van de Vespa in een ander hotel dan 
voorgesteld in het programma

 · Brandstofgebruik: de Vespa dient terugbe-
zorgd te worden met volle tank, zoniet zal de 
prijs voor een volle tank worden aangerekend

 · Bijkomende verzekering (schade): €  50/
Vespa (ter plaatse te betalen)

 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

Arrangement
Apulië per Vespa
U verblijft in Alberobello, de baker-
mat van de trulli. Apulië, in de hak van 
Italië, is een ongerepte, weinig toe-
ristische regio van Italië met weidse 
landschappen, ongeschonden natuur 
en charmante dorpjes. De Vespa werd 
populair na de Tweede Wereldoorlog 
door de behoefte aan een eenvoudig 
transportmiddel... en dat is het ook! 
Bovendien het toonbeeld van Itali-
aanse elegantie.

Toeslag per persoon per nacht: 11/04-13/04 € 21
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 € 46,
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Grand Hotel La Chiusa di Chietri

Ligging: rustig, op 4 km van het centrum en het station. Hotelbus van en naar 
het centrum (vanaf € 3/persoon heen/terug).
Transport: luchthaven Bari op 55 km, Brindisi op 80 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime inkom, receptie en lounge waar u snacks kan verkrijgen 
(9-21 uur). 2 Bars. Het hotel beschikt over een uitstekend à-la-carterestau-
rant (Nobis) met lekkere regionale en natio nale gerechten van de hand van 
de gerenommeerde chef Pier Luca Ardito. Hij doet de regionale keuken alle 
eer aan. Er is een mooie tuin met speel tuintje en een buitenzwembad met 
gratis ligstoelen en parasols, handdoeken zijn betalend. Poolbar (15/05-15/09, 
10-18 uur). Wellnesscentrum (betalend). Strand service op 18 km bestaande uit 
1 parkeerplaats, toegang tot het strand, 2  ligstoelen en 1 parasol per kamer 
(20/06-03/09, betalend). Fietsverhuur. In de omgeving: tennis op 500 m, golf 
(18 holes) op 20 km.
Kamers: er zijn 2 types kamers, modern en erg comfortabel, en voorzien van 
vast tapijt of parket (op aanvraag). Ze kijken uit op de groene tuinen. Naar 
keuze: standaardkamers (22 m²) of superior kamers met balkon en bubbelbad 
(26 m²). Extra bed (3de volwassene): 30% korting. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel, 22/06-31/08: galadiner op zondag).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders, het tweede kind van 3 t/m 12 jaar geniet 30% korting (inclusief 
ontbijt of halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 
3 nachten). Halfpension op 14/08/20 mits toeslag ter plaatse (bovenop het 
bedrag van € 32).
Bonus: jonggehuwden: fruitmand, fles spumante en upgrade volgens beschik-
baarheid.

Aangemoedigd door het succes  verhaal 
van het restaurant, start ten de eige naars 
dit hotel in 2003. U bevindt zich hier mid
den in de indruk wekkende regio van de 
trulli. Een erg goede uitvals basis voor 
het bezoeken van deze mooie streek. U 
verblijft in erg gerieflijke en verzorgde 
hotelkamers en geniet van een heerlijke 
keuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0027 X1

A 01/04-10/04, 03/10-29/12 58 84 65 halfpension volwassene 34
B 11/04-13/04, 08/08-21/08 79 105 87
C 14/04-07/08, 22/08-02/10 66 92 74
A 02/01-31/03 58 84 65

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 28/02/20 voor verblijven 

01/04/20-31/03/21 OF (reservering voor 30/04/20 voor verblijven 22/08/20-
29/12/20) OF van 10% (reservering voor 30/04/20 voor verblijven 01/04/20-
21/08/20, 30/12/20-31/03/21) (cumuleerbaar)

• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (02/06/20-03/08/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/03/21)
• 14% korting op 1 promokamer voor 2 personen (01/04/20-31/03/21, volgens 

beschikbaarheid)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt of 
halfpension)

Apulië

GRATIS

Alberobello
Hét centrum van de 
trul li. Trulli zijn wit
gekalk te huisjes met 
een kegelvormig dak, 
vaak met astrologische 
en reli gieuze afbeel
din gen. Alberobello heeft een centrum dat 
toeristisch sterk uitgebaat wordt. Daar
naast is er ook een residentiële zone waar 
u heerlijk kan verdwalen tussen de trulli 
en waar u schitterende kiekjes maakt.
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UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/03/20) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 30/04/20) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 30/06/20) (voor reserveringen vanaf 29/08/20, betaalbaar bij reservering, 

niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-27/07/20, 31/08/20-31/10/20)
• 12 nachten betalen + 2 nachten gratis (26/07/20-29/08/20)
• 15% korting op 2 promokamers voor 2 personen (01/04/20-31/10/20) (volgens beschikbaarheid)
(cumuleerbaar) (inclusief half- of volpension)

GRATIS
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Grand Hotel Masseria Santa Lucia

Ligging: een groene ligging op 7 km van het centrum van Ostuni, vlak bij 
de zee. Ostuni is een gezellig stadje met typerende straatjes en traditionele 
winkeltjes, beschermd door eeuwenoude wallen. Bezoek de kathedraal en de 
Monacellekerk. Andere aanraders zijn de trulli van de Valle d'Itria, Alberobello, 
hoofdstad van de trulli (41 km) en de Castellana Grotte (49 km).
Transport: luchthaven Brindisi op 25 km, Bari op 90 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de Masseria Santa Lucia is een eigentijdse versie van een traditio-
neel landhuis. Het interieur is een mix van oude elementen en moderne accen-
ten. In het oorspronkelijke gebouw zijn de receptie, de aangename bar en het 
restaurant ondergebracht. Het restaurant biedt een stijlvol kader en is bekend 
in de streek voor zijn uitstekende keuken en zorgvuldig geselecteerde wijnen. 
De elegante hall is een gezellige ontmoetings plaats. Via de tuin bereikt u het 
prachtige zwembad (mei-septem ber, met zeewater en apart kindergedeelte). 
Het privéstrand situeert zich op 500 m (gratis pendeldienst). Gratis ligstoelen 
en parasols aan het zwembad en op het strand. Gratis tennis en minivoetbal, 
fietsen betalend. Beautycenter betalend. 15/06-15/09 is er 's avonds regel matig 
muziek voorzien en eenmaal per week wordt er een typische Puglia-avond geor-
ganiseerd.
Kamers: 132 kamers (22 m²) in een hedendaagse stijl, verdeeld over hoofd- en 
bijgebouw. Tegelvloer.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel). Volpension mits toeslag (lunch met bediening aan tafel, 
15/06-15/09 buffet 1x week).
Kinderen: 2 kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief half- of volpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief half- of volpension).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/11/20-31/03/21. Periode A/B/C: min. 
3 nachten, periode D: min. 7 nachten. Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (april-
september), €1/persoon/nacht (oktober) (ter plaatse te betalen, max. 5 nach-
ten).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles wijn en fruitmand.

Voor de restauratie van deze oude 
kasteel boerderij werd beroep gedaan op 
een archi tect die op geraffineerde wijze 
moderne elementen heeft weten te in te
gre ren in de bestaande gebouwen. U 
logeert er omgeven door de heerlijke geu
ren van amandelen en citrusvruchten. Hier 
wacht u een gevoel van sereniteit...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief halfpension
PUGV0008 X0

A 01/04-01/05 80 93 64 volpension volwassene
per. A 13
per. B 16
per. C 17
per. D 19
volpension 
kind < 13 jaar 11

B 02/05-24/07 102 113 82
C 25/07-07/08 119 135 95
D 08/08-21/08 169 207 135
B 22/08-18/09 102 113 82
A 19/09-31/10 80 93 64

Apulië

Marina di Ostuni
Dit is de badplaats van 
Ostuni met vakantie
dorpen, campings en 
avond vertier. Ostuni 
zelf (op 8 km) ligt op 
3 heu vels en wordt 'de 
witte stad' genoemd omwille van de wit
gekalkte huizen. Ostuni presenteert zich 
als een typische stad van Apulië, gebouwd 
in harmonie met de natuur en met over
blijf selen uit de diverse historische 
perio des.
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Masseria Stali

Ligging: op de grens van het dorpje Caprarica di Lecce, te midden van de olijf-
gaarden in een rustige, rurale omgeving op 12 km van Lecce. Bezoek er zeker 
het prachtig historisch centrum, met de Palazzo Vescovile en de Duomo als 
twee mooie voorbeelden van de exuberante barok die deze stad typeert. Nabij 
Torre dell'Orso (19 km) vindt u de indrukwekkende Roca Vecchia met de feeë-
rieke Grotta della Poesia. De gehele kustlijn van de Salento wordt gekenmerkt 
door torens (Torri) die de bevolking in het verleden voor indringers moesten 
waarschuwen. De Ionische kust is bijzonder gekend om zijn parelwitte stranden 
en blauwe zee. In de kathedraal van Otranto (30 km) vindt u een reusachtige 
vloermozaïek uit de 12de eeuw. Gallipolli ligt op 40 km. De witte kliffen van 
Leuca op 63 km, Ostuni op 94 km, de trulli van Alberobello op 130 km.
Transport: luchthaven Brindisi op 53 km, Bari op 180 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met de receptie (8 tot 24 uur), lounge en bar. In het à-la-
carte restaurant worden biologische en streekgebonden ingrediënten gebruikt. 
Bij mooi weer kan u buiten dineren. De eigenaars produceren ook hun eigen 
olijfolie. In de rustgevende tuin met eeuwenoude olijfbomen vindt u een zwem-
bad (17 x 6 m) met poolbar, gratis ligstoelen en parasols. Een tweede kleiner 
zwembad (diameter 4 m) met hydromassage. Outdoor wellnesszone (massages 
betalend). Geen lift.
Kamers: deze gerenoveerde masseria telt 20 kamers op het gelijkvloers, verdeeld 
over twee bijgebouwen die zich in de tuin bevinden. De ruime kamers hebben 
een sobere, hedendaagse stijl en zijn voorzien van alle comfort. Tegelvloer. 
We reserveren voor u een classic kamer (30 m², max. 2 personen), een junior 
suite (30 m², max. 3 personen) of een superior suite (60 m², max. 6 personen, 
2 kamers, 2 badkamers). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu, inclusief water en 1/4 liter wijn, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bijzonderheden: kleine huisdieren: € 20/nacht.
Bonus: welkomstdrankje en geschenkje (uitgez. classic kamers).

Een leuk adresje, met een recent aange
legd buitenzwembad en comfortabele 
ruime kamers, in een plattelandsomge
ving net buiten Lecce. U kan de prach
tige Salentozandstranden vlot bereiken. 
In deze ecologische agriturismo delen 
de sympathieke eigenaars graag hun 
kennis over biologische olijfolie en het 
productieproces.

vanaf Prijs per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

junior 
suite

superior 
suite

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0060 N1

A 01/03-30/03, 03/10-29/12 70 120 180 260 halfpension
volwassene 40
kind < 6 jaar 20

B 31/03-30/06, 12/09-02/10, 30/12-01/01 90 140 220 300
C 01/07-31/07, 30/08-11/09 110 180 260 340
D 01/08-29/08 130 220 300 380

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 25% (reservering tot 120 dagen voor afreis) OF 20% 

(reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 15% (reservering tot 60 dagen voor 
afreis) OF 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/03/20-30/03/20, 03/10/20-29/12/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (31/03/20-30/06/20, 12/09/20-02/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-31/07/20, 30/08/20-11/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Caprarica di Lecce
Dit landelijk dorpje 
ligt in de streek van 
Salento, het zuide
lijk deel van Apulië, 
omringd door talloze 
olijfbomen, niet ver van 
het stadje Lecce, de parel van de zuide
lijke barok. Het Grieks verleden van Magna 
Graecia (GrootGriekenland) leeft verder in 
het lokaal dialect, het Griko, dat nog altijd 
wordt gesproken in Caprarica en de omlig
gende dorpen.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Risorgimento Resort

Ligging: in het hart van de historische binnenstad, op slechts enkele stap-
pen van de Piazza Sant'Oronzo met het Romeins amfitheater, de Piazza Duomo 
en de basiliek van Santa Croce. Een ruime waaier aan leuke boetieks, bars en 
restaurantjes in de buurt.
Transport: luchthaven Brindisi op 39 km, Bari op 150 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: als een van de allereerste hotels ooit gebouwd in het histori-
sche stadscentrum (1880), ademt Risorgimento Resort de ziel van Lecce. Lobby 
en 24 uursreceptie. Loungebar. Voortreffelijk restaurant Le Quattro Spezierie, 
waar chef Alessandro Cisternino traditionele en innovatieve smaken op mees-
terlijke wijze combineert. Zijn gerechten zijn een hommage aan de Salento. 
Uitgebreide wijnkelder met nationale en internationale etiketten. Op het gelijk-
namige dakterras Le Quattro Spezierie is het heerlijk aperitieven en dineren met 
zicht op de stad en de Duomo. Wellness Salus per Aquam met stoombad, bele-
venisdouches en relaxzone (privé af te huren). TechnoGym fitness. Bewaakte 
privéparking met valetservice: vanaf € 15 à 20/dag).
Kamers: 41 stijlvolle kamers en 6 suites, ingericht in een hedendaagse stijl. De 
warme kleurtonen en elegante decoratie verwijzen naar het barokke Lecce en de 
Salento. Met marmer afgewerkte badkamers. Vast tapijt of parket. Naar keuze: 
superior (22-26 m², max. 2 personen), deluxe (26-32 m², max. 2 personen), exe-
cutive (30-35 m², met kleine zithoek, max. 3 personen), junior suite (40-55 m², 
kingsize bed, living met sofabed, max. 2 personen) of garden suite (40-55 m², 
kingsize bed, living met sofabed, dressing, panoramisch terras 15 m², bad en 
douche, max. 2 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in executive kamers: 1 kind van 4 t/m 13 jaar 
op de kamer van de ouders geniet 10% korting op de prijs van het extra bed.
Bijzonderheden: min. 2 nachten. Verbllijfstaks: € 1,50 (oktober-april) € 3 (mei-
september)/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: welkomstdrankje op het dakterras. Periode C: 10% korting op een à-la-
cartemenu in het restaurant en op de behandelingen in de spa (cumuleerbaar 
met Uw voordeel)

Stijlvol en luxueus stadshotel met een 
topservice, op een boogscheut van de 
belangrijkste bezienswaardigheden van 
Lecce. Tevens ideaal voor wie bezoeken 
aan zowel Midden als ZuidPuglia wil 
combineren met een verblijf in een hippe 
ZuidItaliaanse stad. Het dakterras mid
den in de stad is een absolute troef!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

2 persk.
executive

junior suite/
garden suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0065 X0

A 01/04-10/04, 13/04-30/06 106 116 122 148 halfpension 39
extra bed (3de volwassene) 52B 11/04-12/04, 10/08-20/08 119 135 145 186

C 01/07-31/07 77 93 97 135
A 01/08-09/08, 21/08-31/10 106 116 122 148
C 01/11-27/12, 02/01-31/03 77 93 97 135
B 28/12-01/01 119 135 145 186

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 5% korting bij min. 5 nachten
(de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

Apulië

Lecce
Ook wel het Firenze van 
het Zuiden genoemd. 
Een schitterende stad 
vol barokke architec
tuur, mooie monumen
ten en witte straat
jes. De Piazza Duomo met het Palazzo 
Vescovile en de Duomo trekt alle aandacht 
en is 's avonds prachtig verlicht. Naast 
kunst en cultuur biedt Lecce stijlvolle res
taurants en trendy bars, waar u een lek
kere espressino of aperitivo kan drinken.
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Masseria Bandino

Ligging: rustig, op 2 km van het centrum. Otranto is een van de mooist gele-
gen stadjes van de provincie met een intact gebleven historische binnenstad, 
een haven, een boulevard, een zandstrand, restaurantjes, een kasteel en een 
onwaarschijnlijk blauwe zee. Het hotel is omgeven door een pijnboombos. De 
barokke stad Lecce ligt op 45 km, net als het ommuurde Gallipoli aan zee.
Transport: luchthaven Brindisi op 85  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: gezellige inkom en receptie, bar. Restaurant voor het onbijt en het 
halfpension, en daarnaast een à-la-cartekaart met excellente streek gerechten 
op basis van verse kwaliteitsingrediënten. Bij mooi weer wordt u buiten op het 
terras bediend. Zalig zonnebaden aan het buitenzwembad (01/04-31/10) met 
gratis ligstoelen en para sols in een mooi natuurlijk kader, handdoeken zijn 
betalend. Er is een speelpleintje voor kinderen. In de omgeving: fietsverhuur, 
paardrijden, boot tochten, duikactiviteiten,...
Kamers: deze masseria telt slechts 20 kamers (17-20 m², classic kamer). Ze zijn 
eerder sober qua inrichting, maar geheel verzorgd. Ze beschikken over tegel-
vloer of parket en een klein terras. Het bedlinnen wordt 2x per week vervangen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 11 jaar op de kamer 
van de ouders genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt) (in stapelbedden).
Bijzonderheden: 20/06/20-24/07/20, 05/09/20-11/09/20: min. 5  nachten. 
25/07/20-04/09/20: min. 7 nachten met aankomst en vertrek op zaterdag. Kleine 
huisdieren toegelaten: € 10/nacht. Gesloten vanaf 31/10/20. Verblijfstaks (vanaf 
12  jaar): €  2/persoon/nacht (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20), €  3/per-
soon/nacht (01/07/20-31/08/20) (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten) - u 
ontvangt de Otrantokaart die recht geeft op bepaalde kortingen. Afwijkende 
annuleringsvoorwaarden: periode C/D/E: 100% kosten vanaf 20  dagen voor 
afreis.

Domenica en Roberto hebben van deze 
antica masseria uit de jaren 1700 een zalig 
vakantieadresje gemaakt. In de gezel
lige, kleinschalige masseria geniet u in 
een ongedwongen sfeer van een relaxte 
vakan tie, midden in de natuur. Masseria 
Bandino respecteert de traditionele archi
tec tuur van de rurale landschappen in de 
Salento streek.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0035 N1

A 04/04-09/04, 14/04-22/05, 19/09-30/10 50 75 40 halfpension
volwassene 30
kind < 12 jaar 20

B 10/04-13/04, 23/05-19/06, 12/09-18/09 55 82 44
C 20/06-24/07, 05/09-11/09 65 52
D 25/07-07/08, 29/08-04/09 80 64
E 08/08-28/08 98 78

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 31/03/20 voor verblijven 

04/04/20-24/07/20, 05/09/20-30/10/20) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (04/04/20-08/04/20, 14/04/20-

27/04/20, 01/10/20-27/10/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (04/05/20-18/05/20, 19/09/20-

30/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Otranto
Otranto was eerst een 
Griekse stad en daar na 
een Romeinse. Be zoek 
de kathe draal, waar u 
een schit terende moza
iek kan bewonderen, de 
Byzan tijnse San Pietrokerk en het kasteel. 
In de Byzantijnse tijd was Otranto een van 
de grootste havens aan de Adriatische 
kust. Vandaag is Otranto een belangrijke 
toeristische pleisterplaats.
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Piccolo Mondo

Ligging: op 2 km van het dorpscentrum en het haventje van Castro, langs de 
kustweg naar Santa Cesarea Terme. Gebouwd tegen een klif, verscholen tus-
sen een weelderige, mediterrane begroeiing met een adembenemend zicht dat 
reikt tot de Albanese kust. Kustplaatsjes Otranto (18 km) en Santa Maria di 
Leuca (30 km). Lecce, de barokhoofdstad op 48 km. Landinwaarts, fotogenieke 
dorpjes als Specchia, Tricase, Martano. In de onmiddellijke omgeving tal van 
natuurlijke grotten zoals de Grotta Zinzulusa (50 m) en de Grotta Verde nabij 
Andrano (7 km), het Castello Aragonese (45 m), de baai en het mooie strandje 
van Acquaviva (4 km).
Transport: luchthaven Brindisi op 96 km, Bari op 218 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: bij het betreden van het hotel valt meteen de huiselijke sfeer op. 
24 Uursreceptie met gezellige ontvangstruimte en televisiehoek. Gratis wifi in 
de gemeenschappelijke ruimtes. Restaurant met panoramisch terras voor ont-
bijt en diner. Veel aandacht gaat uit naar de lokale producten van de Salento. 
Buitenzwembad (30 x 20 m, zoutwater, gratis ligzetels en parasols). Poolbar 
voor een informele lunch of een heerlijke aperitivo salentino. Privétoegang tot 
het benedengelegen rotsstrandje met zonneplatform (193 trappen). De grotten 
Palombara en Azzurra liggen op 10 m en kan u dus vlot al zwemmend bereiken. 
Tennisveld. Petaque. Openluchtfilmvertoningen met themadegustaties (zomer-
maanden). Yogalessen met zicht op zee (op aanvraag, betalend).
Kamers: 32 kamers in een elegante, mediterrane stijl, verspreid over 5 niveaus 
(geen lift). Standaard met of zonder beperkt zeezicht (16 m², max. 3 perso-
nen, balkon of terrasje) of superior (20 m², 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen, frontaal zeezicht, patio/tuintje of terras). Tegelvloer. Geen wifi. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed 3de volwassene: 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 13/nacht. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders geniet 30% korting (inclusief ontbijt). Superior kamers: dezelfde korting 
voor 2 kinderen.
Bijzonderheden: 25/07/20-21/08/20: min. 5 nachten, 22/08/20-03/10/20: min. 
3 nachten, 01/05/20-24/07/20: min. 2 nachten Huisdieren: € 10/nacht. Het hotel 
is gesloten van 01/04/20 tot 24/04/20 en vanaf 04/10/20. Het restaurant is geslo-
ten 24/04-31/05, 01/10-03/10, geen halfpension mogelijk.

Smaakvol en gezellig ingericht hotel, reeds 
3 generaties lang in familiaal beheer. Hier 
geniet u niet alleen van de comfortabele 
kamers en de aangename faciliteiten, 
maar vooral ook van de hartelijke ont
vangst en de unieke ligging aan zee. 
Ideale uitvalsbasis voor de verkenning van 
het meest zuidelijke stukje van Puglia.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

2 persk.
standaard gedeel-

telijk zeezicht
2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0064 N1

A 25/04-26/06, 29/08-03/10 53 87 66 87 halfpension volwassene
per. A/B 22
per. C 28
halfpension kind < 13 jaar
per. A/B 18
per. C 19

B 27/06-24/07, 22/08-28/08 64 102 80 116
C 25/07-21/08 99 145 123 145

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03/20 voor 

verblijven 25/04/20-03/10/20) OF (reservering tot 45 dagen voor 
afreis voor verblijven 05/09/20-03/10/20)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis (25/04/20-31/07/20, 01/09/20-03/10/20)

(cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Apulië

GRATIS
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Castro di Lecce
Mooi dorpje in de 
Salento. De naam 
is afgeleid van het 
Latijnse 'castrum' wat 
versterkte burcht bete
kent. De Romeinen 
bouwden er een tempel gewijd aan de 
godin Minerva. De legende vertelt dat dit 
de plek is waar Aeneas voor het eerst aan 
wal ging in Italië. De barokke parel van de 
Salento, Lecce, ligt op een uurtje rijden. 
De prachtige stranden en kliffen liggen 
binnen handbereik.
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Naturalis Bio Resort & Spa

Ligging: op een landgoed (13 ha) met olijfbomen, een wijngaard, citrusbomen 
en een grote moes- en kruidentuin. Op 1 km van het centrum. Het strand van 
Otranto op 15 km, het barokke Lecce op 25 km en Alberobello op 140 km.
Transport: luchthaven Brindisi op 75  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur). U verblijft in een antieke masseria waar men 
biologische planten en kruiden teelt. De keuken serveert gerechten met sei-
zoensgebonden ingrediënten uit de tuin en werkt op aanvraag. Indien u geen 
halfpension boekt, kan u steeds voor het diner reserveren, bij mooi weer op het 
terras. Zalige tuin met buitenzwembad (9 x 15 m, zout water, apart kinderge-
deelte) en gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Lichte lunch op aanvraag. 
De Exclusive & Private Spa Suite wordt voor uw exclusief gebruik geboekt.
Kamers: 11 kamers, elk met hun eigen decor en kleurthema, vernoemd naar één 
van de op het domein geteelde planten. Ze werden ingericht met authentieke 
materialen en hebben tegelvoer. Deluxe kamer (45 m², max. 3 personen, terrasje 
- niet privé) en junior suite (60-65 m², max. 3 personen, privéterras). Junior 
suite deluxe (60 m², max. 2 personen, bubbelbad en privéterras) en junior suite 
superior (82 m², max. 4 personen, privéterras). Koffie- en theefaciliteiten op 
aanvraag. Junior suite executive (70 m², max. 3 personen, outdoor bubbelbad 
in wintertuin): prijzen op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
inclusief aperitief, water en wijn).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. Enkel in de deluxe kamers en junior suites: 
1 kind t/m 14 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ont-
bijt). Enkel in de junior suites superior: 2 kinderen t/m 14  jaar overnachten 
gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 08/08/20-28/08/20: min. 7 nachten. Overige data: min. 3 nach-
ten.
Bonus: bij min. 3 nachten: 1 uur gratis toegang tot de spa. Jonggehuwden: 
fruit en fles prosecco.

Deze antieke masseria werd tot in de per
fectie gerestaureerd en staat volledig in het 
teken van de organische teelt van planten 
en kruiden, olijven, druiven, citrusvruch
ten, lavendel, aloe vera... Hun bijzondere 
aandacht voor duurzaamheid leverde hen 
dan ook al de 'Green Travel Award' op. De 
ideale plaats om te herbronnen!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

junior 
suite 

2 pers.

junior suite 
deluxe 
2 pers.

junior suite 
superior 
2 pers.

Toeslag per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0057 X0

A 01/04-30/06 135 165 175 185 halfpension 80
extra bed (3de volwassene)  
in een deluxe kamer 80
extra bed (3de en 4de 
volwassene) in een  
junior suite superior 80

B 01/07-31/08 195 215 235 245
A 01/09-30/09 135 165 175 185
C 01/10-31/03 95 115 135 145

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 120 dagen voor afreis) 

OF 5% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/03/21)
(inclusief ontbijt) (u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten) (niet cumuleerbaar)

GRATIS

Martano
Deze kleine stad ligt 
in het hart van de 
Salento. Het is een van 
de hoofdplaatsen van 
de Grecia Salentina, 
een regio waar het 
lokaal dialect, het Griko, van het Grieks 
afstamt. Op een halfuurtje rijden van 
Lecce, de barokke parel van de Salento. 
De prachtige stranden en kliffen in de hak 
van Italië zijn makkelijk bereikbaar.
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Masseria Bagnara

Ligging: uitkijkend op zee, op een domein van 80 ha met eeuwenoude olijf-
bomen en wijngaarden. Het strand op 800 m, Torre Ovo op 2 km. De schatten 
van het Ionische Magna Grecia, Taranto en het Marta Museum, op 30 km, het 
mysterieuze Manduria met zijn wijnmuseum op 23 km. Alberobello op 69 km.
Transport: luchthaven Brindisi op 68 km, Bari op 133 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lounge en bar. Het restaurant serveert traditionele gerechten 
met een moderne twist. Amedeo, de zoon van de eigenaar, is gespecialiseerd 
in nationale en internationale wijnen. Hij adviseert u graag. De uitgebreide 
wijnkelder ligt in een voormalige 'Pagliara' (typische rurale architectuur). 
Schitterend buitenterras. Het zwembad kijkt uit op de olijfgaarden en de zee. 
Gratis ligstoelen en para sols, handdoeken betalend. Poolbar. Kleine spa met 
lichaamsbehandelingen. Tuin met wandel- en fietspaden (gratis fietsen).
Kamers: 17 stijlvolle kamers in harmonie met de natuur. Tegelvloer of parket. 
Deluxe (36 m², max. 2 personen, op het gelijkvloers met terras), junior suite 
(42 m², max. 3 personen, gelijkvloers met terras of verdieping met mooi zicht) 
of suite (56 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, gelijk-
vloers, aparte slaapkamer afgeschermd van woonkamer met sofabed, 2 terras-
sen). Hystorical suite (18 m², max. 2 personen, in een typische pagliara en met 
een panoramisch dakraam) of terrace suite (46 m², max. 3 personen, verdieping 
met terras met bubbelbad en solarium).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: periode C: min. 2  nachten, periode D: min. 3  nachten. 
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode A/B: 30% kosten van 29  tot 
15 dagen voor afreis, 60% kosten van 14 tot 10 dagen voor afreis; periode C/D: 
30% kosten van 39 tot 30 dagen voor afreis, 60% kosten van 29 tot 15 dagen voor 
afreis, 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: 10% korting in de spa op 1 behandeling of 15% korting op 3 behan-
delingen (cumuleerbaar met Uw voordeel). Upgrade volgens beschikbaarheid. 
Jonggehuwden: spumante, fruit en 2 massages (30 minuten).

De eigenaar, Alessandro Pagano, is 
hier opgegroeid en is zeer gehecht aan 
dit paradijselijk stukje Apulië. Hij zal u 
on getwijfeld weten te inspireren. In deze 
bijzonder mooie witte masseria werd 
aan elk detail gedacht. Een ontspan
nende vakantie tussen de groene natuur 
en de blauwe zee... Excellente service en 
gastvrijheid!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
suite 

2 pers.
extra

bed 3/4
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0052 X0

A 01/04-30/04 79 89 99 30 2 persk. hystorical suite
per. A 20
per. B 35
per. C 24
per. D 25
2 persk. terrace suite
per. A 35
per. B 59
per. C 64
per. D 84

B 01/05-12/06 114 129 158 40
C 13/06-25/07 149 163 183 50
D 26/07-29/08 163 178 198 50
C 30/08-18/09 149 163 183 50
B 19/09-26/09 114 129 158 40
A 27/09-27/12 79 89 99 30
B 28/12-01/01 114 129 158 40
A 02/01-31/03 79 89 99 30

UW VOORDEEL
• Reservering tot 60 dagen voor afreis: vroegboekvoordeel van 10% (verblijven 

01/04/20-12/06/20, 19/09/20-31/03/21) OF 5% (verblijven 13/06/20-25/07/20) 
(cumuleerbaar met het voordeel 60+, niet cumuleerbaar met 2+1, 4+1, 6+1)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode A)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode B)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode C)
• 60+: 5% korting (01/04/20-31/03/21) (cumuleerbaar met het 

vroegboekvoordeel en 2+1, 4+1, 6+1)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Apulië

GRATIS

Lizzano
Aan de zuidoostelijke 
kust van Tarantino. De 
kustlijn van Lizzano 
strekt zich uit over zo'n 
6 km, van Gallipoli 
tot Taranto. Marina di 
Lizzano heeft een zandstrand en kristal
helder water. Het stadje maakt deel uit 
van de Nationale vereniging 'Città del vino' 
en 'Terre del Primitivo' met zijn 'strada del 
vino'. De Primitivo di Manduria e Lizzano 
DOC is wereldwijd bekend.
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Giardino Giamperduto

Ligging: heel bijzonder, aan de ene kant afgebakend door het boeiende stadje 
Bernalda, aan de andere kant een indrukwekkend uitzicht op het intrigerende 
landschap. Op 750 m ligt de Corso Umberto I en de Piazza Plebiscito. Rond 
het plein bevinden zich de Palazzi Gentilizi. Dit zijn adellijke paleizen waar-
onder het Palazzo Margherita dat toebehoort aan filmproducent Francis Ford 
Coppola. Bernalda is de geboortestad van zijn grootvader. Zijn dochter Sofia 
trouwde er in 2011 met Phoenix frontman Thomas Mars, wat zorgde voor veel 
Hollywoodglamour in het stadje. Het archeologisch museum en het Lido van 
Metaponto situeren zich op 12 km. In de Lucanische Dolomieten kunt u zich 
wagen aan de beroemde 'volo dell'angelo', de vlucht van de engel (72 km). U 
beleeft hoe het is om te kunnen vliegen! De Sassi van Matera zijn Unesco-
Werelderfgoed (42 km).
Transport: luchthaven Bari op 134 km, Brindisi op 127 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en bar (7.30 tot 23.00 uur). Het uitgebreid ontbijtbuffet 
bestaat uit natuurlijke en lokale producten. De mediterrane tuin weerspiegelt 
het authentieke plattelandsleven. Zalig terras en een buiten zwembad (10 x 5 m, 
mei-oktober) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Gratis fietsen vol-
gens beschikbaarheid. Op aanvraag worden culturele uitstappen, sportactivitei-
ten, kooklessen, wijntours,... voor u geregeld. Geen lift. Voor de poort van het 
hotel is er gratis parkeermogelijkheid (publiek, niet bewaakt). In de omgeving: 
golf (18 holes) op 5 km.
Kamers: 11  ruime, luchtige en bijzonder charmante kamers gelegen op het 
gelijk vloers. Tegelvloer. Standaard (15-18 m², max. 3 personen), superior (20-
25 m², max. 3  personen, terras) of 1  familiesuite (57 m², max. 4  personen, 
2 kamers met tussendeur, 2 badkamers). Twee persoonskamer voor alleengebruik 
(standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 

Stijlvol en erg aantrekkelijk hotelletje 
(1920) dat met de grootste zorg werd 
ge restaureerd. Warme sfeer, ingetogen 
ele gan tie, authenticiteit, mediterrane 
kleu ren, een knus interieur,... De tuin kijkt 
uit op de ongerepte, betoverende natuur. 
Ospitalità  gastvrijheid  is een ware pas
sie van de eigenaars. Te ontdekken!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PUGV0048 X1

A 01/04-15/06, 01/09-30/09 45 70 50 extra bed (3de persoon)  
in een classic of  
superior kamer 20

B 16/06-31/08 55 80 60
C 01/10-31/03 40 60 45

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21)

GRATIS

Bernalda
Klein stadje op de top 
van een heuvel dicht 
bij de Ionische Zee. 
Het oude stadsdeel 
werd ge  bouwd rond de 
Piazza San Bernardino 
met het Castello Aragonese en de kathe
draal la Chiesa Madre. Het nieuwere stads
deel werd gesticht in de 19de en de 20ste 
eeuw. De hoofdstraat Corso Umberto I 
heeft een schaakbordpatroon.
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Prijs per kamer per nacht familiesuite 
4 pers.inclusief ontbijt

D 01/04-15/06, 01/09-31/03 160
E 16/06-31/08 170
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 € 82,
80* 

AUTHENTIC EXPERIENCE CHARME

P FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Albergo Sextantio Le Grotte Della Civita

Ligging: hoog gelegen op een kam langs de Gravina di Matera (ravijn) in het 
historisch hart van de stad. U verblijft in het oudste deel van de Sassiwijken, 
nl. de Civita, uitkijkend op het indrukwekkende Murgia Park waar nog eens 
meer dan 100 grotkerken verborgen liggen en waar scenes uit de controversiële 
film van Mel Gibson 'The Passion of the Christ' werden opgenomen. Het Museo 
Archeologico Nazionale Domenico Ridola ligt op 500 m, de Cripta del Peccato 
Originale op 10 km, de witte zandstranden van Metaponto op 50 km. In de 7de 
eeuw v. Chr. koloniseerden Griekse veroveraars deze kust in de Magna Graecia 
en stichtten er Metapontum.
Transport: luchthaven Bari op 60  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur). Een heerlijk ontbijt met verse lokale producten 
wordt geserveerd in de mooie authentieke grotkerk Cripta della Civita, heel 
gezellig... Geen lift. Privéparking met valetservice (vanaf € 28/24 uur). Publieke 
parking op 100 m (gratis, volgens beschik baarheid).
Grotten: dit is een albergo diffuso, wat betekent dat de 18 grotten verspreid 
liggen, uitgehouwen langs de steegjes opklimmend naar het stadje Matera. 
Er werd met extreme nauwkeurig heid te werk gegaan om de oor spronkelijke 
grotten en site te behouden. Comfort en luxe zijn aanwezig, maar heel subtiel. 
Elke grot heeft een houten deur en antiek slot. De inrichting is minimalistisch, 
heel romantisch en onwerkelijk... Mooi uitzicht op de Gravina di Matera en het 
plateau van Murgia. Classic (25-30 m², max. 2 personen, twee persoons  bed), 
superior (40-50 m², max. 3 personen) of suite (60-100 m², max. 4 personen). 
Stenen vloer. Tweepersoonsgrot voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: 1 kind (superior kamers) of 2 kinderen (suites) t/m 12  jaar over-
nacht(en) gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 4/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: fruit voor jonggehuwden.

The New York Times titelde 'Het onwaar
schijnlijke verhaal van het meest intrige
rende hotel van Italië'. Logeren in deze 
albergo diffuso is een absoluut unieke 
ervaring bij het ontdekken van dit subliem 
stukje Italië... U wordt er onder gedompeld 
in de bijzondere sfeer, cultuur en de 
geschiedenis van de Sassi di Matera. Een 
onvergetelijke ervaring in de Culturele 
Hoofdstad van Europa 2019...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

suite 
2 pers.

inclusief ontbijt
PUGV0049 N1

A 01/04-30/04 169 338 230 298
B 01/05-30/09 196 392 264 359
A 01/10-31/10 169 338 230 298
C 01/11-27/12 125 250 180 234
B 28/12-05/01 196 392 264 359

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 29/02/20) *
• 10% korting bij min. 4 nachten *
• De 3de volwassene (superior kamers) en de 4de volwassene (suites) 

overnacht(en) gratis op de kamer van 2 volbetalende personen
(de voordelen gelden 01/04/20-05/01/21)
* niet onderling cumuleerbaar

Basilicata

GRATIS

Matera
Stad van de Sassi, 
huizen die in de rot
sen uitgehouwen zijn. 
Carlo Levi ver wierf in 
1945 grote bekend 
heid met zijn publica
tie 'Christus kwam niet verder dan Eboli'. 
Hierin beschreef hij de schrijnen de leef
omstandigheden van de boeren in Matera 
en Basilicata, die toen nog in de prehisto
rische grotten woonden. Intussen erkend 
als UnescoWerelderfgoed. Matera was in 
2019 Culturele Hoofdstad van Europa.
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Sicilia
Tempels, de Etna, pupi en maccheroni
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Fascinerend eiland met een uitzonder lijk rijk verleden. Verschillende culturen 
hebben er in de loop der eeuwen hun sporen nagelaten. U vindt er tevens 
een onuit puttelijke rijkdom aan artisanale ambachten, van kunstig keramiek 
tot pupi (marionetten). De landschappen variëren van rotsachtige kusten, 
verborgen stranden, charmante kreken tot... de Etna. En de Sicilianen waren 
de uitvinders van de macaroni. De traditionele keuken is een belevenis op zich.
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 € 659,
00* 

Rondreis 
Sicilië: verrassende 
smeltkroes 
Vurig en temperamentvol: proef het 
beste van Sicilië, een intrigerend 
eiland met een rijke geschiedenis en 
prachtige natuur. Ontdek de pure sma-
ken van de Siciliaanse gastronomie, het 
werelderfgoed van de barokvallei, de 
woeste Marslandschappen van de Etna 
en bruisende steden zoals Palermo en 
Catania.

De hoogtepunten 
7 nachten vanuit Palermo (*)

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (p. 199) 
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 7 nachten
 · 2 nachten in Palermo: hotel Porta Felice 
 · 2 nachten nabij Taormina: hotel Puntamare 
(zie p. 162-163)

 · 1 nacht in Siracusa: hotel Villa Politi
 · 1  nacht nabij Agrigento: hotel Scala dei 
Turchi (zie p. 177)

 · 1  nacht nabij Trapani: hotel Baglio 
Fontanasalsa 

of gelijkwaardig

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Italië, waarde € 37 (per 
kamer)

 · 7 nachten in logies en ontbijt in standaard 
4 sterrenhotels

 · Dag 3: wijnproeverij in Castelbuono
 · Dag 4: diner in een restaurant in Taormina
 · Dag 5: diner in een restaurant in Siracusa
 · Dag 7: degustatie van olijfolie en diner nabij 
Trapani

Niet inbegrepen
 · De vluchten en transfers
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken die niet zijn in-
begrepen in het programma

* Programma 7  nachten vanuit Catania op aanvraag. 
De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde 
prijsperiode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes 
geldt de duurste periode). De volgorde van de etappes 
en de keuze van de hotels kan afwijken omwille van 
externe factoren 

Dag 1: aankomst in Palermo. Afhankelijk van het aankomstuur, bezoekt u in 
Palermo nog de Cappella Palatina in het koninklijk paleis, de kathedraal, het 
Palazzo Pretoria met zijn prachtige fontein en het stadhuis. 

Dag 2: verder Palermo bezoeken of richting Mondello, het favoriete strand 
van de inwoners van Palermo. Als er nog tijd over is, bezoek dan zeker het 
nabijgelegen Monreale met zijn majestueuze kathedraal uit de 12de eeuw - de 
sublieme mozaïeken met tekeningen uit het oude en nieuwe testament zijn de 
verplaatsing absoluut waard.

Dag 3: op weg naar Taormina wordt er halt gehouden bij één van de beste 
Siciliaanse wijnhuizen voor een proeverij. Maak tijd om onderweg Cefalù te 
bezoeken, een pittoresk middeleeuws dorpje, waar de goudkleurige kathedraal 
een dominante plaats inneemt. Ook Piazza Armerina met de Villa del Casale, 
een fraaie Romeinse villa met schitterende mozaïekvloeren, is een bezoek dat 
wij warm aanbevelen.

Dag 4: bezoek Europa’s hoogste actieve vulkaan, de Etna. Het schilderachtige 
Taormina ligt op een magnifieke locatie en kijkt uit over zee met de Etna op 
de achtergrond. Bezoek het antiek Grieks theater, de kathedraal of loop de 
hoofdstraat Corso Umberto af. Diner in een restaurant in het schilderachtige 
oude centrum.

Dag 5: verder naar Siracusa. Bezichtig de archeologische site, de kathedraal, 
de tempel van Apollo en Latomias, de grote steengroeven met het Oor van 
Dionysos. Romantisch diner in het stadscentrum.

Dag 6: vertrek naar Agrigento. Onderweg kunt u de dorpjes in de barokvallei 
bezoeken. Noto en Ragusa zijn de belangrijkste en beide behoren tot het 
Unesco-Werelderfgoed. 

Dag 7: bezoek aan de Tempelvallei. Daarna volgt de indrukwekkende archeolo-
gische site van Selinunte, de grootste van Sicilië. Degustatie van olijfolie en 
diner bij een gevierde Siciliaanse olijfolieproducent. Typisch en lekker!

Dag 8: na het ontbijt terug naar Palermo. Onderweg kan u een bezoek inlassen 
aan de kleine middeleeuwse stad Erice en Segesta met zijn Dorische tempel, 
gelegen op een top van een heuvel, meer dan de moeite waard! Einde van de 
rondreis of verlenging in een van onze hotels.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% 

(reservering voor 31/03/20)

vanaf Prijs per persoon per rondreis
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
SICP0038

A 01/03-03/04, 31/10-28/11 659 869 539
B 04/04-01/05, 03/10-30/10 689 899 569
C 02/05-02/10 739 949 619
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 € 1399* 
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* Programma 14  dagen vanuit Catania op aanvraag. 
De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde 
prijsperiode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes 
geldt de duurste periode). De volgorde van de etappes 
en de keuze van de hotels kan afwijken omwille van 
externe factoren, zonder de essentie van het programma 
aan te tasten

Sicilië

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (p. 199)
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 14 nachten
 · 2  nachten in Palermo: hotel Porto Felice/
Palazzo Sitano

 · 2 nachten in Lipari: hotel Bougainville
 · 3 nachten in de omgeving van Taormina: ho-
tel Puntamare (p. 162-163)

 · 2 nachten in Siracusa: hotel Villa Politi
 · 2 nachten in de omgeving van Caltagirone: 
Agriturismo Vecchia Masseria (p. 174)

 · 1 nacht in de omgeving van Agrigento: hotel 
Scala dei Turchi (p. 177)

 · 2 nachten in de omgeving van Marsala: hotel 
Baglio Fontanasalsa

of gelijkwaardig

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Italië, waarde € 37 (per 
kamer)

 · 14 nachten in logies en ontbijt in standaard 
4 sterrenhotels

 · Dag 2: diner in een restaurant in Palermo
 · Dag 4: diner in een toprestaurant op het ei-
land Lipari

 · Dag 6: diner in een restaurant in Taormina
 · Dag 7: wijndegustatie in een wijnhuis
 · Dag 9: romantisch diner in Siracusa
 · Dag 13: wijndegustatie en lunch in één 
van de beste wijnhuizen van Sicilië nabij 
Selinunte

 · Dag 14: degustatie van olijfolie en diner bij 
een gevierde producent nabij Trapani

 · Ticket heen en terug voor de veerboot 
Milazzo-Lipari

Niet inbegrepen
 · De vluchten en transfers
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · De inkomgelden voor de bezienswaardighe-
den die u bezoekt, alle persoonlijke uitga-
ven, maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% 

(reservering voor 31/03/20)

De complete ervaring 
14 nachten vanuit Palermo (*)

vanaf Prijs per persoon per rondreis
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
SICP0047

A 04/04-01/05 1399 1815 1149
B 02/05-25/09 1529 1985 1315
A 26/09-17/10 1399 1815 1149

Dag 1: aankomst in Palermo en bezoek aan Monreale met zijn majestueuze 
kathedraal uit de 12de eeuw - sublieme mozaïeken met tekeningen uit het oude 
en nieuwe testament.

Dag 2: een volle dag om Palermo te verkennen: de Cappella Palatina in het 
koninklijk paleis, de kathedraal, het Palazzo Pretoria met zijn prachtige fontein 
en het stadhuis. Diner in een restaurant in het stadscentrum.

Dag 3: vertrek naar Milazzo voor inscheping naar Lipari, een van de Eolische 
Eilanden. Parkeergarage bij de haven, betalend.

Dag 4: wandeling in het pittoreske stadje Lipari of een excursie naar een van 
de andere Eolische Eilanden (optioneel). Diner in een toprestaurant van Lipari.

Dag 5: terug naar Milazzo en vertrek naar Taormina. 

Dag 6: het schilderachtige Taormina ligt op een fraaie locatie en kijkt uit over 
zee met de Etna op de achtergrond. Bezoek het antiek Grieks theater en de 
kathedraal of loop de hoofdstraat Corso Umberto af. Diner in een restaurant in 
het oude centrum.

Dag 7: bezoek Europa’s hoogste actieve vulkaan, de Etna. Er wordt halt gehou-
den bij één van de beste Siciliaanse wijnhuizen voor een proeverij.

Dag 8: vandaag de tweede grootste stad van Sicilië, Catania, ook wel de Zwarte 
Parel van de Middellandse Zee genoemd. Verder naar Siracusa.

Dag 9: volle dag in Siracusa. Bezichtig de archeologische site, de kathedraal, 
de tempel van Apollo en Latomias, de grote steengroeven met het Oor van 
Dionysos. Bezoek ook het nabijgelegen Noto. Terug naar Siracusa waar u de dag 
afsluit met een romantisch diner in een van de beste restaurants van Ortigia, 
het historisch centrum van Siracusa.

Dag 10: vertrek naar Caltagirone. Onderweg kunt u de dorpjes in de barokvallei 
bezoeken: Ragusa en Modica, beide Unesco-Werelderfgoed. 

Dag 11: bezoek Piazza Armerina met de Villa del Casale, een sublieme Romeinse 
villa met magnifieke mozaïekvloeren. Caltagirone is beroemd voor de trappen 
van de S. Maria del Monte: 142 treden bezet met majolicategels.

Dag 12: verder naar Agrigento. Bezoek aan de Tempelvallei. 

Dag 13: vertrek naar de indrukwekkende archeologische site van Selinunte, de 
grootste in Sicilië. Wijndegustatie en lunch in een van de beste wijnhuizen 
van Sicilië.

Dag 14: bezoek aan de kleine middeleeuwse stad Erice en Trapani, de streek van 
de zoutwinning. Degustatie van olijfolie en diner bij een gevierde Siciliaanse 
olijfolieproducent.

Dag 15: einde van de rondreis. Vertrek naar luchthaven Palermo of verlenging 
in een van onze hotels.
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 € 76,
50* 

BED & BREAKFAST CHARME

FR
EE

Lemon House

Ligging: rustig gelegen in Rina, een dorpje in de vallei aan de voet van het 
hoger gelegen Savoca. Een mooie wandeling van 2 km door de heuvels brengt 
u naar het centrum van Savoca. U kan uiteraard ook de auto nemen (4 km). De 
dichtstbijzijnde stranden vindt u in Santa Teresa di Riva (op 4 km), Sant'Alessio 
Siculo (op 6 km) en Letojanni (op 10 km). Breng zeker een bezoek aan Taormina, 
op 25 km, met zijn indrukwekkend Grieks theater. De majestueuze Etna bevindt 
zich op 80 km, een excursie naar deze imposante vulkaan loont zeker de moeite.
Transport: luchthaven Catania op 85  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom, gezellige ontbijtruimte en bar. Bij mooi weer kan u even-
eens op het terras ontbijten (met typisch Siciliaanse producten). In de geu-
rende tuin, met bougainvillea's, citroen- en olijfbomen, vindt u het buiten-
zwembad (28 m², mei-oktober) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Massages en kapper zijn mogelijk op aanvraag (betalend). Geen lift. Gratis 
parkeren in de straat.
Kamers: deze geraffineerde B&B werd ondergebracht in een wondermooie, 
neoklassieke villa in een charmante Engelse stijl. Niet meer dan 4 elegante 
kamers, kleinschaligheid is hier troef. Ze werden met veel zorg en oog voor 
detail ingericht. De kwaliteitsvolle stoffen en meubilair van Flamant passen dan 
ook perfect in het kader. Iedere kamer is verschillend (25-30 m²) en bevindt zich 
op het gelijkvloers. 2 Kamers hebben zicht op de tuin, de andere kijken uit op 
het buitenzwembad. Tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet met bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich voornamelijk op volwassenen, kinderen zijn welkom vanaf 12 jaar.
Bijzonderheden: 10/08/20-25/08/20: min. 3 nachten. Afwijkende annulerings-
voorwaarden: 30% kosten van 29 tot 21 dagen voor afreis. Het hotel is gesloten 
01/11/20-31/03/21.
Bonus: welkomstdrankje.

In deze kleinschalige, luxueuze B&B cre-
eerde de charmante Vlaamse eigenares 
een warme thuis voor haar gasten. Met 
haar jarenlange ervaring, kan ze u alle 
geheimen over Sicilië prijsgeven. U geniet 
van een prachtige omgeving in een roman-
tisch decor en u kan heerlijk relaxen aan 
het zwembad...la vita è bella...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

inclusief ontbijt
SICV0218 X0

A 01/04-30/04 85
B 01/05-31/07 90
C 01/08-31/08 110
B 01/09-31/10 90

UW VOORDEEL
• Korting van 5% (min. 5 nachten) OF 10% (min. 7 nachten) (verblijven 

01/04/20-31/10/20)

Savoca
Savoca werd gesticht 
in 1132 en kent dus een 
lange geschiedenis. Het 
is een van de mooiste 
dorpjes in Sicilië, bo-
ven op een heuvel met 
indrukwekkend zicht op de Ionische Zee. 
De sfeer is erg pittoresk en gezellig met 
middeleeuwse, nauwe straatjes en talrijke 
kerkjes. Hier werden ook enkele scènes uit 
de Godfather-trilogie opgenomen.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Borgo San Rocco

Ligging: in het gelijknamig dorpje San Rocco, tussen de kerk van San Nicolò 
en Santa Maria in Cielo Assunta, op 4 km van het strand van Santa Teresa di 
Riva. Borgo San Rocco is een wondermooi plekje op een heuveltop, en zoals 
wel vaker voorkomt met zo'n verborgen juweeltjes, zijn die soms iets moeilij-
ker te bereiken. De laatste 250 m gaan over een weggetje van zo'n 2 m breed. 
Maar eenmaal u bent aangekomen, ziet u dat de rit absoluut de moeite loont! 
Taormina ligt op 19 km, Messina op 44 km, Catania op 65 km en de Etna op 
79 km.
Transport: luchthaven Catania op 79  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (7u30 tot 2 uur). Bar met salon en een panora misch ter-
ras waar u kan ontbijten en dineren. Het restaurant met grote ramen kijkt uit 
op het mooie landschap van Savoca (diner). Traditionele gerechten worden 
gecombineerd met de beste Siciliaanse wijnen. Grote troef van deze borgo is 
het zwembad met poolbar gelegen in de vallei (01/06-30/09). Gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken. Massages mogelijk op aanvraag (betalend).
Kamers: Borgo San Rocco is een 'albergo diffuso', wat betekent dat de 
21 kamers verspreid liggen. Ze zijn het resultaat van een zorgvuldige renovatie 
van vissers huisjes, die dateren uit het begin van de 20ste eeuw. Elke kamer is 
verschillend en heeft parket of tegelvloer. Classic kamers (20 m², max. 2 vol-
wassenen, vrij donker), superior kamers met meer lichtinval, aangeraden voor 
langere verblijven (23 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind) 
of junior suites (27 m², max. 4 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 6 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 
12  jaar geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs. Enkel in de junior suites: 
dezelfde kortingen voor 2 kinderen.
Bijzonderheden: periode C: min. 3 nachten. Kleine huisdieren gratis toegela-
ten. Gesloten vanaf 04/11/20.

Borgo San Rocco behoort tot 'I Borghi più 
belli d'Italia' (de mooiste van Italië). Niet 
verwonderlijk dat Francis Ford Coppola 
voor Savoca koos voor de opnames van 
The Godfather. Ga zeker eens tot bij de 
beroemde Bar Vitelli. Borgo San Rocco 
en Savoca zijn heel bijzonder, ze zullen u 
voor altijd bijblijven. Vittorio en zoon Fran-
cesco heten u hartelijk welkom.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0173 X0

A 23/03-16/06 60 100 70 90 halfpension 35
extra bed (3de persoon)
per. A 40
per. B 45
per. C 50

B 17/06-05/08 65 110 75 95
C 06/08-25/08 75 130 90 110
B 26/08-20/09 65 110 75 95
A 21/09-03/11 60 100 70 90

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (23/03/20-05/08/20, 26/08/20-

03/11/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (06/08/20-25/08/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

Sicilië

GRATIS

Savoca
Savoca werd gesticht 
in 1132 en kent dus een 
lange geschiedenis. Het 
is een van de mooiste 
dorpjes in Sicilië, bo-
ven op een heuvel met 
indrukwekkend zicht op de Ionische Zee. 
De sfeer is erg pittoresk en gezellig met 
middeleeuwse, nauwe straatjes en talrijke 
kerkjes. Hier werden ook enkele scènes uit 
de Godfather-trilogie opgenomen.
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 € 380
 € 73,

50* vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

suite
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0148 N1

A 02/05-29/05, 03/10-09/10 122 230 163 203 halfpension 32
B 30/05-03/07, 12/09-02/10 149 284 203 244
C 04/07-07/08, 22/08-11/09 183 352 237 278
D 08/08-21/08 230 446 284 325
E 10/10-01/11 98 182 125 164
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining SICVP018
F 02/05-29/05, 03/10-09/10 641
G 30/05-03/07, 12/09-02/10 795
H 04/07-07/08, 22/08-11/09 924
I 08/08-21/08 1103
J 10/10-01/11 380

DINING
 ∙ 4 nachten in een 
superior kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x diner met degustatie 
van Siciliaanse wijnen en 
kaas (cumuleerbaar met 
het vroegboekvoordeel)

vanaf
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Puntamare

Ligging: rustig gelegen tegen een heuvel in de prachtige baai van Taormina 
met de Etna op de achtergrond, op 7 km van Taormina. De Corso Umberto I 
is de hoofdstraat van Taormina met talrijke winkeltjes, feeërieke steegjes en 
magische restaurantjes. Het badplaatsje Letojanni met goede visrestaurantjes 
ligt op 3 km. Bezoek ook Giardini Naxos op 13 km, Messina op 55 km,...
Transport: luchthaven Catania op 65  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime lobby en receptie. Bar. Het restaurant biedt een adembe-
nemend panorama terwijl u geniet van een sublieme mediterrane keuken en 
overheerlijke wijnen. Openluchtzwembad (34 m²) met zicht op de baai, gratis 
ligstoelen, parasols en handdoeken. Poolbar (snacks verkrijgbaar). Gratis pri-
véstrand op 1,5 km (gratis shuttle juni/september op vaste uren, 1 parasol en 
2 ligstoelen). Gratis pendelbusje naar Letojanni stad of strand, of naar het cen-
trum van Taormina. 's Avonds (20.30-24 uur) brengt het busje u naar Taormina, 
op aanvraag en betalend (€ 6/persoon enkele reis).
Kamers: de 40 moderne kamers stralen een en al rust uit dankzij de lichte 
kleuren die gebruikt werden. Classic kamers met frontaal zeezicht en balkon 
(21-25 m²), superior kamers met frontaal zeezicht en terras met bubbelbad (23-
27 m²) of suites met frontaal zeezicht en balkon (34-58 m²). Extra bed (3de 
persoon) in een suite: 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich uitsluitend op volwas-
senen vanaf 16 jaar.
Bijzonderheden: 02/05/20-07/08/20, 22/08/20-01/11/20: min. 3  nachten. 
08/08/20-21/08/20: min. 7 nachten. Kleine huisdieren gratis toegelaten (niet 
in de gemeenschappelijke ruimtes). Gesloten van 01/04/20-01/05/20 en vanaf 
02/11/20. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 30% kosten tot 15 dagen voor 
afreis, 70% kosten vanaf 14 tot 11 dagen voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje. Fles champagne en fruitmand voor jonggehuwden.

Het compleet gerenoveerde hotel Punt-
amare is in de hoogte gelegen, wat zorgt 
voor een fenomenaal uitzicht op zee. Dit 
klein, gezellig en modern hotel is knap in-
gericht en biedt een uitstekende service. U 
zal er maar al te graag dineren in het pano-
ramisch restaurant waar u kunt genieten 
van overheerlijke Siciliaanse gerechten.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 29/02/20) OF 12% (reservering 

voor 30/04/20) OF 12% (reservering voor 30/06/20 voor verblijven 29/08/20-
01/11/20) (cumuleerbaar met 12+2 in periode E, niet cumuleerbaar met 3+1, 
4+1 en 6+1)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (10/10/20-01/11/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (02/05/20-29/05/20, 03/10/20-09/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (30/05/20-02/10/20)
• 12 nachten betalen + 2 nachten gratis (02/05/20-01/11/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

Marina d'Agrò (Taormina)
Klein kustplaatsje aan 
de Taormina Riviera. 
Taormina is het be-
kendste vakantieoord 
van Sicilië. Het antieke 
Griekse theater is na 
dat van Siracusa het grootste in Sicilië. 
Taormina-centrum is op een uitstekende 
rots gelegen. Het strand van Taormina, Ta-
ormina Mare of Mazzarò genoemd, bereikt 
u met de kabelbaan.

Sicilië
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 € 39,
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Tenuta Edoné

Ligging: deze Agriturismo is erg rustig gelegen te midden van de natuur en 
de uitgestrekte velden, op 5 minuutjes rijden van het dorpje Graniti. De regis-
seur Francis Ford Coppola, van Italiaanse origine, heeft deze streek uitgekozen 
om enkele scènes uit zijn legendarische The Godfather-trilogie te filmen. Het 
dorpje ligt tussen de natuurlijke parken van de Etna, Nebrodi en Alcantara, op 
een tiental kilometer van de kust, aan de voet van de Etna. Excursies naar deze 
nog actieve vulkaan lonen zeker de moeite. Op 6 km vindt u de stranden van 
Giardini-Naxos, iets verder het stadje Taormina - Sicilië's bekendste vakantie-
oord. De archeologische schatten van Siracusa liggen op 119 km en het barokke 
Noto op 142 km.
Transport: luchthaven Catania op 67  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de inkom en de receptie (24u/24, kluisje) bevinden zich in een 
apart gebouw. Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes. In het à-la-carte-
restaurant worden lokale en traditionele gerechten geserveerd, bij mooi weer 
kan u buiten dineren. Aparte ontbijtruimte. Vanuit de mooie tuin ziet u in de 
verte de Ionische Zee liggen. U vindt er ook een buitenzwembad met gratis 
ligstoelen en parasols om heerlijk tot rust te komen. Gratis fietsen ter beschik-
king (volgens beschikbaarheid).
Kamers: deze 19de-eeuwse boerderij beschikt over slechts 14 kamers in lande-
lijke stijl met parketvloer. Elke kamer is verschillend ingericht. Standaardkamer 
(21 m², max. 2 personen) of deluxe kamer (30 m², max. 3 personen, extra bed 
3de volwassene 20% korting). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers: 1  kind van 3  t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: periode A/B: min. 3  nachten. Periode C: min. 7  nachten. 
Gesloten vanaf 31/10/20.
Bonus: welkomstdrankje: glaasje prosecco of amendelmelk.

De vriendelijke eigenaars zullen u met ple-
zier verwelkomen in hun mooie en klein-
schalige agriturismo die werd onderge-
bracht in een gerenoveerde 19de-eeuwse 
boerderij. In de tuin vindt u het zwembad, 
en heeft u zicht op de Etna en de Ionische 
zee. Het Alcantarapark heeft de Tenuta 
Edoné het kwaliteitslabel 'Trota d'Argento' 
uitgereikt.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0208 X0

A 01/04-22/05 46 64 64 halfpension 28
B 23/05-10/07 49 70 70
C 11/07-21/08 56 83 83
B 22/08-25/09 49 70 70
A 26/09-30/10 46 64 64

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/03/20 voor 

verblijven 01/04/20-30/10/20) OF (reservering voor 31/07/20 voor 
verblijven 22/08/20-30/10/20)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis (01/04/20-30/10/20)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Graniti
Een klein dorpje in de 
Alcantara-vallei, op een 
10-tal km van de zee ge-
legen. De streek wordt 
gedomineerd door de 
nog steeds actieve vul-
kaan Etna. Aan de kust vindt u onder ande-
re het charmante Taormina, een zeer popu-
laire badplaats en ooit de eerste Griekse 
kolonie op Sicilië.
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Airone

Ligging: het Hotel Airone heeft een erg rustige ligging en biedt een prachtig, 
weids panoramisch uitzicht. Het bevindt zich op 1 km van het centrum van 
Zafferana en op 10 km van de auto snelweg, aan de voet van de machtige Etna. 
Catania situeert zich op 24 km, het toeristische Taormina met het vermaard 
Grieks theater op 30 km,...
Transport: luchthaven Catania op 30  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: u treedt het hotel binnen via de inkom met de receptie. Daar 
bevindt zich ook een gezellige zithoek, internet hoekje en een gemoedelijke bar. 
U neemt het ontbijt op het buitenterras. In het restaurant kan u terecht voor 
lekkere regionale en nationale gerechten. In de aangename, verzorgde tuin lei-
den enkele treden (geen lift) naar het buitenzwembad (16 x 8 m, mei-oktober) 
met bubbelbad. Ligstoelen, parasols en hand doeken zijn gratis voorhanden. 
Poolbar. U kan ook gratis gebruik maken van de fitness, sauna, bubbelbad en 
Turks bad. Verder is er ook een beautycenter waar u zich zalig kan laten verwen-
nen met massages, aroma therapie, chromotherapie,... (betalend). In dit hotel 
vinden regelmatig huwelijksfeesten plaats. In de omgeving: tennis (1  km), 
voetbal en volley bal (2 km), golf (18 holes) en paardrijden.
Kamers: het hoofdgebouw telt 51 kamers, 11 kamers bevinden zich in de depen-
dance. Er is airconditioning voorzien van juni tot september. We reserveren 
voor u een standaardkamer (16 m²), een superior kamer met panoramisch zicht 
(16 m², met balkon) of een junior suite (25 m², met balkon) naar keuze.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht.
Bonus: gratis minibar (water en softdrinks).

Het hotel is harmonieus geïntegreerd in 
het omringende landschap. U geniet er 
van een ronduit schitterend uitzicht, met 
in de verte de kust. Rust, ontspanning - en 
niet te versmaden: een uitstekende keu-
ken - zijn hier de ingrediënten voor een re-
laxte vakantie in de schaduw van de Etna 
op het mooie Sicilië.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0109 N1

A 01/04-31/03 67 100 72 87 extra bed (3de en 4de persoon) 
in een standaard kamer 25
halfpension 25

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) (inclusief 

ontbijt of halfpension) (cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/06/20, 01/11/20-30/11/20, 

08/01/21-31/03/21) (inclusief ontbijt)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/05/20, 01/07/20-31/10/20, 

01/12/20-07/01/21) (inclusief ontbijt of halfpension)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Sicilië

GRATIS

Zafferana Etnea
Dit gezellig dorp is ge-
legen aan de voet van 
de Etna in de Valle del 
Bove, een schitterende 
uitvalsbasis dus voor 
excursies naar de Etna. 
Er heerst een gezond klimaat en u kunt er 
genieten van een heerlijke keuken. Boven-
dien is Zafferana erg gekend voor de pro-
ductie van honing, die u overal kan proe-
ven en kopen.
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Airone City Hotel

Ligging: het hotel ligt in een rustige buurt in het noorden van de stad, op korte 
afstand van het historisch centrum van Catania (3 km). Dit centrum kan u te 
voet, met de auto of met het openbaar vervoer (bushalte op 100 m) bereiken. 
Strategische ligging dicht bij de op- en afrit van de ring om van hieruit omlig-
gende bezienswaardigheden te bezoeken: de grillige Riviera dei Ciclopi-kust 
ligt net ten noorden van het hotel met Aci Castello op 8 km, Aci Trezza op 
14 km en Acireale op 16 km. Bezoek ook Giardini Naxos op 40 km en Taormina, 
met zijn beroemd Grieks Theater, op 50 km. Iets verder ligt Messina, op 93 km. 
Het antieke Siracusa en het Ortigia-eiland op 70 km lonen zeker de moeite. De 
barokke steden Noto en Ragusa liggen op respectievelijk 105 en 117 km. De 
Refugio Sapienza, aan de top van de Etna, bevindt zich op 30 km, zo'n 50 minu-
ten rijden, en is het startpunt voor excursies op Europa's meest actieve vulkaan.
Transport: luchthaven Catania op 12  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur). Bij mooi weer kan u buiten ontbijten op het 
terras. Geen restaurant maar wel een bar waar u ook terecht kan voor een lichte 
lunch of een snack. Buitenzwembad (50 m², mei-oktober). Verhuur van elektri-
sche fietsen op aanvraag. Gratis parking volgens beschikbaarheid.
Kamers: de 40  hedendaagse kamers van dit recente hotel zijn erg ruim en 
werden in een minimalistische stijl ingericht. De kamers bieden al het nodige 
comfort en beschikken over tegelvloer. Naar keuze reserveren we voor u een 
superior kamer (30  m², voor max. 4  personen), een deluxe kamer (38  m², 
voor max. 4 personen) of een familiekamer (85 m², voor max. 6 personen). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik (superior). 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Airone City Hotel is een recent hotel met 
openluchtzwembad in Catania. Het heeft 
een prima ligging in een rustige buurt van 
de stad, dicht bij het historisch centrum. 
Met de op- en afrit van de ring vlakbij heeft 
u een gemakkelijke verbinding om nog 
meer Siciliaanse trekpleisters te bezoe-
ken. De kamers zijn ruim en comfortabel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0212 N1

A 01/04-31/03 75 125 85 extra bed (3de en 4de persoon) 
in een superior of deluxe (5de 
en 6de persoon) 
in een familiekamer 25

Prijs per familiekamer per nacht inclusief ontbijt
B 01/04-31/03 235

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 45 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis
(de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21)

GRATIS

Catania
Catania ligt aan de 
voet van de Etna en 
heeft een woelige ge-
schiedenis gekend. In 
1693 werd de stad vol-
ledig verwoest door 
een krachtige aardbeving. Later werd ze 
heropgebouwd in barokke stijl, waarvan 
de Duomo een treffend voorbeeld is. Op 
de Piazza Duomo vindt u ook het symbool 
van de stad 'U Liotru', een uit lava gehou-
wen olifant.
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Addauro Resort

Ligging: op het platteland, even buiten het historisch centrum van Siracusa 
(9 km) en op minder dan 3 km van het strand in Arenella. Iets verderop (8 km) 
liggen de witte stranden van Fontane Bianche. Het barokke centrum van Noto 
bevindt zich op 29 km. De indrukwekkende kloven, watervallen en natuurlijke 
zwembaden in het natuurreservaat van Cavagrande del Cassibile, vindt u op 
28 km. De kunststeden Modica en Ragusa liggen op respectievelijk 62 en 81 km. 
Het lieflijk vissersdorpje van Marzamemi bevindt zich op 45 km en het meest 
zuidelijke punt van Sicilië, Capo Passero, op 55 km. Catania met ernaast de Etna 
vulkaan situeert zich op 71 km, de top van de Etna op 100 km.
Transport: luchthaven Catania op 66 km, Comiso op 87 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24u/24) met lounge. Er is een bar waar u snacks of een 
aperitief kan bestellen. Het à-la-carterestaurant, open 's middags en 's avonds, 
serveert traditionele Siciliaanse gerechten. In de tuin is er een zwembad met 
natuurlijk filtersysteem (mei-oktober) en een poolbar. U kunt er gratis gebruik 
maken van ligstoelen, parasols en handdoeken. Gratis fietsen.
Kamers: de 11 kamers liggen rond de binnenplaats van deze karakteristieke 
Siciliaanse baglio. De kamers zijn in een minimalistische stijl ingericht, elk met 
hun eigen accent. Waterkoker aanwezig. Keramische vloertegels. Classic met 
deurraam (18 m²), superior (18-21 m²) of deluxe kamer met terras dat uitgeeft 
op het zwembad (18 m²). Extra bed (3de volwassene) mogelijk in een superior 
kamer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje: € 15/verblijf. Verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 
10 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: kleine huisdieren gratis toegelaten. Verblijfstaks: €  2/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen). Het hotel is gesloten vanaf 01/11/20.

Deze traditionele baglio werd met veel 
aandacht voor natuurlijke materialen, 
respect voor het origineel gebouw en een 
milieuvriendelijk renovatieproces omge-
bouwd tot een kleinschalig en modern 
eco-hotel net buiten Siracusa. Een ideaal 
adresje om in harmonie met de natuur 
tot rust te komen en te genieten van de 
Siciliaanse zon.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

extra
bed 3

superior
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0211 X1

A 10/04-31/05 55 63 70 30 kind 4 < 11 jaar incl. ontbijt 
per. A/B 25 
per. C 30
halfpension volwassene 
per. A/B 30 
per. C 35

B 01/06-30/06 65 70 80 30
C 01/07-31/08 72 77 87 40
B 01/09-30/09 65 70 80 30
A 01/10-31/10 55 63 70 30

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 28/02/20) OF 15% 

(reservering voor 30/04/20) OF 10% (reservering tot 30 dagen voor 
afreis) (niet cumuleerbaar)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (10/04/20-30/06/20, 01/09/20-
31/10/20)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-31/08/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

Sicilië

GRATIS

Siracusa
De geschiedenis van 
Siracusa gaat terug tot 
733 voor Christus, toen 
het door Griekse kolo-
nisten werd gesticht. 
De geboortestad van 
Archimedes was een van de mooiste ste-
den ter wereld. Vandaag staat het histo-
risch centrum, met het Grieks theater, het 
Romeins amfitheater en het beruchte oor 
van Dionysius (de tiran van Siracusa), op 
de Unesco-Werelderfgoedlijst.
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Borgo Pantano

Ligging: vlak bij de rivier Ciane, omgeven door het natuurreservaat Ciane e Saline. 
Het centrum van Siracusa (treinstation) ligt op 7 km en is Unesco-Werelderfgoed. 
Het schiereiland van Siracusa, Ortigia met o.m. de beroemde tempel van Apollo, is 
door 2 bruggen met het vasteland verbonden. Het dichtst bijzijnde strand bevindt 
zich op 7 km.
Transport: luchthaven Catania op 50 km, Comiso op 80 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom, receptie (24 uur), internethoekje en lounge. In dit centraal 
gedeelte van de borgo is er ook een mooi wellnesscentrum (betalend, 10% kor-
ting voor onze klanten) en een speelruimte (Wii, pingpongtafel, voetbaltafel, 
gezelschapsspelen). Iets verderop ligt een modern restaurant/ontbijtruimte/bar 
met panoramisch terras. Tuin met open luchtzwembad (650 m², gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken, aquagym 2 x per week) en kleiner, verwarmd zwembad 
met hydromassage. Poolbar in de zomer (snacks en lunch). Gratis fietsen volgens 
beschikbaarheid. Transfert naar o.m. Siracusa, Ortigia... (betalend). In de omge-
ving: tennis op 3 km, golf op 5 km (9 holes).
Kamers: 32 schitterende kamers/suites. Classic (18 m², max. 2 pers.) en comfort 
kamers (22 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 11 jaar) rond de binnenkoer, met de 
naam van een Siciliaanse schrijver. Een citaat van de schrijver kan u lezen op 
de muur en ook het boek ligt voor u klaar ter inzage. Junior suites (35-40 m², 
max. 4 pers.) of unique suite (60 m², max. 5 pers., duplex, bubbelbad, terras). 
De kamers/suites hebben een waterkoker, tegel vloer of parket (sommige comfort 
kamers en junior suites).
Maaltijden: logies en ontbijt (uitgebreid buffet). Halfpension mits toeslag 
(3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje (uitgez. classic kamers): € 10/nacht. Toeslag halfpension 
per dag (t/m 12 jaar): € 28 (periode A), € 30 (periode B), € 34 (periode C).
Bijzonderheden: 01/07-25/08: min. 3 nachten. Gesloten vanaf 10/11. Verblijfstaks 
(vanaf 12 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 4 nachten).
Bonus: welkomstdrankje. Geschenkje voor jonggehuwden.

In deze borgo wacht u pure charme, stijl en 
een zalig vakantiegevoel! De ligging zorgt 
ervoor dat u natuur, strand en stad kan 
combineren. De inrichting van Hotel Borgo 
Pantano is van de hand van de jonge eige-
nares Giusi en haar moeder Donatella. Gi-
usi is heel artistiek bezig en gaat constant 
op zoek naar vernieuwing en originaliteit. 
Een pareltje...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
comfort

junior
suite

2 pers.

unique
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0147 X0

A 01/04-31/05 80 86 101 122 extra bed (3de, 4de en 5de 
persoon) 
per. A 37 
per. B/C 48
halfpension volwassene 
per. A 40 
per. B 44 
per. C 45

B 01/06-30/06 87 95 115 153
C 01/07-22/08 109 123 138 176
B 23/08-26/09 87 95 115 153
A 27/09-09/11 80 86 101 122

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 30/04/20) 

(niet cumuleerbaar)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis
(de voordelen gelden 01/04/20-30/06/20, 23/08/20-09/11/20) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Siracusa
Dé stad voor cultuur-
liefhebbers die terug-
gaat tot de 5de eeuw 
v. Chr., gelegen aan de 
oost kust. In de archeo-
logische site Neapolis 
herbeleeft u het verleden met o.m. het 
Grieks theater, het Romeins amfitheater 
en het beruchte oor van Dionysius (de 
tiran van Siracusa). Siracusa gold in de 
oudheid als een van de mooiste steden 
ter wereld.
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Wellness Hotel Principe

Ligging: 9 km van Siracusa, een mooie kunststad van Sicilië. Nabij het natuur-
reservaat van Plemmirio (800 m), gekend voor de grillige kliffenkust. Het zand-
strand van Arenella ligt op 3 km. Interessante baroksteden: Noto (33 km), Modeca 
(66 km) en Ragusa (86 km).
Transport: luchthaven Catania op 69  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: hedendaagse lobby, receptie en bar met terras. Restaurant Ippocampo 
met terras, zicht op de tuin. Siciliaanse gerechten met dagverse, lokale produc-
ten. De tuin (60.000 m²) 2 buitenzwembaden (800 m² en 160 m²) met gratis 
handdoeken. Poolbar. Wellnesscentrum (2.000 m²) met binnenzwembad (96 m²), 
sauna's, stoombad,... Mogelijkheid tot massages en behandelingen. Strandservice 
in Arenella (3 km). Tennis. Talrijke (water)sportmogelijkheden. Gratis shuttle.
Kamers: 29 ruime kamers en suites (balkon of terras) in een moderne, mediter-
rane stijl, verspreid over hoofd- en bijgebouw (op 30 m). Superior corallo kamer 
(30 m², max. 3 pers., bijgebouw, tuinzicht). Cocus deluxe suite (47 m², max. 
4 pers., hoofdgebouw, zwembadzicht). Arabesque spa suite (52 m², max. 4 pers., 
hoofdgebouw) met ruimer terras, outdoorbubbelbad en luxury spa suite (70 m², 
max. 4 pers., bijgebouw) met 2 slaapkamers, bubbelbad, tuintje en outdoorbub-
belbad. Extra bed 3de volw. (superior corallo) en 4de volw. (cocus deluxe en 
arabesque suite): 25% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, bedie-
ning aan tafel) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje € 10/nacht. Enkel luxury spa suites: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis in de suite van de ouders. 1 Kind (superior) of 2 kinderen 
(cocus en arabesque suite) van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders genieten 
elk 50% korting. Inclusief ontbijt.
Bijzonderheden: 03/08/20-23/08/20: min. 7  nachten en van 23/12/20-
06/01/21: min. 2 nachten.
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 4  nachten: 1x gratis toegang tot de spa. 
Jonggehuwden: 1x gratis toegang tot de spa en fles prosecco.

De uitbaters maken er hun missie van om 
u een droomvakantie te bezorgen, kwali-
teit op alle vlakken. Het hotel is ingericht 
in een frisse, eigentijdse mediterrane 
stijl. Boeiend gelegen in de prachtige Val 
di Noto, Unesco-Werelderfgoed, bij het 
natuurreservaat van Plemmirio. Talrijke 
sport- en ontspanningsactiviteiten en een 
opmerkelijke spa van 2.000 m², de groot-
ste van het eiland.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
superior
corallo

cocus
deluxe suite

2 pers.

arabesque
spa suite
2 pers.

luxury
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0217 N1

A 01/04-15/05, 16/09-31/10 105 140 155 240 halfpension  35
B 16/05-02/08, 24/08-15/09 125 175 190 335
C 03/08-23/08 175 215 225 430
D 01/11-22/12 85 105 125 190
B 23/12-05/01 125 175 190 335
D 06/01-31/03 85 105 125 190

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 29/02/20 voor verblijven 

01/03/20-31/07/20, 01/09/20-31/10/20) OF 10% (reservering voor 31/07/20 voor 
verblijven 01/09/20-31/10/20) *

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(06/01/20-31/03/20, 01/11/20-22/12/20, 06/01/21-31/03/21) *

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/01/20-25/07/20, 01/09/20-25/10/20) *
• 12 nachten betalen + 2 nachten gratis (01/01/20-18/07/20, 01/09/20-18/10/20) *
• Enkel in de luxury suites: de derde en vierde persoon (volwassenen of 

kinderen) overnachten gratis in de suite van 2 volbetalende personen) 
(cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

* niet onderling cumuleerbaar

Sicilië

GRATIS

Siracusa
De geschiedenis van 
Siracusa gaat terug tot 
733 voor Christus, toen 
het door Griekse kolo-
nisten werd gesticht. 
De geboortestad van 
Archimedes was een van de mooiste ste-
den ter wereld. Vandaag staat het histo-
risch centrum met het Grieks theater, het 
Romeins amfitheater en het beruchte oor 
van Dionysius (de tiran van Siracusa), op 
de Unesco-Werelderfgoedlijst.
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La Corte del Sole

Ligging: op een heuvel, met adembenemend zicht over het natuurreservaat van 
Vendicari, met ongerepte zandstranden en kleine meren, en de Middellandse 
Zee. Het strand van Eloro ligt op 15 minuten stappen en Noto op 7 km.
Transport: luchthaven Catania op 86 km, Comiso op 86 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur). Traditionele Siciliaanse keuken op basis van 
biologische ingrediënten uit eigen tuin. Fantastisch panoramisch buitenter-
ras waar u 's avonds kunt dineren, in de zomer is er ook livemuziek. In de bar 
en ontbijtruimte met buitenterras troont de oude olijf- en druivenpers. Mooi 
openluchtzwembad (april-oktober), gratis ligstoelen en parasols, handdoeken 
betalend, en poolbar (light lunch mogelijk) in de tuin (3.000 m²). Kleine out-
doorfitness. Geen lift. U heeft de mogelijkheid om begeleide excursies in het 
natuurreservaat Oasi di Vendicari, kooklessen en wijndegustaties te reserveren. 
Mountainbikeverhuur. Gratis transfer naar Lido di Noto, op aanvraag (mei-okto-
ber). Voordelige prijs voor uitgeruste stranden, gratis parasols voor gebruik op 
niet-uitgebate stranden.
Kamers: 36 ruime kamers, genoemd naar een Siciliaans eiland. De bedden zijn 
uit smeedijzer, antiek hout of Caltagirone keramiek. De elegante decoratie is 
vooral te zien in de oasis en romantica kamers. Tegelvloer. Mediterraneo (25 m²), 
romantica (25 m², hemelbed, koffie- en theefaciliteiten, terras) of oasis (25 m², 
balkon/terras met zicht op het natuurreservaat, koffie- en theefaciliteiten). 
Extra bed 3de volwassene: 30% korting (uitgez. romantica kamers). Op aanvraag: 
familiekamers met kitchenette voor 4 personen (40 m²) of 5 personen (45 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel) (uitgez. 01/03-14/03, 01/11-30/11).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (mediterraneo en oasis) of 2 kinderen 
(mediterraneo, stapelbedden) van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de ouders 
geniet(en) elk 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 15/03/20-30/04/20, 01/10/20-10/11/20: min. 2  nachten. 
01/05/20-31/07/20, 01/09/20-30/09/20: min. 3 nachten. 01/08/20-31/08/20: min. 
7 nachten. Kleine huisdieren: € 10/nacht. Verblijfstaks (vanaf 14 jaar): € 1,50/ 
persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 4 nachten). Het hotel is gesloten 
vanaf 11/11/20.

Deze schitterende antieke masseria werd 
met veel liefde en oog voor detail geres-
taureerd. U verblijft hier op wandelafstand 
van ongerepte stranden en van het natuur-
reservaat Vendicari. De familie Pintaldi 
en hun sterk team verwennen u met hun 
gastvrijheid en zorgen er ook voor dat u 
het beste van Sicilië leert kennen. Topper!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

mediterraneo
2 persk.

romantica
2 persk.

oasis
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0209 N1

A 15/03-30/04, 01/10-10/11 67 75 83 halfpension 
per. A/B 29 
per. C/D/E 30

B 01/05-05/06 80 90 99
C 06/06-17/07, 01/09-30/09 87 99 107
D 18/07-31/07, 22/08-31/08 92 110 118
E 01/08-21/08 125 135 140

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04/20) 

(niet cumuleerbaar)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (15/03/20-30/06/20, 01/09/20-10/11/20)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Noto
Noto ligt aan de voet 
van de Ibleïsche bergen 
en Marina di Noto ligt 
aan de kust. Het is een 
van de belangrijkste 
baroksteden van Italië, 
Unesco-Werelderfgoed. De Piazza Munici-
pio met de kathedraal en het Palazzo Du-
cezio (stadhuis) vormen het hart van Noto. 
Via de trappen bereikt u Noto Alta voor een 
subliem panorama.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Pantanelli di Vendicari

Ligging: ten zuiden van Noto, de hoofdstad van de Siciliaanse barok, in het 
natuurreservaat Oasi di Vendicari. De agriturismo bevindt zich op 3 km van 
het park met ongerepte zandstranden en kleine meren, waar u de typische 
maquis nog steeds kunt bewonderen. Het is een belangrijke rustplaats voor de 
trek vogels op hun tocht van noord naar zuid. Op 10 km ligt het vissersdorpje 
Marzamemi met het karakteristieke pleintje Piazzetta della Tonnara. De archeo-
lo gische site van Siracusa situeert zich op 44 km, Modica op 48 km en Ragusa 
op 64 km.
Transport: luchthaven Catania op 93 km, Comiso op 79 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (8 tot 22 uur). Het restaurant is ondergebracht in een 
gerestaureerde wijnmakerij waar tot de jaren 50 de druiven van de Nero d'Avola 
werden geperst, een zeer gerenommeerde wijn op het eiland. In het à-la-carte-
restaurant worden traditionele Siciliaanse gerechten geserveerd. De ingredi-
enten zijn afkomstig van de boerderij. Klein zwembad (6 x 9 m) met gratis 
ligstoelen en parasols, handdoeken betalend. Geen lift.
Kamers: 18 kamers. Vroeger werd hier het hooi en het gereedschap gestapeld, 
vandaag hebben ze een hedendaagse inrichting met een knipoog naar het ver-
leden. Een waterkoker is aanwezig, tegelvloer. Standaardkamers in de baglio 
gelegen op de binnenplaats (16 m², max. 3 personen). Comfort kamers in het 
andere gedeelte, Carrubo genoemd (22 m², max. 4  personen, kleine patio). 
1 Kamer met balkon uitkijkend over de moerassen van de oase (18 m², max. 
2 per so nen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bijzonderheden: gesloten vanaf 01/11/20. Verblijfstaks (vanaf 14 jaar): € 1/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 4 nachten).

Heel charmant adresje in een fascinerend 
stukje natuur, de oase Vendicari. Een 
para dijsje voor rustzoekers, wandelaars 
en vogel liefhebbers. Het is zalig vertoeven 
op een van de terrasjes. Prima ligging om 
van hier uit Zuidoost-Sicilië te verkennen. 
Luciana en haar team zullen u met plezier 
weg wijs maken in deze boeiende streek.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
comfort

2 persk.
kamer met 

balkon
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0175 X1

A 01/04-31/05 40 50 60 extra bed (3de persoon) in  
een standaardkamer of  
(4de persoon) in een  
comfort kamer 20
extra bed (3de persoon) in  
een comfort kamer 30

B 01/06-31/07 50 60 70
C 01/08-31/08 60 70 80
B 01/09-30/09 50 60 70
A 01/10-31/10 40 50 60

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis
(de voordelen gelden 01/04/20-31/05/20, 01/09/20-31/10/20)

Sicilië

GRATIS

Noto
Noto ligt aan de voet 
van de Ibleïsche ber-
gen en Marina di Noto 
ligt aan de kust. Het is 
een van de belangrijk-
ste baroksteden van 
Italië en Unesco-Werelderfgoed. De Piazza 
Muni cipio met de kathedraal en het Palaz-
zo Ducezio (stadhuis) vormt het hart van 
Noto. Via de trappen bereikt u Noto Alta 
voor een subliem panorama.
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Torre Dantona

Ligging: rustig, op 2 km van het centrum en het strand van Marina di Modica, 
midden in de velden. Op 10 km ligt de iets grotere badstad Sampieri. Binnen een 
straal van 60 km vindt u meerdere topbezienswaardigheden, zoals de barokke 
steden Ragusa en Modica, alsook Ortigia, het historisch centrum van Siracusa 
(72 km). Catania, de op één na grootste stad van het eiland aan de voet van 
de Etna, ligt op zo'n 1u30 rijden; de oude stadskern is een schoolvoorbeeld van 
Siciliaanse barok.
Transport: luchthaven Catania op 122 km, Comiso op 59 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit voormalig landhuis is ingericht om aan al uw noden te vol-
doen. Ontbijt, lunch en diner worden geserveerd in het restaurant Gustatempo. 
Hier wachten u heerlijke Siciliaanse gerechten, gemaakt met eigen producten. 
U kan ook gezellig al fresco eten, op de karakteristieke en uitnodigende bin-
nenplaats. Complete relaxatie aan het buitenzwembad in de tuin met gratis 
ligstoelen, parasols en handdoeken, en mogelijkheid tot barservice. Ligstoelen 
aan het strand, met korting voor de hotelgasten.
Kamers: 12  fris ingerichte kamers met tegelvloer. Elke kamer is verschillend. 
Classic kamer (18  m², max. 2  personen, tweepersoonsbed, douche), classic 
kamer met terras (22 m², max. 3 personen, tweepersoonsbed of 2 éénpersoons-
bedden, douche), superior kamer (24 m², max. 2 personen, groot tweepersoons-
bed, douche), deluxe kamer (28 m², max. 3 personen, groot tweepersoonsbed, 
bubbelbad) of suite (60 m², max. 4 personen, duplex, groot tweepersoonsbed 
op de 1ste verdieping, zitkamer met sofabed op het gelijkvloers, bubbelbad).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,50/persoon/nacht (ter plaatse te beta-
len). Kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht. Gesloten 01/04/20-30/04/20 en 
26/10/20-31/03/21.

Er heerst een gemoedelijke sfeer in dit au-
thentiek landhuis. Dora en haar team zijn 
heel gastvrij en zullen u met open armen 
ontvangen. U geniet er van een mooie 
ligging op het platteland en toch dicht 
bij de zee (op 2 km). 's Avonds is het za-
lig tot rust komen op de heel charmante 
binnenplaats.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
classic
terras

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0196 X1

A 01/05-10/07 55 63 68 75 halfpension 25
suite 2 pers. 
per. A 40 
per. B 47 
extra bed 
(3de en 4de persoon) 25

B 11/07-31/08 63 70 75 85
A 01/09-25/10 55 63 68 75

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04/20) 

(niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/05/20-31/05/20, 01/10/20-25/10/20)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Marina di Modica
Marina di Modica ligt 
aan het strand, in het 
uiterste zuiden van Si-
cilië. Modica (21 km) 
is een van de barokke 
steden die behoort tot 
de Val di Noto, Unesco-Werelderfgoed. 
Ook Scicli (15 km), Ragusa (38 km) en Noto 
(58 km) staan op de Werelderfgoedlijst. Op 
45 minuten rijden ligt Siracusa, met op het 
schiereiland Ortigia een grote archeologi-
sche site.
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Eremo della Giubiliana

Ligging: gelegen in een mooi park, op 12 km ten zuiden van Ragusa in een 
streek omgeven door johannes broodbomen, amandel- en olijfbomen. De kust, 
met de badplaats Marina di Ragusa ligt op 14 km. Ideaal om cultuur en strand 
te combineren. De baroksteden Ragusa Ibla, Modica (25 km), Scicli (24 km) en 
Noto (60 km) zijn een bezoekje waard.
Transport: luchthaven Catania op 108  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, bar en salon. La Cripta, een bijzondere wijnkelder in 
een middel eeuwse crypte - mogelijkheid om degustaties bij te wonen. De char-
mante setting van Ristorante Don Eusebio met terras in de tuin brengt u terug 
naar mooie, vervlogen tijden. De pure smaken van weleer staan hier centraal. 
De excellente keuken is vooral gebaseerd op een uitgebreide eigen biologische 
productie, de '0 km' filosofie. Prachtige aromatische tuin met gezellige hoekjes 
en een buitenzwembad. Mogelijkheid tot natuur- en cultuurtours per landrover 
of vliegtuig (privé-airpark op 400 m). Kooklessen.
Kamers: het centrale gedeelte en het klooster met 16 kamers werden authen-
tiek gerestaureerd met behoud van de originele materialen, de stenen vloeren 
en het antiek meubilair. Elke kamer is verschillend, steeds gezellig en intiem. 
Kleine classic kamer (16 m², max. 2 personen), superior kamer (20 m², max. 
3 personen) met tuinzicht, deluxe kamer (20 m², max 2 personen) met privéter-
ras van 14 m² en bubbelbad, classic suite (50 m², 2 verdiepingen, max. 4 volwas-
senen of 2 volwassenen en 2 kinderen) met living, stenen trap, 2 slaapkamers 
boven.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. classic kamers). Verminderde prijs voor 
1 kind (superior kamers) of 2 kinderen (classic suites) van 3 t/m 11 jaar op de 
kamer/suite van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 11/04/20, 30/12/20-31/12/20: min. 2  nachten. Verblijfstaks 
(vanaf 12 jaar): € 2,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten).
Bonus: schuimwijn voor jonggehuwden.

Oorspronkelijk was Eremo della Giubiliana 
een hermitage, gebouwd in de 14de eeuw. In 
de 16de eeuw werd deze plek bezet door de 
Ridders van Malta die het gebruikten als fort 
om de Middellandse Zee te bewaken tegen 
piraten. Het uitzicht vanuit de toren reikt tot 
aan zee. In de 18de eeuw werd het domein 
gekocht door een Franse familie die er nog 
woont. Een hemelse mix van geschiedenis, 
kunst, dolce far niente en culinair genieten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

classic
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0216 X1

A 01/03-31/03, 01/11-27/12 89 102 148 208 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 53
extra bed (3de volwassene) 
in een superior kamer 79
extra bed (3de en 4de volwassene) 
in een classic suite 106

B 01/04-30/06, 01/08-30/09 120 135 185 295
C 01/07-31/07, 01/10-31/10 102 116 166 249
B 28/12-06/01 120 135 185 295

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/03/20 voor verblijven 

01/03/20-10/04/20, 13/04/20-28/12/20, 01/01/21-06/01/21) (betaalbaar bij 
reservering)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/03/20-31/03/20, 01/07/20-31/07/20, 
01/10/20-27/12/20)

• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/03/20-31/07/20, 01/09/20-06/01/21)
• 15% korting bij min. 3 nachten (01/03/20-31/07/20, 01/09/20-06/01/21)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Sicilië

GRATIS
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Ragusa
Hoofdplaats van de ge-
lijknamige provincie, in 
een welvarende streek 
van Sicilië. De stad be-
staat uit een modern 
gedeelte met brede, 
rechte straten en het kleine barokke Ibla 
met nauwe straatjes en steegjes. Restau-
rantjes, cinema's, theaters, discotheken, 
pubs en 5 musea, waarvan 2 archeolo-
gische. Ragusa Marina biedt mooie, lange 
fijnzandstranden.
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Vecchia Masseria

Ligging: in San Michele di Ganzaria, een deelgemeente van Caltagirone, in het 
midden van een bos van 2.000 ha met mooi uitzicht op de omringende heuvels. 
Caltagirone ligt op 22 km, Gela op 20 km en Piazza Armerina met de beroemde 
Villa Romana del Casale (mozaïeken) op 18 km.
Transport: luchthaven Comiso op 70 km, Catania op 86 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit gerenoveerd landhuis van meer dan 200  jaar oud biedt een 
inkom met de receptie en een ontbijtruimte in een van de authentieke zalen. 
Uitgebreid ontbijt met huisbereide gerechten. In het uitstekend restaurant ver-
went de chef u met een smaakvolle, Siciliaanse keuken en dagverse, biologische 
ingrediënten afkomstig van het domein zelf. 's Middags lichte snacks verkrijg-
baar. Tuin met openluchtzwembad (gratis ligstoelen, parasols en handdoeken), 
jacuzzi. Gezellige bar. Geen lift (max. 2 verdiepingen). Gratis fietsen om het 
natuurpark Montagne della Ganzaria te verkennen. Boogschieten, excursies per 
quad, paardrijden (5 km),...
Kamers: 31 kamers met tegelvloer. Naar keuze: standaardkamer (14 m², max. 
2  personen, terras), superior kamer (15 m², max. 3  personen, zicht op het 
om ringende landschap) of junior suite (22 m², max. 3 personen, balkon of ter-
ras, koffie- en theefaciliteiten). De standaard en superior kamers liggen in de 
oorspronkelijke gebouwen van het landhuis en hebben een rustieke inrichting 
met natuurlijke materialen, smeedijzer en keramiek. De junior suites bevinden 
zich in het nieuwe bijgebouw en zijn moderner.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
vast menu, bediening aan tafel, vegetarische maaltijden mogelijk op aanvraag).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers of junior suites: 
1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders geniet 30% korting (inclu-
sief ontbijt).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten op aanvraag. Het hotel is geslo-
ten vanaf 31/10/20.

De familie Golino ontvangt u hartelijk in 
deze agriturismo die met veel passie en 
liefde werd gerenoveerd. De voornaamste 
troeven zijn de centrale ligging, het schit-
terende panorama, het zalige zwembad 
en het vriendelijke personeel. Ook de 
heerlijke keuken van vader Stefano en 
zoon Philippe is een absolute troef. Voor 
natuurliefhebbers die zich graag culinair 
laten verwennen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0191 N1

A 01/03-24/07 46 60 68 halfpension  
volwassene 30 
kind < 13 jaar 23

B 25/07-21/08 53 67 83
A 22/08-30/10 46 60 68

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04/20)  

OF (reservering voor 31/07/20 voor verblijven 22/08/20-30/10/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (voor verblijven van max. 

6 nachten) (inclusief ontbijt)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (voor verblijven van max. 

9 nachten) (inclusief ontbijt of halfpension)
• 8 nachten betalen + 2 nachten gratis (inclusief ontbijt of halfpension)
(cumuleerbaar)
 

GRATIS

Caltagirone
Gelegen ten zuidwes-
ten van Catania, en 
vooral bekend om zijn 
kleurrijke keramiek-
kunst. Het pronkstuk 
van het stadje is de 
Scalinata di Santa Maria del Monte, een 
trap van 142 treden gemaakt in keramiek. 
De kleurrijke tegeltjes die de trap decore-
ren zijn allemaal verschillend en werden 
tussen de 10de en de 20ste eeuw in Calta-
girone gemaakt.
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Masseria Susafa

Ligging: midden in de natuur, met schitterende vergezichten, omringd door 
groene heuvels, een oase van rust. Aan de kust ten noorden van Polizzi 
Generosa liggen de populaire badplaatsen Cefalú en Campofelice di Roccella op 
45 km. De bruisende hoofdstad Palermo ligt op 95 km.
Transport: luchthaven Palermo op 110 km, Catania op 135 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (8 tot 23 uur). U verblijft hier op een nog actieve hoeve 
waar de familie Saeli-Rizzuto al 5 generaties lang aan het roer staat. Ze produ-
ceren een excellente extra vergine olijfolie. De oude molen werd omgebouwd 
tot wijnbar en tv-lounge. De masseria heeft diverse terrassen, één daarvan 
biedt een onvergetelijk uitzicht op de immense valleien en velden. Een zalig 
plekje om te genieten van de zonsondergang. Het restaurant Il Granaio is 
ondergebracht in de oude graanschuur. Authentieke stenen muren, haardvuur 
en terracottavloer zorgen voor een intieme sfeer. Er wordt enkel met lokale, 
seizoensgebonden bioproducten en groenten uit eigen tuin gewerkt. Heel veel 
aandacht gaat uit naar de traditionele Siciliaanse gerechten. Buitenzwembad 
in de tuin. Gratis ligstoelen, parasols en handdoeken.
Kamers: de 18 kamers werden met de grootste zorg en oog voor detail gereno-
veerd, zonder de geschiedenis en de authenticiteit van de hoeve uit het oog 
te verliezen. De houten balken en terracottavloeren komen ook hier terug. Alle 
kamers liggen op het gelijkvloers en hebben toegang via de tuin, uitgezonderd 
de gran suite (1ste verdieping). Classic kamers (21 m², met glazen deur, geen 
raam), deluxe kamers (24 m², met tuindeur en extra raam) en superior kamers 
(37 m², duplex met slaapkamer op bovenste verdieping en een salon beneden, 
max. 2 volwassenen en 1 kind t/m 12  jaar, toeslag extra bed ter plaatse te 
betalen - richtprijs € 35/nacht). Mits toeslag: classic suite (45 m², privétuin) of 
gran suite (75 m², op 2 verdiepingen, salon, privédakterras).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bijzonderheden: kleine huisdieren (kortharig): € 50/verblijf (niet toegelaten 
in het restaurant). Gesloten vanaf 03/11/20. 11/04/20-13/04/20: min. 3 nachten.

In een knap gerenoveerde hoeve uit de 
18de eeuw wordt sinds 2008 een klein-
schalig, heel karakteristiek en elegant ho-
tel uitgebaat. Masseria Susafa is omgeven 
door eindeloze valleien en uitgestrekte 
graanvelden. Een fascinerende plek in het 
Siciliaanse binnen land en een authen-
tieke sfeer die het verleden met het heden 
herenigt.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
deluxe

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0198 N1

A 01/04-10/04 78 83 93 classic suite 2 pers. 
per. A 37 
per. B 40 
per. C 38
gran suite 2 pers. 
per. A 67 
per. B 85 
per. C 65

B 11/04-13/04 90 98 108
A 14/04-30/04 78 83 93
C 01/05-30/06 85 90 100
B 01/07-31/08 90 98 108
C 01/09-30/09 85 90 100
A 01/10-02/11 78 83 93

UW VOORDEEL
• 10% korting bij min. 3 nachten (01/04/20-02/11/20)

Sicilië
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Polizzi Generosa
Middeleeuws plaatsje 
in het noorden van Si-
cilië, aan de rand van 
het Parco delle Mado-
nie, een berg achtig 
gebied dat zich uit-
strekt tot aan zee, uitgelezen voor natuur-
liefhebbers en wandelaars. Hier beleeft 
u het echte Sicilië. Laat u volledig onder-
dompelen in de intieme sfeer van het Sici-
liaanse platteland.
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Costazzurra Museum & Spa

Ligging: tussen de Tempelvallei en de kust, op 500 m van het strand in San 
Leone, badplaats van Agrigento. De Tempelvallei ligt op 3 km, het stadscentrum 
op 8 km. De glooiende witte rotsen van Scala dei Turchi liggen op 14 km, de 
stranden van het natuurreservaat Torre Salsa op 27 km. Op 95 km vindt u de 
archeologische site van Selinunte.
Transport: luchthaven Comiso op 112  km, Catania op 166  km, Palermo op 
179 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24u/24). In het hotel worden archeologische vondsten 
tentoongesteld. Het à-la-carterestaurant Il Grecale serveert verse vis met lokale 
producten, en pizza's op basis van traditionele bloem. Verde Mare is de tuin van 
het hotel (straat oversteken) met buitenzwembad (gratis ligstoelen, parasols 
en handdoeken), poolbar en speeltuintje. Er is een shuttle service naar het 
strand (richtprijs vanaf € 12/persoon heen en terug, inclusief strandservice). 
Wellnesszone (betalend) met sauna, bubbel bad, Turks bad, massage, belevenis-
douche en schoonheids behandelingen. Shuttledienst naar de Tempelvallei op 
aanvraag (richtprijs vanaf € 12/persoon, heen en terug). Fietsenverhuur.
Kamers: 38 kamers in moderne stijl: standaardkamer met balkon (15 m²) of een 
ruimere deluxe kamer zonder balkon (20 m²). Laminaatvloer. Vierpersoonskamers 
op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu, water en wijn inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 10 jaar op de kamer van de 
ouders genieten elk 50% korting, 2 kinderen van 11 t/m 16 jaar genieten elk 35% 
korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 10/08/20-26/08/20: min. 7 nachten. Huisdieren gratis toegela-
ten. Verblijfstaks: € 3/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 4 nachten).

Agrigento en de Tempelvallei kunt u hier 
perfect combineren met zon, zee en 
strand. Bijzonder: het hotel dient ook als 
een museum waar u archeologische vond-
sten kan bewonderen. De enthousiaste 
familie La Gaipa en het volledige team 
staan garant voor de vele geneugten van 
Sicilië, en maken van uw vakantie een 
ware beleving!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0210 N1

A 30/03-09/04, 04/06-21/06 50 80 40 halfpension 40
2 persk. deluxe 
per. A 8 
per. B 9 
per. C 12 
per. D 23 
per. E 7

B 10/04-03/06, 22/06-19/07, 23/09-13/10 60 90 50
C 20/07-09/08, 27/08-22/09 80 120 40
D 10/08-26/08 150 200 50
A 14/10-02/11, 08/12-09/12, 24/12-30/12 50 80 40
E 03/11-07/12, 10/12-23/12 45 70 30
D 31/12-01/01 150 200 50
A 02/01-31/03 50 80 40

UW VOORDEEL
• 10% korting bij min. 3 nachten (30/03/20-09/04/20, 04/06/20-21/06/20, 14/10/20-

30/12/20, 02/01/21-31/03/21) (inclusief ontbijt)

Agrigento
Net buiten de huidige 
stad vindt u de indruk-
wekkende getuigen van 
het antieke Akragas: de 
Tempelvallei. Akragas 
was een van de meest 
toonaangevende steden van Magna Gre-
cia. U kunt er de bijna intact bewaarde 
Tempel van Concordia bewonderen, als-
ook de tempels van Castor en Pollux, Juno 
en Zeus. Dit alles op een steenworp van 
prachtige zandstranden.
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Scala dei Turchi Resort

Ligging: op 100 m van het strand van Scala dei Turchi met zijn majestueuze 
kliffen van witte mergel (enkel gescheiden door een straat). De ruïnes van de 
Romeinse villa liggen op 4 km, het natuurreservaat van Torre Salsa op 8 km. Het 
historisch centrum van Agrigento bevindt zich op 13 km, net zoals de legen-
darische tempelvallei met de tempels van Castor, Pollux, Heracles, Concordia 
en Juno.
Transport: luchthaven Comiso op 125 km, Palermo op 167 km, Trapani op 168 km, 
Catania op 171 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het resort is gebouwd rond een traditionele 'baglio', zoals een 
typisch Siciliaanse hoeve met tuin. Receptie (24u/24), Café en Lounge Bar met 
prachtig zeezicht en terras. 2 Restaurants, waarvan één met internationale en 
één met mediterrane keuken. De riante tuin wordt 's avonds feeëriek verlicht. Er 
is een buitenzwembad met poolbar en bubbelbad. Gratis ligstoelen en parasols, 
handdoeken betalend.
Kamers: het resort telt 45  kamers (2  verdiepingen, tegelvloer) ingericht in 
overheersend witte en pasteltinten. Naar keuze: economy kamers (25 m², max. 
2 personen) zonder ramen (dus geen zicht) en in lager deel van het gebouw, 
superior kamers (38 m², max. 3 personen) met aparte slaap- en leefruimte, 
zicht op de tuin en/of het zwembad. Deluxe kamers (58 m², max. 4 personen) 
op de eerste verdieping met 2 slaapkamers, leefruimte en 2 balkons, resp. met 
zijdelings zeezicht en met zicht op het zwembad of de tuin. Extra bed (3de en 
4de volwassene): 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. Superior kamers: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op 
de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt). Deluxe kamers: 
dezelfde korting voor 2 kinderen.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1/persoon/nacht (ter plaatse te beta-
len). 01/08/20-23/08/20: min. 7 nachten. Het restaurant is gesloten 08/01/20-
29/02/20 en 01/10/20-07/01/21, geen halfpension mogelijk.
Bonus: jonggehuwden: fruit en spumante.

Modern resort (2014) met een onklop-
bare ligging nabij het strand van Scala 
dei Turchi met zijn statige witte kliffen, 
die u ook vanuit het hotel kan bewonde-
ren. U beschikt over een fraaie tuin, een 
groot zwembad met bubbelbad en ruime 
kamers. Tevens een perfecte uitvalsbasis 
voor een bezoek aan de tempelvallei van 
Agrigento.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
economy

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0199 N1

A 08/01-09/04, 01/10-04/12 55 61 68 halfpension 
volwassene 30 
kind 5 < 13 jaar 15

B 10/04-03/05, 03/06-30/06 61 68 75
C 04/05-02/06, 24/08-30/09, 05/12-07/01 68 75 82
D 01/07-31/07 75 82 88
E 01/08-23/08 82 88 95

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01/20) OF 15% (reservering voor 

31/03/20) (verblijven 08/01/20-31/07/20, 24/08/20-07/01/21)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/05/20 voor verblijven 01/09/20-07/01/21)
• Korting van 10% bij min. 3 nachten OF 15% bij min. 5 nachten (verblijven 08/01/20-

31/07/20, 24/08/20-07/01/21)
• Jonggehuwden: 10% korting (08/01/20-31/07/20, 24/08/20-07/01/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Sicilië

Realmonte
Een klein kustdorpje 
daterend uit de 17de 
eeuw. Deze kust is 
erg ge kend voor zijn 
specta culaire mergel-
kliffen en prachtige 
stranden. Be zoek er zeker de Romeinse vil-
la met zijn indrukwekkende mozaïekvloer, 
en de onder grondse zoutkathedraal. Hier 
werden standbeelden en decoratieve ele-
men ten in de zoutrots gehouwen. Een 
uniek schouwspel.
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Casa Mirabile Relais

Ligging: langs de zuidwestkust van Sicilië, tussen de Dorische tempels van 
Selinunte op 22 km en de archeologische opgravingen van Eraclea Minoa op 
48 km. Het centrum van Menfi bevindt zich op 5 km. Porto Palo is de belangrijk-
ste badplaats van Menfi (7 km).
Transport: luchthaven Palermo op 105  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur). Geen echte bar, maar u kan wel steeds een 
drankje of een snack bestellen. Huiselijke sfeer. Mooi salon met televisie en een 
kleine bibliotheek. Het ontbijtbuffet is verzorgd en typisch Siciliaans. Het res-
taurant serveert streekgerechten met aangepaste wijnen. Tuin met mediterrane 
planten en olijfbomen. Een fraai buitenzwembad met poolbar, gratis ligstoelen 
en parasols bevindt zich naast de olijfgaard. Handdoeken (betalend). Geen 
lift. Excursies naar de belangrijkste historische en archeologische sites in de 
omgeving en een bezoek aan enkele prestigieuze wijnhuizen zijn mogelijk op 
aanvraag. Vraag zeker naar de excursie per motorboot (voordelige prijs): langs 
de kust geniet u van geweldige uitzichten op de natuur en de tempels van 
Selinunte, neem een duik in het kristalheldere water en ontspan op de mooie, 
rustige stranden. Of neem de taxiboot naar een bijna verlaten baai voor een 
zalige namiddag aan het strand.
Kamers: 12 erg verzorgde kamers waarbij de inrichting geïnspireerd is op de 
cultuur en het verleden van het eiland. Elk voorwerp vertelt een verhaal over 
het Siciliaanse leven. We reserveren comfort kamers (18 m², max. 3 personen) of 
superior kamers (30-40 m², max. 4 personen). Resinavloer. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 4 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: min. 2 nachten.

Deze antieke baglio (1800) aan de voet 
van een heuvel en omringd door wijn- en 
olijfgaarden en citrusbomen werd knap 
gerestaureerd door de hartelijke familie 
Barbera. De gepassioneerde Lillo Barbera 
verwent u met al het goede van Sicilië! 
Op dit schitterend stukje platteland is het 
heerlijk vertoeven terwijl de zee in de verte 
lonkt.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0204 N1

A 01/04-30/04, 01/11-31/03 40 50 60 halfpension 30
extra bed  
(3de en 4de persoon) 30

B 01/05-15/07, 17/09-31/10 50 60 70
C 16/07-16/09 60 70 80
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten SICVP204
D periode A 229
E periode B 279
F periode C 335

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-30/04/20, 01/09/20-31/12/20)
• 20% korting bij min. 7 nachten (01/11/20-31/03/21)
• € 5 korting per persoon per nacht op de toeslag halfpension bij 

reservering van min. 3 nachten
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GENIETEN
 ∙ 5 nachten in een comfort 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 kooksessie met 
3 gangendiner

 ∙ 1 keukenschort met 
hotellogo

 ∙ 1 proeverij van 
streekproducten

 ∙ 1 wijndegustatie (2 rode 
en 2 witte wijnen)

(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

GRATIS

vanaf

Menfi
Dit dorp ligt in het 
vruchtbare zuiden van 
Sicilië. De geschiede-
nis is sterk verbonden 
met het produceren van 
wijn. De zandstranden 
en de zee van Menfi krijgen al 17 jaar lang 
de blauwe vlag van het FEE (Foundation 
for Environmental Education) toegewezen, 
wat de goede kwaliteit van het zeewater, 
de bescherming van de stranden en het 
milieu, en de veiligheid garandeert.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Verdura Resort, a Rocco Forte Hotel

Ligging: subliem gelegen, aan een lang privéstrand, op 14 km van Sciacca. 
De Tempelvallei van Agrigento ligt op 48 km. Deze archeologische site is een 
verplichte uitstap. Wijnliefhebbers kunnen Terre Sicane (16 km) bezoeken, een 
van de grootste wijngaarden van Europa, of de toeristische wijnroute volgen. 
Het hotel heeft een aantal fietsroutes uitgestippeld, een leuke manier om de 
streek te verkennen.
Transport: luchthaven Palermo op 130 km, Comiso op 163 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: fenomenaal luxeresort dat zich uitstrekt over 230 ha. Verschillende 
bars waaronder de Granita cocktailbar, uitkijkend op zee en de Torre Bar met 
zicht op zee en het golfterrein. 4 Karaktervolle restaurants. Ontbijt in het restau-
rant Buon Giorno. Geniet van een diner bij kaarslicht in restaurant Zagara aan 
de hand van topchef Fulvio Pierangelini. Restaurant Amare aan het strand voor 
vis en zeevruchten. Liolà is een typisch Siciliaanse trattoria. Overloopzwembad 
(60 m) met poolbar en een 2 km lang privéstrand met beachbar. Spa (4.000 m²) 
met o.m. 4 outdoor thalassotherapiebaden, overdekt zwembad, sauna, hamam 
en een bar met gezonde drankjes en snacks. Boetieks. Watersporten, voetbal, 
tennis en 2 golfterreinen.
Kamers: de 203 kamers worden getypeerd door een intelligent design, comfort, 
ruimte en privacy. Ze hebben zicht op de golfbanen of de zee. Deluxe (40 m², 
balkon), superior deluxe (40 m², terras), superior deluxe zeezijde (40 m², terras, 
nabij het strand) of junior suites (60 m², balkon, nabij het strand).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
buffet of bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2  kinderen t/m 18  jaar in een aparte kamer genieten elk 
20% korting (periode A/B, min. 3 nachten) OF 10% korting (periode C, min. 
4 nachten, periode D/E, min. 7 nachten) (inclusief ontbijt)(cumuleerbaar met 
het vroegboekvoordeel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 12 jaar): € 5/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode A/B: 100% kosten 
vanaf 7 dagen voor afreis, periode C: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis, 
periode D/E: 100% kosten vanaf 30 dagen voor afreis.

Het concept van Rocco Forte Hotels bestaat 
erin de gasten vertrouwd te maken met de 
streek door typische elementen, kunst en 
geschiedenis aan bod te laten komen. De 
architectuur van dit resort weerspiegelt 
de beschavingen die het eiland hebben 
gevormd: Grieken, Romeinen, Arabieren, 
Normandiërs, Spanjaarden en Italianen,... 
Exclusief totaalconcept met talloze facili-
teiten en een fantastische ligging aan zee.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

2 persk.
superior 
deluxe

2 persk.
superior deluxe 

zeezijde

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0184 X0

A 01/03-05/04, 18/10-22/11 129 138 144 182 extra bed (3de volwassene) 138
halfpension volwassene 
periode A 63 
periode B 74 
periode C 85 
periode D/E 96
halfpension kind < 13 jaar 
periode A/B 34 
periode C 43 
periode D/E 49

B 06/04-25/06, 06/09-17/10 194 213 222 263
C 26/06-12/07, 21/07-06/08 325 357 379 457
D 13/07-20/07 422 469 513 663
A 07/08-22/08 460 513 560 719
C 23/08-05/09 325 357 379 457

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% 

(reservering tot 90 dagen voor afreis 
voor verblijven in periode C) OF 
(reservering tot 120 dagen voor afreis 
voor verblijven in periode D) *

• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 
30 dagen voor afreis voor verblijven in periode C) OF 
(reservering tot 120 dagen voor afreis voor verblijven 
in periode E) *

• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 30 dagen 
voor afreis voor verblijven in periode D) OF 
(reservering tot 60 dagen voor afreis voor verblijven 
in periode A/B) *

• 20% korting bij min. 7 nachten (periode D/E) *
• Bij min. 4 nachten: 1 green fee (periode A/B) of 

2 green fees (periode C/D/E)
• Bij min. 7 nachten: 2 green fees (periode A/B) of 

4 green fees (periode C/D/E)
(inclusief ontbijt) (max. 2 personen per kamer)
* niet onderling cumuleerbaar

Sicilië

GRATIS

Sciacca
Sciacca, langs de zuid-
kust van het eiland 
gelegen, behoort tot 
de provincie van Agri-
gento en straalt de 
typische Siciliaanse 
sfeer uit. Het haventje is leuk om rond te 
dwalen, en de stad telt een aantal interes-
sante kerken en een kathedraal. In het 
centrum vindt u eveneens een aantal mu-
sea, waaronder het Zeepmuseum en het 
Speelgoedmuseum.
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Suitebeach

Ligging: een superligging met directe toegang tot het strand Lido Signorino, op 
6 km van het centrum van Marsala. Alles is aanwezig om uw vakantie aangenaam 
te maken: op 500 m zijn er restaurantjes, een beachbar, winkeltjes,... In Marsala 
zelf kunt u eens langs de haven flaneren en uiteraard wijn proeven in één van 
de wijnhuizen, de marsala-wijn is vermaard. Er zijn ook uitstekende visrestau-
rantjes. Bezoek het Museo en Parco Archeologico en maak een boottochtje in 
de Laguna dello Stagnone met zijn zoutpannen. Excursiemogelijkheden: Trapani 
op 40 km en Erice op 60 km. Agrigento en Palermo liggen beide op 130 km.
Transport: luchthaven Trapani op 23 km, Palermo op 111 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, zitruimte en een kleine bibliotheek. In de aangename 
tuin is er een barbecue, een pingpongtafel en een bubbelbad. Er is ook mogelijk-
heid tot massages en behandelingen, hiervoor is een relaxzone voorzien in de 
tuin. Gratis ligstoelen en parasols op het strand, handdoeken zijn betalend. In 
de omgeving: tennis op 1 km, golf op 7 km, watersporten en kitesurf op 10 km.
Kamers: de 5  gerieflijke kamers (25  m²) zijn voornamelijk in pasteltinten 
ge deco reerd, overeenkomstig de maritieme omgeving. Tegelvloer. Naar keuze 
standaardkamers (lateraal zeezicht, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen), superior kamers (lateraal zeezicht, balkon, max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen) of deluxe kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) 
met terras en frontaal zeezicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Verminderde prijs voor 1 kind (deluxe) of 
2 kinderen (standaard en superior) van 3 t/m 8 jaar op de kamer van de ouders 
(zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Gesloten vanaf 01/11/20. 11/04/20, 25/04/20, 01/05/20-02/05/20: min. 2 nachten. 
13/06/20-07/08/20, 17/08/20-13/09/20: min. 3 nachten. 08/08/20-16/08/20: min. 
7 nachten.
Bonus: bij min. 5 nachten: gratis upgrade volgens beschikbaarheid, glaasje wijn 
bij zonsondergang en gratis strandhand doeken en -tas (uitgez. juli en augustus).

U logeert hier in een mooie witte woning 
met een tuin, direct aan het strand gele-
gen. Bij Valeria en Edoardo en hun kin-
deren Giovanni en Sara ervaart u de Sici-
liaanse gast vrij heid ten volle. 's Avonds 
geniet u van een spectaculaire zonsonder-
gang over de Egadische eilanden en in het 
bij zonder het eiland Marettimo.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0176 X0

A 01/04-31/05 55 60 63 kind 3 < 9 jaar 
incl. ontbijt 30
extra bed (3de volwassene) in 
een standaard of 
superior kamer 40

B 01/06-30/06 63 68 70
C 01/07-31/07 75 80 85
D 01/08-31/08 95 100 105
B 01/09-30/09 63 68 70
A 01/10-31/10 55 60 63

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis voor 

verblijven van min. 4 nachten) (niet cumuleerbaar)
• 10% korting bij min. 7 nachten
(de voordelen gelden 01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20)

Marsala
U kent natuurlijk de ge-
lijk namige zoete wijn. 
In een van de hui zen 
waar vroeger wijn 
geprodu ceerd werd, is 
nu het Museo Archeo-
logico di Baglio Anselmi gevestigd. In het 
Museo degli Arazzi kan u een collectie 
wand tapijten uit Brussel bewonderen. Het 
oude, barokke centrum wordt omgeven 
door 16de-eeuwse stadsmuren.
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Baglio Donna Franca

Ligging: strategisch, op het hoogste punt in de omgeving, met een schitte-
rend uitzicht op de Egadische eilanden, Erice en Marsala. Het hotel ligt tussen 
de stadjes Trapani (26 km) en Marsala. Het is de perfecte uitvalsbasis om het 
interessante westen van het eiland te verkennen. In Trapani kan u de boot 
nemen naar de Isole Egadi.
Transport: luchthaven Palermo op 70  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: 'baglio' komt van het Arabisch woord 'bahal' en betekent binnen-
plaats. Het hotel beschikt dan ook over een grote binnenplaats waar u kan 
dineren of gezellig relaxen. Receptie, lounge en bar. In het aan bevolen restau-
rant wordt vooral de Siciliaanse keuken geserveerd. Het hotel heeft een eigen 
cantina waar de wijn ligt opgeslagen in grote eiken vaten. Er worden degusta-
ties georganiseerd (vanaf € 10-26) en u kan wijn kopen van het landgoed zelf en 
uit de regio. Er is een buitenzwembad (handdoeken zijn betalend). Speeltuintje 
voor de kinderen. 4 Fietsen ter beschikking van de hotelgasten.
Kamers: de 15 elegante kamers (max. 4 personen, tegelvloer) zijn tot in het 
kleinste detail ver zorgd. We reserveren voor u de standaard kamers (min. 16 m²), 
de deluxe kamers (min. 16 m², met zicht op de wijngaarden en het omringende 
landschap) of de suites (40 m², apart salon, balkon). Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen met 
bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje: €  10/nacht. Verminderde prijs voor 2  kinderen van 
3 t/m 10 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel). 01/04/20-30/04/20 en 
01/10/20-15/11/20: 2 kinderen t/m 16 jaar overnachten gratis op de kamer van 
de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfs taks: € 1/persoon/nacht (max. 5 nachten, ter plaatse 
te betalen). Het hotel is gesloten vanaf 16/11/20.
Bonus: min. 2 nachten: welkomstdrankje. Min. 4 nachten: welkomstdrankje en 
1 gratis diner (cumuleerbaar met Uw voordeel).

Deze antieke baglio werd in 1850 gebouwd 
rond een 15de-eeuwse wachttoren door de 
nobele familie Florio. Dat jaar startte ook 
hun wijnproductie, die al gauw een aan-
zienlijke reputatie op het eiland ver wierf. 
Vandaag is de baglio schitterend gereno-
veerd en produceren de nieuwe eigenaars 
nog steeds de gekende wijnen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
deluxe

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0145 N1

A 30/03-10/04 40 70 50 65 kind 3 < 11 jaar 
incl. ontbijt 15
extra bed (3de volwassene) in 
een standaard/deluxe kamer 25
een suite 30
extra bed (4de volwassene) 15
halfpension volwassene 36

B 11/04-09/07 55 100 65 83
C 10/07-30/07 60 110 70 88
D 31/07-27/08 70 130 80 98
C 28/08-17/09 60 110 70 88
B 18/09-15/10 55 100 65 83
A 16/10-15/11 40 70 50 65

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten 

gratis (30/03/20-30/07/20, 28/08/20-15/11/20)
• Bij min. 5 nachten: korting van € 5/persoon/nacht (30/03/20-15/11/20, 

max. 2 personen per kamer)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Sicilië

GRATIS

Marsala
U kent natuurlijk de 
gelijk  namige zoete 
wijn. In een van de hui-
zen waar vroeger wijn 
ge pro du ceerd werd, is 
nu het Museo Archeo-
logi co di Baglio Anselmi gevestigd. In het 
Museo degli Arazzi kan u een collectie 
wandtapijten uit Brussel bewonderen. Het 
oude, barokke centrum wordt omgeven 
door 16de-eeuwse stadsmuren.
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L'Agrirelais Baglio di Pianetto

Ligging: rustig, op een vredig wijnlandgoed in de heuvels boven Palermo 
(22 km), op 5 km van de dichtstbijzijnde urbanisatie. Te bezoeken: de Byzan-
tijnse kathedraal van Monreale op 22 km, Mondello, het favoriete strand van 
de inwoners van Palermo, op 38 km, het beroemde Corleone op 36 km, Segesta 
met indrukwekkende tempel en amfitheater op 74 km, het authentieke Cefalù 
op 83 km,...
Transport: luchthaven Palermo op 52  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: mooie inkom en receptie, waar u hartelijk wordt ontvangen. De 
antieke baglio werd charmant gerestaureerd en verrijkt met hedendaagse kunst. 
In de gezellige salons met een landelijk karakter, maar heel stijlvol ingericht, is 
het zalig genieten van een subliem wijntje afkomstig van het landgoed. In het 
restaurant ervaart u de creativiteit van de chef die fijne traditionele gerechten 
brengt, verrijkt met eigen producten van de 'azienda'. Panoramisch zwembad 
(33 x 7,5 m, mei-november), gratis ligstoelen en parasols. Mogelijkheid tot mas-
sages en behandelingen (betalend). Mountainbikes gratis volgens beschikbaar-
heid. Bezoek aan de wijngaarden en kelder (€ 5/persoon, op aanvraag). In de 
omgeving: paardrijden op 300 m.
Kamers: 13 charmante, ruime en lichte kamers, allemaal verschillend ingericht 
(parket). Ze bieden een magnifiek uitzicht op de wijngaarden, de olijfgaarden, 
de binnenplaats of de tuin. We reserveren voor u een charme kamer (22 m²) of 
een superior kamer (25 m², balkon of terras, directe toegang tot de binnen-
koer). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de charme kamers: 1 kind van 3 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: €  25/nacht. Gesloten vanaf 
01/11/20.
Bonus: upgrade naar een superior kamer volgens beschikbaarheid. 
Jonggehuwden (min. 3 nachten): fles wijn.

Graaf Paolo Marzotto, een zeer gerenom-
meerde wijnproducent, heeft uit liefde 
voor Sicilië en zijn passie voor grote wij-
nen L'Agrirelais Baglio di Pianetto gerea-
liseerd. Zijn kleindochter Ginevra Notar-
bartolo is een heel gastvrije en elegante 
gastvrouw. Dit Relais du Silence hotel is 
een aanbevolen, intiem adresje verscho-
len tussen de wijngaarden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charme

1 persk.
charme

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0203 N1

A 15/03-31/03 61 90 72 halfpension 47
B 01/04-30/04 72 111 82
C 01/05-31/05 87 143 98
B 01/06-31/08 72 111 82
C 01/09-30/09 87 143 98
B 01/10-31/10 72 111 82

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 21 dagen voor afreis) (betaalbaar 

bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)
• Korting van 12% bij min. 3 nachten OF 8% bij min. 2 nachten
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden 15/03/20-31/10/20) (inclusief ontbijt)

Santa Cristina Gela (Palermo)
Het dorpje Santa Cris-
tina Gela ligt in de 
provincie Palermo in 
het noordwesten van 
Sicilië. Het is een klein, 
agrarisch dorp. Het 
brood van Santa Cristina Gela is een arti-
sanaal product dat nog steeds gebakken 
wordt in de traditionele houtovens; heer-
lijk... Ook hun kaas is een heel typisch, 
traditioneel product.
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Vecchio Borgo

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
SICV0213 N1

A 01/04-31/05 61 102 49
B 01/06-31/08 52 92 42
A 01/09-31/10 61 102 49
C 01/11-31/03 38 64 31

Ligging: dit hotel situeert zich in het centrum van Palermo, 
op 50  m van de Piazza Politeama en op enkele passen van 
het populaire en karakteristieke Borgo Vecchio, de oudste en 
gekendste markt van Palermo. Vlak bij Palermo ligt Monreale 
met zijn prachtige kathedraal versierd met schitterende 
mozaïe ken (13  km). Andere excursiemogelijkheden zijn het 
mooie Cefalù op 69 km, Trapani in de streek van de zoutwinning 
op 95 km, de tempels van Segesta (op 75 km) en van Selinunte 
(op 120  km). Nóg indrukwekkender is de Valle dei Templi in 
Agrigento, op 130 km.
Transport: luchthaven Palermo op 25 km.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes bestaan uit een 
mooie, moderne en aangename inkom met de receptie. Verder 
is er een gezellige ontbijtzaal. Er bevindt zich een kleine bar op 
de eerste verdieping. Garage: vanaf € 13/24 uur.
Kamers: 33 aangename kamers (23 m²), met parketvloer. Ze zijn 
ingericht in warme kleuren en beschikken over alle nodige faci-
liteiten. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen).

UW VOORDEEL
• Reservering voor 31/03/20: korting van 12% 

(verblijven 01/06/20-31/08/20) OF reservering tot 
3 dagen voor afreis: korting van 12% (verblijven 
01/11/20-31/03/21) (betaalbaar bij reservering, niet 
wijzigbaar, niet annuleerbaar)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-
31/03/21)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/05/20, 
01/09/20-31/10/20)

(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis 
nachten genieten)

GRATIS

Modern en stijlvol hotel met de ideale 
locatie in het centrum van Palermo. 
Een voortreffelijke keuze voor wie op 
zoek is naar een elegant verblijf in het 
hart van de Siciliaanse hoofdstad.

Palermo
De hoofdstad van Sicilië, aan de voet van de Monte Pellegrino. 
Palermo beleefde zijn hoogdagen onder de Arabische heersers. 
Ook de Normandiërs, barok en art nouveau lieten hun sporen na.

Sicilië
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Relais Santa Anastasia

Ligging: op 15 km van het gezellige Cefalù, in een heuvelachtig landschap tus-
sen Castelbuono en Pollina. Het domein telt 450 ha, waarvan een wijn gaard van 
70 ha en een olijfgaard van 60 ha. De diverse planten en boom soorten maken dit 
de ideale omgeving om heerlijke wandelingen te maken in een onbezoedelde 
natuur. Excursiemogelijkheden: in de eerste plaats Cefalù, maar uiteraard ook 
Palermo (96 km), Monreale met schitterende kathedraal (101 km) en het hoog-
gelegen Enna (130 km).
Transport: luchthaven Palermo op 122  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: in de restaurants La Corte dell'Abate en Passioni & Tentazioni 
ontdekt u de smaken van de traditionele Siciliaanse keuken. Kooklessen op 
aanvraag. Er wordt gebruik gemaakt van excellente wijnen en biologische pro-
ducten afkomstig van het naast gelegen wijnbedrijf, biodynamisch geteeld met 
respect voor de omgeving. Mogelijkheid tot het bezoeken van de wijngaard met 
degustatie. Bar Il Nido del Falco en 2 leesruimtes, Adelasia en Il Focolare di 
Ruggero voor een rustig moment. Buitenzwembad met bubbelbad, gratis lig-
stoelen, parasols en handdoeken. Solarium. Petanque, tafeltennis en speelzone 
voor de kinderen. Geen lift (2 verdiepingen). In de omgeving: trekking, vissen, 
mountain biken, paardrijden (3 km).
Kamers: 29 kamers (max. 3 personen). U heeft de keuze uit een classic kamer 
(17-26 m², douche), een deluxe kamer (30-42 m², bad), een familie junior suite 
(40-50 m², douche en zithoek) of een junior suite met zicht op het zwembad 
(40-50 m², bad en douche). Extra bed (3de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: deluxe kamers en junior suites: min. 2 nachten. 01/08/20-
15/09/20: min. 2  nachten (alle kamertypes). Gesloten vanaf 30/12/20. 
Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 6 nachten).
Bonus: jonggehuwden: fles wijn op de kamer.

Een stukje paradijs... De azuurblauwe 
hemel tegen het groen van de heuvels en 
het blauw van de zee in de verte, zorgt 
voor een magisch en fascinerend decor 
voor een ontspannend verblijf. Er werd 
aandacht besteed aan elk detail bij de in-
richting van deze relais. Hier vergeet u de 
stress van het dagelijkse leven.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk.
classic

2 persk.
deluxe

familie
junior suite

2 pers.

junior suite
zwembad zicht

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt

SICV0135 X1
A 01/04-29/05 73 90 93 98 halfpension 

per. A/B/C 42 
per. D 32

B 30/05-10/07 86 103 106 111
C 11/07-30/09 99 116 119 124
B 01/10-02/11 86 103 106 111
D 03/11-29/12 59 73 76 84

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03/20) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/11/20-29/12/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-29/05/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (30/05/20-02/11/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Castelbuono
Gelegen in het mooie, 
groene natuurgebied 
Par co delle Madonie, 
op 400 m hoogte, op de 
flan  ken van de Colle Mi-
locca. In Castelbuono 
gaat alle aandacht naar het kasteel op 
de Colle San Pietro met de Cappella di S. 
Anna en het Museo Civico. Op de Piazza 
Margherita staat de Chiesa Madre Vecchia 
met interessante campanile.
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Cassisi

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

suite 
2 pers.

inclusief ontbijt
SICV0164 N1

A 01/04-30/06, 01/10-31/03 55 65 75
B 01/07-31/07, 01/09-30/09 60 70 80
C 01/08-31/08 70 80 90

Ligging: midden in het historisch centrum, in een straatje dat 
van de haven naar een buurt met typische winkeltjes en restau-
rants loopt. Op amper 100 m vertrekken de veerboten naar de 
Eolische eilanden. Messina ligt op 38 km, het mooie Taormina 
op 85 km, de machtige Etna op 140 km,...
Transport: luchthaven Catania op 143 km.
Faciliteiten: 24 uursreceptie met vriendelijk onthaal. Verder 
beschikt u over een kleine ontbijtruimte en een bar met een 
gezellige lounge, allemaal bijzonder huiselijk en sfeervol aan-
gekleed. Parkeren in de straat of in een garage vlakbij: vanaf 
€ 15/24 uur.
Kamers: 14 kamers ingericht in een minimalistische stijl met 
mooie kleurcontrasten en kostbare materialen zoals wengé-
hout. De kamers beschikken over tegelvloer en zijn voorzien 
van al het nodige comfort. We reserveren voor u een classic 
kamer (19 m²), een superior kamer (25 m², balkon of terras) of 
een suite (35 m², zithoek). Extra bed 3de volwassene in alle 
types: € 30/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 20/nacht.
Bijzonderheden: kleine huisdieren zijn gratis toegelaten. 
Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 
5 nachten).
Bonus: jonggehuwden: fles wijn en een streekproduct.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 

30 dagen voor afreis)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

4 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/04/20-31/07/20, 01/09/20-31/03/21)

(niet cumuleerbaar)

GRATIS

Proef van de Siciliaanse gastvrijheid 
in Hotel Cassisi, genoemd naar een 
gereputeerde rechter uit de 19de 
eeuw. Strategische ligging om de 
Eolische eilanden te ontdekken.

Milazzo
Interessant omwille van de geschiedenis en de beziens-
waardig heden zoals de oude kathedraal, het kasteel, de Capo 
Milazzo,... Er varen boten af naar de Eolische eilanden.

Sicilië
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Hotel Mea

Ligging: u logeert hier op 500 m van de haven en het centrum, op 2,5 km van 
de stranden van Cannetto (gratis shuttleservice, beachservice betalend, korting 
voor hotelgasten). De rooms-katholieke kathedraal San Bartolomeo en de door 
de Spanjaarden gebouwde burcht liggen op 1 km. Vanuit Lipari kunt u ook naar 
andere eilanden, zoals Vulcano, Salina (film Il Postino) en Stromboli.
Transport: luchthaven Catania op 143  km. Palermo op 230  km van haven 
Milazzo. Bootverbinding Milazzo-Lipari: 1  uur. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur), lounge en bar. In de ochtend is het heerlijk ont-
bijten op het terras met rustgevend zeezicht. Het à-la-carterestaurant serveert 
o.a. lekkere visgerechten. Mediterrane binnentuin met citroen- en olijfbomen. 
Er is een klein en een groot (8,5 x 20 m) buitenzwembad met poolbar (mei-
september), gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Gratis shuttle van en 
naar de haven bij aankomst en vertrek. Gratis parking (te reserveren). Fiets-, 
scooter- en autoverhuur.
Kamers: Hotel Mea telt 37 frisse kamers (18-24 m²) met tegelvloer en terras. 
We reserveren voor u: een classic kamer met tuinzicht (gelijkvloers, max. 
2 personen), een comfort kamer met tuinzicht (max. 4 personen), een comfort 
kamer met zeezicht (gelijkvloers, nabij het zwembad, max. 4 personen) en een 
superior kamer met zeezicht (op de 1ste/2de verdieping, max. 3 personen). 
Extra bed (3de en 4de volwassene): 50% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 1 Kind (superior) of 2 kinderen (comfort) 
van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders geniet(en) (elk) 60% korting 
(inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: het restaurant is gesloten vanaf 01/11/20, halfpension in een 
restaurant vlakbij. 01/08/20-31/08/20: min. 4 nachten.
Bonus: jonggehuwden: fles prosecco.

Dit charmante hotel heeft een terras met 
wondermooi uitzicht op zee (500 m), een 
heerlijke plek om uw dag er met een ont-
bijtje te starten. Het ligt op wandelafstand 
van het centrum. Het restaurant biedt lek-
kere traditionele visgerechten met een 
moderne toets. U geniet er van een atten-
tievolle service, een vriendelijke glimlach 
krijgt u er bovenop.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
classic

tuinzicht

2 persk 
comfort
tuinzicht

2 persk.
comfort
zeezicht

2 persk.
superior
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0214 N1

A 12/03-31/03, 14/11-07/01 50 60 67 75 halfpension volwassene 
12/03/20-31/07/20, 
01/09/20-07/01/21 25 
01/08/20-31/08/20 30
halfpension kind < 13 jaar 
12/03/20-31/07/20, 
01/09/20-07/01/21 15 
01/08/20-31/08/20 18

B 01/04-21/05, 09/10-13/11 70 80 87 95
C 22/05-09/07, 18/09-08/10 95 105 112 120
D 10/07-31/07, 25/08-17/09 110 120 127 135
E 01/08-24/08 169 179 186 194

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) (01/04/20-

31/05/20)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) (12/03/20-

30/06/20, 01/09/20-07/01/21)
• Korting van 15% (min. 7 nachten) OF 7% (min. 3 nachten) (12/03/20-07/01/21)
(cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)
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Lipari
Lipari is de hoofdplaats 
van de Eolische eilan-
den, een archipel van 
vulkanische oorsprong 
voor de kust van Sicilië. 
Twee van de eilanden 
zijn actieve vulkanen: Stromboli en Vul-
cano. Strikte bouwvoorschriften hebben 
ervoor gezorgd dat het karakteristieke 
landschap en de traditionele architectuur 
gespaard bleven van wildbouw. Het gezel-
lige Lipari wordt gedomineerd door de im-
posante burcht.
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Villa Enrica

Ligging: op een heuvel, op 1 km van de haven en het centrum. De stranden van 
Canneto situeren zich op 2,5 km.
Transport: luchthaven Catania op 143  km, Palermo op 230  km van haven 
Milazzo. Bootverbinding Milazzo-Lipari: 1  uur. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: u wordt hartelijk verwelkomd aan de 24 uursreceptie. Lounge en 
een gemoedelijke bar voor een drankje. Het restaurant bevindt zich in het 
zusterhotel Mea (op 750 m, gratis shuttle). Voor uw ontspanning is er een 
verzorgde tuin met panoramisch zwembad (15 x 6,5 m, april-oktober), poolbar 
(juni-september) en zonneterras met gratis ligstoelen, parasols en handdoe-
ken. Kleine speeltuin. Er is een gratis shuttle voorzien van en naar de haven 
bij aankomst en vertrek. Het hotel biedt tevens een gratis shuttle naar de 
uitgebate stranden van Canneto (met kortingstarieven voor de hotelgasten). 
Gratis parking (mits reservering vooraf).
Kamers: Villa Enrica heeft een totaal van 22 warm ingerichte kamers (met 
tegelvloer). We reserveren voor u naar keuze: een classic kamer (16-23 m²) met 
tuinzicht (voor max. 3 personen) of met gedeeltelijk zeezicht (voor max. 2 per-
sonen, terras), een superior kamer met zeezicht (18 m², voor max. 2 personen, 
met groot terras) of een junior suite met tuinzicht (27 m², voor max. 4 perso-
nen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel in het zusterhotel Mea op 750 m, gratis 
shuttle).
Kinderen: kinderbedje: € 12/nacht. 1 Kind (classic tuinzicht) of 2  kinderen 
(junior suite tuinzicht) van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders geniet 60% 
korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht. Afwijkende annule-
ringsvoorwaarden: 01/08/20-31/08/20: 100% kosten tussen 14 en 10 dagen voor 
afreis. Gesloten vanaf 01/11/20.
Bonus: jonggehuwden: fles prosecco.

Hier treft u een oase van rust boven op 
een heuvel omgeven door olijf- en sinaas-
appelbomen, met panoramisch zwembad 
en adembenemend uitzicht op de Middel-
landse Zee en het kasteel van Lipari. Villa 
Enrica biedt shuttleservice naar de nabij-
gelegen stranden. Een mooi en charmant 
Boutique hotel!

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
classic

tuinzicht

2 persk.
classic

zeezicht

2 persk.
superior
zeezicht

junior suite
tuinzicht
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SICV0215 N1

A 01/04-22/05, 03/10-31/10 50 57 62 67 halfpension volwassene 
01/04/20-31/07/20, 
01/09/20-31/10/20 25 
01/08/20-31/08/20 30
halfpension kind < 13 jaar 
01/04/20-31/07/20, 
01/09/20-31/10/20 15 
01/08/20-31/08/20 18

B 23/05-26/06, 06/09-02/10 65 72 77 82
C 27/06-31/07, 25/08-05/09 85 92 97 102
D 01/08-24/08 149 156 161 166

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering 30 dagen voor afreis) (01/04/20-

31/05/20)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering 60 dagen voor afreis) (01/04/20-

30/06/20, 01/09/20-31/10/20)
• Korting van 15% (min. 7 nachten) OF 7% (min. 3 nachten)
(cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Sicilië
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Lipari
Lipari is de hoofdplaats 
van de Eolische eilan-
den, een archipel van 
vulkanische oorsprong 
voor de kust van Sicilië. 
Twee van de eilanden 
zijn actieve vulkanen: Stromboli en Vul-
cano. Strikte bouwvoorschriften hebben 
ervoor gezorgd dat het karakteristieke 
landschap en de traditionele architectuur 
gespaard bleven van wildbouw. Het gezel-
lige Lipari wordt gedomineerd door de im-
posante burcht.



Sardegna
Maagdelijke stranden, nuraghi  
en de Costa Smeralda
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Het tweede grootste eiland van de Middellandse Zee, omringd door 
azuurblauw water. Het lijkt wel of de natuur hier haar fantasie de vrije 
loop heeft gelaten met als resultaat betoverend mooie, vaak woeste 
land schappen, uitgestrekte, ongerepte stranden, een golvend binnenland 
en geïsoleerde dorpen in het gebergte. De opmerkelijke nuraghi-neder-
zettingen zijn mysterieuze getuigen van een ver verleden. De Costa 
Smeralda in het noordoosten is favoriet bij de internationale jetset.
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vanaf Prijs per persoon per rondreis 1 vespa voor 
2 personen 
SARP0006

1 vespa per 
persoon 

SARP0007
inclusief ontbijt

A 01/04-25/04, 16/10-30/10 469 635
B 26/04-27/06, 01/09-15/10 549 715
C 28/06-31/07 585 749
D 01/08-31/08 659 829

Dag 1: aankomst op de luchthaven en check-in in uw hotel. U kan het onge-
repte meer van Liscia verkennen en de eeuwenoude olijfbomen van Santo Baltolu 
gaan bewonderen. Zalig relaxen in het hotel met een welkomstdrankje.

Dag 2: Capotesta tour (91 km). Arzachena - Bassacutena - Campovaglio - 
Regione Lettu Di Vita - Li Nalboni - Buoncammino - La Ficaccia - Santa 
Teresa di Gallura - Capo Testa - Rena Majore - Littichedda - Campovaglio 
- Arzachena. Vandaag verkent u het kleine Capo Testa schiereiland tegenover 
Bonifacio. De door de wind en de zee geboetseerde granietrotsen lijken wel 
reusachtige beeldhouwwerken in een openluchtmuseum. Betoverende baaitjes 
met kristalhelder water lonken. In het dorpje Santa Teresa di Gallura kan u de 
winkeltjes met lokaal artisanaat bezoeken en/of een terrasje doen.

Dag 3: Maddalena tour (68 km). Arzachena - Palau - La Maddalena - Caprera 
- Cala Spalmatore - Porto Massimo - Cala Francese - La Maddalena - Palau - 
Arzachena. Op naar de Maddalena archipel. In Palau neemt u de ferry naar het 
grootste eiland. Via de brug Ponte Moneta naar het woeste en zo goed als onbe-
woonde eiland Caprera. Hier bracht Giuseppe Garibaldi de laatste 26 jaar van zijn 
leven door. Zijn huis herbergt nu een museum. Vervolgens terug naar het hoofd-
eiland La Maddalena en via de adembenemende kustweg naar de noordkant. Hier 
kan u stoppen voor een verfrissende duik in een van de mooie baaitjes. 

Dag 4: Costa Smeralda tour (85 km). Arzachena - Porto Cervo - Capriccioli 
- Porto Rotondo - Punta Volpe - San Pantaleo - Arzachena. Eerste stop is 
Porto Cervo, dé absolute trekpleister van de Costa Smeralda en hotspot voor de 
(inter)nationale jetset. Hier kan u zich vergapen aan de exclusieve boetieks en 
dure luxe yachts. Verder naar Porto Rotondo, tevens aanleghaven voor tal van 
vermogenden. Een bezoek waard is de kleine maar bijzondere San Lorenzo kerk. 
U vervolgt de weg naar het ongerepte strand van Punta di Volpe. Op de terugweg 
kan u het gezellige dorpje San Pantaleo bezoeken, met zijn leuke terrasjes en 
artisanaatwinkeltjes. 

Dag 5: Nuraghi tour (81 km). Arzachena - Luogosanto - Luras - Calagianus 
- Sant' Antonio di Gallura - Arzachena. Vandaag staat het 'andere' Sardinië 
op het programma. Een ongerepter en minder toeristisch stukje Sardinië. 
Mirtestruiken en kurkeiken kleuren het schitterende natuurdecor. Onderweg kunt 
u verschillende archeologische sites bewonderen, indrukwekkende getuigen van 
de nuraghe-beschaving die op Sardinië leefde in het Bronstijdperk. In Calagianus 
kan u het kurkmuseum bezoeken. Stop op de terugweg ook zeker eens bij een 
van de wijnbedrijven en proef de lokale vermentinowijn.

Dag 6: einde van de rondreis. Mogelijkheid tot verlenging in een van onze 
hotels.

* De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijs-
periode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes geldt 
de duurste periode). De volgorde van de etappes en de 
keuze van de hotels kan afwijken omwille van externe 
factoren, zonder de essentie van het programma aan te 
tasten

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider per 
Vespa. Vrije vertrekdatum, elke dag van de 
week. Kredietkaart (waarborg) en rijbewijs 
vereist. Min. 18 jaar

Inbegrepen
 · 5  nachten in Aldiola Country Resort (zie 
p. 191) in logies en ontbijt in een classic 
tweepersoonskamer

 · 4  dagen gebruik van een Original 
Vespa Piaggio 125  cc met automatische 
versnellingen

 · Levering van de Vespa in uw hotel
 · Onbeperkt aantal km
 · Helmen
 · Technische uitleg + gratis technische as-
sistentie (enkel in de regio van het voorge-
stelde programma).

 · Roadbook van de voorgestelde tours met 
tips i.v.m. de bezienswaardigheden in het 
Nederlands en het Frans

 · Verzekering aansprakelijkheid, diefstal en 
brand met franchise van €  350 (diefstal) 
6 dagen

Niet inbegrepen
 · De vluchten en de transfers
 · De verblijfstaksen
 · Levering van de Vespa in een ander hotel dan 
voorgesteld in het programma

 · Brandstofgebruik: de Vespa dient terugbe-
zorgd te worden met volle tank, zoniet zal de 
prijs voor een volle tank worden aangerekend

 · Bijkomende verzekering (schade): €  50/
Vespa (ter plaatse te betalen)

 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

Optioneel
 · GPS met routes (ter plaatse, vanaf € 50 voor 
4 dagen)

Arrangement
Sardinië per Vespa
Verken Sardinië, eiland vol contrasten, 
vanop Italië's meest iconische vervoer-
middel: de Vespa! U verblijft op een 
uniek, kleinschalig vakantie-adresje in 
het hart van de Gallura streek, nabij de 
schitterende Costa Smeralda (Noord-
oost-Sardinië). Dit deel van het eiland 
staat bekend voor zijn ongerepte 
natuur, authentieke dorpjes, indruk-
wekkende landschappen en droom-
stranden met kristalhelder water. Klaar 
om te vertrekken?
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Aldiola Country Resort

Ligging: heerlijk rustig, op een heuvel met uitkijk op het meer van Liscia, op 
5 km van het centrum van Sant'Antonio di Gallura. Arzachena, waarrond de 
befaamde Costa Smeralda zich ontwikkelde, ligt op 15 km; Cannigione op 20 km 
en Porto Cervo op 28 km. Het hotel is een ideale startplaats voor excursies in 
de omgeving. Vlakbij treft u een groep van eeuwenoude olijfbomen die tot de 
oudste van Europa behoren. De prachtige Maddalena-archipel bevindt zich op 
40 km, de spectaculaire Cala Grande op het schiereiland Capo Testa op 50 km.
Transport: luchthaven Olbia op 35 km, Alghero op 130 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie met behulpzaam team. Het restaurant biedt een verfijnde 
keuken en u geniet er van een fantastisch zicht op het meer. Op het overdekt 
terras is het letterlijk en figuurlijk smullen van de heerlijke maaltijden én de 
spectaculaire zonsondergangen. Wijnkelder met Sardische en Italiaanse wijnen, 
ook wijnen van de familiewijngaard. Panoramisch openluchtzwembad (april-
oktober, gratis ligstoelen, parasols en handdoeken). Talrijke schaduwrijke 
hoekjes en wandelpaadjes nodigen uit tot relaxen. Kleine spa (behandelingen 
betalend). Gratis fietsen.
Kamers: 20 comfortabele kamers (tegelvloer), per twee ondergebracht in bunga-
lows. De inrichting is verzorgd met handgemaakte stoffen en typisch Sardische 
decoraties. Classic kamer (18 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, gedeeltelijk 
meer- en tuinzicht, terrasje), superior kamer (18 m², max. 2 personen, meer-
zicht, terrasje) of junior suite (25-28 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen, meerzicht en groot terras). Extra bed (3de en 4de volwassene) 
junior suite: 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de classic kamers: 1 kind van 3 t/m 
10 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting, dezelfde korting geldt 
voor 2 kinderen in de junior suite (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht (ter plaatse te beta-
len). Het hotel is gesloten vanaf 31/10/20. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 
50% kosten van 28 tot 14 dagen voor afreis, 70% kosten van 13 tot 10 dagen 
voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: attentie op de kamer.

Een klein paradijsje in het hart van de 
Gallura-streek, rustig en toch optimaal ge-
legen voor leuke uitstappen naar het bin-
nenland, de stranden of de gerenommeer-
de Costa Smeralda. De hartelijkheid van 
Caterina en haar medewerkers zal u nog 
lang bijblijven. Perfect voor rustzoekers 
die houden van ontdekken en genieten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SARV0069 N1

A 01/04-25/04 69 79 99 halfpension volwassene 30
B 26/04-27/06 89 99 119
C 28/06-31/07 99 119 139
D 01/08-31/08 119 139 159
B 01/09-15/10 89 99 119
A 16/10-30/10 69 79 99

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 01/04/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-27/06/20, 01/09/20-30/10/20)
(cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Sardinië

GRATIS
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Sant'Antonio di Gallura
Dit gezellig dorpje ligt in 
het hart van de Gallura-
streek (Noordoost-Sar-
dinië). Het vormt een 
uitstekend vertrekpunt 
voor excursies in het 
mooie binnenland en richting Costa Sme-
ralda. U geniet er van een magnifiek na-
tuurkader en een heerlijke keuken. Proef 
zeker ook de typische streek gerechten 
zoals de zuppa gallurese of de excellente 
Vermentino di Gallura-wijn.
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Gabbiano Azzurro Hotel & Suites

Ligging: aan het strand van Golfo Aranci. Het centrum bevindt zich op 2 km, 
een mooie wandeling bij zonsondergang. Het pittoreske Porto Rotondo ligt op 
11 km, het moderne Olbia op 18 km, het mondaine Porto Cervo op 30 km en Palau 
met de bedrijvige jachthaven op 46 km. Van hieruit vertrekken boten naar o.m. 
het schitterende Capo d'Orso en de La Maddalena-archipel.
Transport: luchthaven Olbia op 18  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de 24 uursreceptie helpt men u graag met het reserveren van 
watersportactiviteiten of bootexcursies. 2 Bars. Het is heerlijk ontbijten op 
het terras. De lunch neemt u in restaurant The Grill op het strand, de dagverse 
vis zal u beslist bekoren. Het diner (halfpension) wordt binnen geserveerd. 
Diner à la carte mogelijk in het Blù restaurant of op het buitenterras met zicht 
op zee. Privéstrand (strandservice betalend, uitgez. 09/05-12/06, 12/09-16/10). 
Openluchtzwembad (12 x 7 m); ligstoelen, parasols en handdoeken zijn gratis 
beschikbaar. Ondergrondse parking (gratis, volgens beschikbaarheid) of gratis 
parkeren in de straat.
Kamers: 80 elegante kamers met tegelvloer. Naar keuze: standaardkamer met 
zeezicht (17 m², max. 2 personen), classic kamer (24 m², max. 3 personen) of 
een superior kamer (27 m², max. 3 personen, met balkon), beide types mogelijk 
met zeezicht (mits toeslag). Voor max. 4 personen: ruime en luxueuze charming 
suites met zeezicht (45 m², op het gelijkvloers met rechtstreekse toegang tot 
het zwembad of de tuin, 1 slaapkamer, salon met sofabed, privéterras, espres-
soapparaat). Extra bed (3de en 4de volwassene): 40% korting (periode A/B), 
30% korting (periode C/D), 20% korting (periode E).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders genieten elk 60% korting (periode A/B), 50% korting (periode C/D) of 
30% korting (periode E) (uitgez. standaardkamers).
Bijzonderheden: gesloten 01/04/20-08/05/20 en 17/10/20-31/03/21. Verblijfstaks 
(vanaf 12 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

In dit aangenaam en aantrekkelijk fami-
liehotel met uitstekende keuken zal u zich 
meteen thuisvoelen. U geniet hier van een 
spectaculair uitzicht op het schitterende 
strand en de helderblauwe zee - een plaat-
je. Alles is aanwezig voor een charmant en 
ontspannend verblijf in een heerlijk stukje 
Sardinië.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard

zeezicht/classic
2 persk.
superior

charming
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SARV0049 X0

A 09/05-29/05, 03/10-16/10 88 120 203 halfpension 
per. A 35 
per. B 40 
per. C 45 
per. D/E 50
zeezicht (toeslag op de 
classic of de superior) 39

B 30/05-19/06, 19/09-02/10 142 174 257
C 20/06-03/07, 29/08-18/09 171 203 286
D 04/07-31/07, 22/08-28/08 199 231 315
E 01/08-21/08 221 253 336

UW VOORDEEL
• Reservering voor 31/03/20: vroegboekvoordeel van 15% (verblijven 09/05/20-

05/06/20, 19/09/20-16/10/20) OF 10% (verblijven 06/06/20-24/07/20, 22/08/20-
18/09/20) OF 5% (verblijven 25/07/20-21/08/20)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(09/05/20-29/05/20, 03/10/20-16/10/20)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)
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Golfo Aranci
Een klein vissersdorpje 
met slecht 2.500 inwo-
ners, op enkele kilome-
ters van de beroemde 
stadjes van de Costa 
Smeralda zoals Porto 
Cervo en Porto Rotondo. In het dorpje her-
inneren de vele visrestaurants nog aan de 
oude visserhaven. De winkeltjes bieden 
lokale producten aan. De 15 stranden 
staan bekend om hun wit zand en helder-
blauw water. De mooie strandboulevard 
nodigt uit tot flaneren.
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Lantana Resort

Ligging: rustig, op 500 m van het centrum van Pula en op 1 km van het zand-
strand van Nora. Bewonder de Punisch-Romeinse archeologische site van Nora 
en bezoek het aquarium van de Laguna di Nora, u kan er ook snorkelen en 
kanovaren. Bushalte op 300 m. Excursiemogelijkheden: de prachtige stranden 
van o.m. Teulada (32 km) (boottochten) en Chia (17 km).
Transport: luchthaven Cagliari op 35  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: resort met 24 kamers en 32 appartementen. Lounge, bar, restau-
rant. Snacks van 12 tot 15 uur op het terras. Roomservice van 8 tot 21 uur. Mooie 
tuin met speelplein en buitenzwembad (400 m²) met kindergedeelte (gratis lig-
stoelen, parasols en handdoeken). In juli en augustus pilateslessen, aquagym 
en waterspelletjes voor kinderen van 3 tot 11 jaar. Beautycenter (behandelingen 
betalend). Gratis hotelbus naar het strand van Nora en de mooie golfclub Is 
Molas (27 holes). Geen lift (1 verdieping). In de omgeving: 2 tennispleinen en 
verhuur van mountainbikes (1 km), watersporten: kano, waterfietsen, rafting, 
windsurfen (1 km), duiken,...
Kamers: 24 kamers (tegelvloer, minibar met enkel water). Naar keuze reserveren 
we voor u een classic kamer (19-22 m²) of een superior kamer (26 m², zithoek). 
Balkon op de 1e verdieping, terras op het gelijkvloers. Extra bed (3de volwas-
sene) mits toeslag. Familiekamers beschikbaar voor max. 4 personen (32 m², 
2 slaapkamers, 1 badkamer).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu) (uitgez. 15/08).
Kinderen: kinderbedje gratis. Classic en superior kamers: verminderde prijs 
voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: gesloten 01/04/20-08/04/20  en vanaf 01/11/20. Huisdieren: 
€ 15/ nacht. Verblijfs taks (vanaf 11  jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen). Het restaurant is gesloten 21/10/20-31/10/20, geen halfpension moge-
lijk.
Bonus: jonggehuwden: fles spumante.

Laagbouwhotel, in hoefijzervorm rond 
het zwembad gebouwd. In de gemeen-
schappelijke ruimtes komen elementen 
van de Arabische stijl aan bod met kleine 
fonteintjes en Tunesisch majolicakera-
miek. Het geheel oogt prachtig. Leuk de-
tail: de naam van dit resort verwijst naar 
de lantanabloem die hier weelderig groeit.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SARV0043 N1

A 09/04-10/05, 11/10-31/10 90 150 100 kind 3 < 12 jaar incl. ontbijt 
(classic en superior) 41
extra bed (3de volwassene) 
(classic en superior) 52
halfpension 
volwassene 25 
kind 3 < 12 jaar 13

B 11/05-05/06, 26/09-10/10 100 170 110
C 06/06-10/07, 07/09-25/09 113 190 130
D 11/07-31/07, 24/08-06/09 150 250 160
E 01/08-23/08 175 290 200

Prijs per familiekamer per nacht inclusief ontbijt
F 09/04-10/05, 11/10-31/10 250
G 11/05-05/06, 26/09-10/10 270
H 06/06-10/07, 07/09-25/09 360
I 11/07-31/07, 24/08-06/09 430
J 01/08-23/08 512

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 10/12/19) OF 15% (reservering 

voor 15/01/20)
(inclusief ontbijt)

Sardinië
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Pula
Deze rustige stad ken-
merkt zich door mooie 
huizen met binnen gale-
rijen en -tuintjes in een 
traditionele, lokale stijl. 
U treft er typische win-
keltjes met ambachtelijke producten. In 
de zomer worden evenementen ge organi -
seerd op het centrale plein. In Pula leven 
de lokale tradities voort in aller hande 
folklore-evenementen.
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Hotel & Residence Cormoran

Ligging: omgeven door mediterrane tuinen aan de witte zandstranden van 
Villasimius, Campus beach. Het centrum bevindt zich op 3 km.
Transport: luchthaven Cagliari op 54  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur). Amerikaanse bar, pianobar en lounge. Het res-
taurant serveert regionale en internationale gerechten. Een tweede restaurant 
met terras, vlak bij het zwembad, is open voor de lunch (buffet, 15/06-15/09). 
Mooi groot buitenzwembad met poolbar en privéstrand met beachbar (juni-
oktober). Ligstoelen (gratis aan het zwembad), parasols en handdoeken. 
Kinder bad. Miniclub (4 t/m 11 jaar, 20/05-12/10) en Young Club (vanaf 12 jaar, 
03/06-07/09). Gratis: tennis, 2 bowlingbanen, tafeltennis en beachvolleybal. 
Betalend: watersporten, duikcentrum, paardrijden, trekking te voet, te paard 
of met een quad, mountainbiken, golf (18 holes) op 3 km.
Kamers: 70 kamers in zachte kleuren van wit en groen met typische stoffen en 
schilderijen, tegelvloer. Classic (18-27 m², gelijk vloers, veranda of balkon, tuin- 
of zeezijde, ideaal voor families, wifi betalend) of deluxe (19 m², max. 2 per-
sonen, zeezicht, gratis wifi, fruitmand, fles water). De superior kamers (26 m², 
zeezijde) liggen dichter bij het strand, met privéterras, badjassen, gratis wifi, 
fruitmand en spumante bij aankomst, roomservice voor het ontbijt en gratis 
ligstoel op het strand op de eerste rij (ideaal voor koppels). Superior familieka-
mers (32-36 m², max. 4 personen, zeezicht, 1ste verdieping). Extra bed: 3de per-
soon (uitgez. deluxe) en 4de persoon (classic, superior familie): 50% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuze menu met bediening aan tafel) (uitgez. 12/10-23/10).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 06/08/20-31/08/20: min. 3  nachten. Verblijfstaks (vanaf 
11  jaar): €  2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Gesloten 01/04/20-
22/05/20 en vanaf 24/10/20.

Een bijzonder exclusieve ligging aan een 
privéstrand van 300 m lang en 40 m breed, 
een zee met kristalhelder blauw water en 
een betoverende onderwaterwereld met 
koralen en kleurrijke vissen. Voor een 
actie ve vakantie of voor wie op zoek is 
naar rust en ruimte, en dit voor alle leeftij-
den... Een paradijsje...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

tuinzijde

2 persk.
classic

zeezijde

2 persk.
deluxe

zeezicht

2 persk. superior 
zeezijde/familiekamer

zeezicht
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt

SARV0052 X1
A 23/05-09/06, 15/09-23/10 102 114 126 142 halfpension 

23/05-24/06, 01/09-11/10 40 
25/06-31/08 45

B 10/06-24/06 152 174 186 220
C 25/06-04/08 179 212 227 277
D 05/08-19/08 248 291 304 378
C 20/08-31/08 179 212 227 277
B 01/09-14/09 152 174 186 220

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 15/12/19 voor verblijven 

23/05/20-23/10/20)
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 23/02/20) OF 10% (reservering 

voor 30/04/20 (verblijven 05/08/20-19/08/20)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 23/02/20) OF 5% (reservering 

voor 30/04/20) (verblijven 23/05/20-04/08/20, 20/08/20-23/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(23/05/20-23/10/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

Villasimius
Moderne en populaire 
bad plaats op de meest 
zuid oostelijke punt 
van Sardinië, bijzonder 
mooi gelegen, langs 
3 zij den om geven door 
de zee. Dit gebied maakt deel uit van de 
Area Marina Protetta van Capo Carbonara 
met prachtige baaien en stranden. Het 
berg achtig hinterland vormt een fraai con-
trast met het azuurblauwe water.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Lucrezia

Ligging: in het oude centrum van Riola Sardo dat dateert uit de 18de eeuw. De 
provinciehoofdstad Oristano ligt op 12 km. Bezoek hier de Duomo de Santa Maria. 
Ten noorden ligt Bosa (op 50 km), dat oogt als een postkaart met zijn pastel-
kleurige huizen aan het water. Enkele van de mooiste stranden van het eiland 
zijn Turas op 46 km, Porto Alabe op 45 km en S'Achittu op 12 km. In de baai van 
Oristano vindt u het schiereiland Sinis met de archeologische site Tharros. Bezoek 
de Werelderfgoedsite Nuraghi di Santa Cristina in het noordoosten, op zo'n halfuur 
rijden. Deze megalitische overblijfselen markeren heilige bronnen uit het bronzen 
tijdperk. De nuraghi zijn het symbool van Sardinië, verspreid over het eiland terug 
te vinden.
Transport: luchthaven Cagliari op 105 km, Alghero op 148 km en Olbia op 180 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: wanneer u de grote houten deur opent, stapt u een groene oase bin-
nen met een privétuin. Het interieur weerspiegelt de geschiedenis van het huis, 
niets is aan het toeval overgelaten. Receptie (7 tot 23 uur). Geniet van een lekker 
glas wijn uit de kelder van het hotel, op het terras of in het salon met haardvuur. 
Mits reservering kan u 's avonds een van de traditionele vis gerechten van de streek 
proeven. De chef vist zelf. Kookworkshop op aanvraag. Gratis parking of garage 
vanaf € 10/24 uur. In de omgeving: golfterrein Is Arenas op 3 km.
Kamers: slechts 7 kamers (18-22 m²) die genoemd werden naar een kruid of plant 
uit de tuin. Ze zijn ingericht met familiestukken en meubels uit de 19de eeuw en 
ze beschikken over make-upspiegel, parket of tegelvloer. We reserveren voor u de 
classic kamer (18 m²) of de suite (34 m², met zithoek en bubbelbad).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 01/08/20-31/08/20: min. 3  nachten. Kleine huisdieren 
toe gelaten: €  15/nacht (mand beschikbaar). Gesloten 01/04/20-09/04/20, 
01/11/20-31/03/21. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: min. 1  nacht van 
15 tot 11 dagen voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 3 nachten: fles wijn op de kamer.

Dit klein, karakteristiek hotel is een oase 
van rust met familiale sfeer. Een pareltje 
met een weelderige binnentuin, verstopt 
achter een indrukwekkende rode muur, 
midden in het vredige stadje Riola Sardo. 
Na een dagje strand of cultuur is het zalig 
thuiskomen en dineren bij David en zijn 
team. Een uniek stukje Sardinië!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

suite 
2 pers.

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SARV0060 X0

A 10/04-30/04 67 115 40 halfpension 35
B 01/05-31/05 72 120 45
C 01/06-30/06 82 132 45
D 01/07-31/07 87 137 50
E 01/08-31/08 92 142 55
C 01/09-30/09 82 132 45
A 01/10-31/10 67 115 40

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 29/02/20) 

(niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (10/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/10/20)
(inclusief ontbijt)

Sardinië

GRATIS

Riola Sardo
De regio van Riola Sar-
do en Oristano heeft 
heel wat te bieden, van 
archeologische sites 
tot gezellige steden, 
van groene heuvels tot 
brede zandstranden. Langs de kust liggen 
enkele van de mooiste stranden van het 
eiland, zoals Turas bijvoorbeeld. Bezoek 
de steden Oristano en Bosa en laat u im-
poneren door de sites van Santa Cristina 
en Tharros.
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Su Lithu

Ligging: rustig gelegen in een machtig berglandschap met verbluffende pano-
rama's op het lager gelegen dorpje Bitti. Het centrum ligt op 500 m. De mooie 
stranden van de Golf van Orosei bevinden zich op 40 km.
Transport: luchthaven Olbia op 96 km, Cagliari op 209 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: mooie villa met een huiselijke lobby met 24 uursreceptie, zit-
hoek en bar. In het restaurant wordt de pure traditionele keuken geëerd met 
ingrediënten van kleine, lokale producenten en uit de eigen groentetuin. De 
familie Giovanetti heeft een eigen wijngaard met een kwaliteitsvolle wijn. Su 
Lithu is ook gekend voor zijn leerrijke kookworkshops, aarzel niet om er naar 
te vragen. Heerlijk panoramisch terras voor het ontbijt of het diner of gewoon 
voor een aperitiefje... op en top vakantie. U kan heerlijk zonnebaden aan het 
buitenzwembad in de tuin (20 x 10 m, mei tot halfweg oktober) met ligstoelen 
en parasols (gratis), handdoeken (betalend).
Kamers: een totaal van 18 gezellig ingerichte kamers met tegelvloer, mooie 
handgemaakte stoffen, typisch Sardische elementen en originele houten balken 
in het plafond die mooi bewaard werden. De karaktervolle meubels en sobere 
kleurtinten versterken het authentieke kader. Standaardkamers (16-25 m², soms 
met privéterras), kamers met panoramisch zicht (16-28 m², soms met balkon), 
deluxe kamers (20-25 m², panoramisch zicht en balkon) of superior kamers (20-
25 m², panoramisch zicht, balkon, bubbelbad). Extra bed (3de volwassene): 
30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 10 jaar op de kamer 
van de ouders genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: €  15/nacht. Het hotel is gesloten 01/04/20-
14/04/20, 01/11/20-31/03/21.

Bij de familie Giovanetti leert u het char-
mante en authentieke Sardinië kennen, 
verscholen in de wilde natuur van de Bar-
bagia. Su Lithu is kleinschalig en gezellig. 
Bezoek de wijngaard en proef de wijn 's 
avonds bij de lekkere Sardische gerechten 
op het panoramisch terras terwijl de zon 
ondergaat. Attente service.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

2 persk.
panoramisch

zicht
2 persk.
deluxe

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SARV0061 X1

A 15/04-30/04 60 67 75 85 halfpension 35
B 01/05-31/05 65 72 80 90
C 01/06-14/07 68 76 85 95
D 15/07-02/08 72 82 90 100
E 03/08-25/08 80 90 95 110
C 26/08-31/08 68 76 85 95
B 01/09-30/09 65 72 80 90
A 01/10-31/10 60 67 75 85

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 29/02/20) OF 10% 

(reservering voor 31/03/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (15/04/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Bitti
Een klein dorpje boor-
devol oude tradities in 
het binnenland, in het 
centraal gedeelte van 
Sardinië in de provincie 
Nuoro. Diep in de wilde 
natuur van de Barbagia gelegen en omge-
ven door de Monte Albo in een ongerepte 
natuur. In de omgeving zijn er tal van inte-
ressante archeologische sites. De kust ligt 
op zo'n 40 km.
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Su Gologone Experience Hotel

Ligging: heerlijk rustig, tussen de wijn- en olijfgaarden. Op 2 km van de hoofd-
weg, op 6 km van Oliena en op wandelafstand van de Su Gologonebron, de 
grootste van Sardinië. Dit authentiek stukje Sardinië biedt een schat aan cul-
tuur en oude tradities. De zandstranden van Cala Gonone liggen op 26 km.
Transport: luchthaven Olbia op 100 km, Cagliari op 194 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de tuinen, de romantische terrasjes, de warmte en gastvrijheid 
zijn fantastisch! Overal lokale kunstwerken. 24  Uursreceptie. Diverse bars, 
o.m. de Bar Tablao met aansluitend de Champagnotèque, uitkijkend op de 
Supramonte, het Terrazza dei sogni (Terras van de dromen) en het Terrazza dei 
desideri (Terras van de wensen). In het restaurant geniet u van een typisch 
Sardische keuken zoals huisbereide gevulde pasta en geroosterd speenvarken. 
Van mei tot september worden er thematische diners georganiseerd (Sardische, 
romantische, groenten en kruiden,...). Wijnkelder, bibliotheek, yoga, massa-
ges, behandelingen en kapper (betalend). Buitenzwembad met 2 bubbelbaden, 
poolbar Gazebo (mei-september), gratis ligstoelen, parasols en hand doeken. 
Botteghe d’Arte met kunstateliers (demonstraties en creatieve workshops) en 
winkeltjes (10% korting). Er is zelfs een 'Cinema under the stars'. Excursies per 
jeep, quad, fiets, kano, te paard,... (betalend).
Kamers: 68 unieke kamers (max. 3 personen) in Sardische stijl. Koffie- en thee-
faciliteiten (uitgez. classic), tegelvloer. Classic (20 m², douche), deluxe (25 m², 
hemel- en sofabed), junior suite (30 m², zithoek, balkon of terras, badjassen) 
of junior suite deluxe (50 m², loungehoek, terras met bubbelbad en ligzetels, 
badjassen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind (classic en deluxe) 
of 2 kinderen (junior suites) van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie 
prijstabel).
Bijzonderheden: huisdieren: € 10/nacht. Gesloten vanaf 08/11/20. Afwijkende 
annuleringsvoorwaarden: 50% kosten van 28 tot 14 dagen voor afreis, 70% kos-
ten van 13 tot 10 dagen voor afreis.
Bonus: Sardische zoetigheden op de kamer. Jonggehuwden: fles wijn.

Peppeddu Palimodde en zijn vrouw Pas-
qua openden Su Gologone in de jaren 60. 
Hun dochter, de getalenteerde kunste-
nares Giovanna, heeft met passie en 
creati viteit het interieur verrijkt met eigen 
creaties, maar ook met werken van andere 
Sardische kunste naars. Het hotel bezit 
een van de belangrijkste privécollecties 
op het eiland.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.

junior suite
deluxe
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SARV0051 X0

A 03/04-08/04, 14/04-30/04 100 124 172 220 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 44
extra bed (3de volwassene) 60
halfpension 
volwassene 45 
kind < 12 jaar 25

B 09/04-13/04, 01/05-28/05 127 152 200 248
C 29/05-06/08, 23/08-24/09 149 177 225 274
D 07/08-22/08 177 206 254 302
B 25/09-22/10 127 152 200 248
A 23/10-07/11 100 124 172 220

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/01 voor verblijven van min. 

3 nachten) OF 5% (reservering voor 31/03/20 voor verblijven 03/04-06/08, 23/08-
07/11)

• Reservering voor 31/01/20: 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04-30/04)
• Reservering voor 31/03/20: 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04-07/11)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief 
ontbijt of halfpension) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)

Sardinië

GRATIS

Oliena
Op 16 km van Nuoro, 
in het hart van Sardi-
nië. Dit idyllisch stadje 
ligt aan de voet van de 
mach tige bergketen 
Supra monte, omringd 
door een indrukwekkende natuur en de 
wijn gaarden van de beroemde robijnrode 
Cannonau. Oliena is ook beroemd om zijn 
sieraden en klederdracht van de vrouwen: 
een grote, meestal zwarte sjaal door weven 
met zijde - heel typisch.
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 
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Formaliteiten
∙ De Belgische identiteitskaart of een Nederlands paspoort. Kinderen onder de 12 jaar moeten een Kids-ID 

hebben.
∙ Reizigers van een andere nationaliteit moeten navragen bij de bevoegde instanties welke formaliteiten 

zij moeten vervullen.
∙ Raadpleeg bij twijfel uw reisagent of de ambassade van het land dat u wenst te bezoeken.
∙ Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.diplomatie.belgium.be (België) of www.anvr.nl/

reisinformatie/bestemmingen.aspx (Nederland)

Hotels
∙ Onze hotels stralen vaak de charme en de eigenheid uit van de streek die u straks bezoekt. Wij ga-

randeren de beste verhouding prijs/kwaliteit – van eenvoudig tot luxe. Elk hotel werd persoonlijk 
gecontroleerd volgens strenge normen inzake ligging, netheid, service en onthaal. We hebben gepoogd 
zo objectief mogelijk een algemene beoordeling te geven van elk hotel. We zijn hiervoor uitgegaan van 
de indrukken door ons opgedaan tijdens ons inspectiebezoek, voorafgaand aan de publicatie van de 
brochure. Dit is onze persoonlijke mening.

∙ Accurate beschrijvingen en realistische verwachtingen: als we niet expliciet vermelden en/of in een pic-
togram aanduiden dat er bijvoorbeeld een bar of airconditioning aanwezig is, dan is dit niet het geval. 
Extra faciliteiten en/of voorzieningen worden in pictogrammen aangeduid en/of in de hotelbeschrijving 
vermeld (bv. fitness, wellness,...). Wanneer er extra faciliteiten en/of voorzieningen worden aangeduid 
en/of vermeld, dan zijn die in principe steeds betalend, ook als we dit niet expliciet vermelden. Een 
dienst is slechts gratis als we dit uitdrukkelijk aangeven in de beschrijving, of expliciet aangeven in 
het gebruikte pictogram (bv. gratis wifi). En zelfs dan kan de hotelier naderhand beslissen (gratis) 
voorzieningen en activiteiten toch betalend te maken of te schrappen. Soms is een waarborg vereist. 
Bovendien zijn alle voorzieningen niet steeds open. Sommige faciliteiten kunnen toegankelijk zijn voor 
niet-hotelgasten.

∙ Speciale wensen: u verkiest bv. kamers naast mekaar of een specifiek dieet: dan kunt u dit bij reservering 
vermelden. We geven uw wensen door aan de hotelier, die hiermee in de mate van het mogelijke reke-
ning zal houden, maar we kunnen u dit geenszins garanderen. Wanneer uw wens een noodzaak is voor 
het welslagen van uw reis, dan wordt het een essentie. Dit moet bij reservering uitdrukkelijk opgegeven 
worden. Vraagt u een essentie na bevestiging van de reservering en is het antwoord negatief, dan gelden 
de gebruikelijke voorwaarden bij annulering.

∙ Alleenreizende jongeren: reserveringen vanaf 18 of 21 jaar naargelang het hotel.
∙ Bij reservering dient u het juiste aantal personen per accommodatie op te geven, ook baby’s, zoniet kan 

u ter plaatse geweigerd worden of moeten bijbetalen.
∙ Aankomst vanaf 15 of 16 uur naargelang het hotel. Op de dag van vertrek dient u de kamer tussen 10 en 

12 uur te verlaten, naargelang het hotel.
∙ De kamergrootte kan nogal verschillen. De opgegeven oppervlakte is een indicatie (gemiddelde in een 

2 persoonskamer, inclusief badkamer). In authentieke en historische gebouwen is elke kamer anders. 
Binnen eenzelfde kamertype kunnen er verschillen zijn.

∙ Tweepersoonskamers: meestal met 2 éénpersoonsbedden. Verkiest u een tweepersoonsbed, gelieve dit 
op te geven.

∙ Eénpersoonskamers: kleiner en soms wat minder comfortabel. Bovendien vrij duur, gezien slechts be-
perkt voorhanden. De meeste hotels bieden evenwel een tweepersoonskamer aan voor bezetting door 
1 persoon. Dit wordt in de hotelbeschrijving aangegeven met ‘tweepersoonskamer voor alleengebruik’.

∙ Extra bed 3/4: tweepersoonskamers met 1 of 2 extra plooi- of sofabedden, dus beperkt qua ruimte voor 
3/4 personen, alsook qua comfort en privacy, vandaar iets goedkoper.

∙ In de brochure of op het beeldscherm zult u soms de begrippen ‘king’ of ‘queen’ zien verschijnen. De 
termen slaan op de bedden: een kamer van het type ‘king’ heeft een groot bed (ca. 180 cm x 200 cm), 
een kamer van het type ‘queen’ heeft een minder breed bed (ca. 160 cm x 200 cm)

∙ Kamers met tussendeur en kamers voor rolstoelgebruikers zijn steeds op aanvraag bij reservering (vol-
gens beschikbaarheid).

∙ Balkon en terras: niet noodzakelijk met stoelen en/of tafel. De afmetingen kunnen sterk verschillen.
∙ Pay-tv: betalend filmkanaal via de televisie op de kamer. Ook internet, wifi, playstation en andere 

spelconsoles zijn betalend, tenzij anders vermeld. Gratis wifi betekent niet noodzakelijk breedband/snel 
internet. Sommige hotels bieden gratis internet aan met een beperkte snelheid, en vragen een toeslag 
voor breedband/snel internet.

∙ - Satelliettelevisie betekent niet noodzakelijk Nederlandstalige zenders, wel buitenlandse zenders.
∙ Airconditioning en verwarming: soms individueel, soms centraal gestuurd. En soms beperkt tot de 

heetste maanden of tot enkele uren per dag. In bepaalde oudere hotels kan de airconditioning soms 
luidruchtig zijn.

∙ Waardevolle voorwerpen: huur een kluisje!
∙ Zelfs als u een toeslag hebt betaald voor zeezicht bv., dan moet u soms genoegen nemen met een eerder 

beperkt uitzicht.
∙ Zwembad: openluchtzwembaden zijn meestal slechts enkele maanden van het jaar open, naargelang de 

weersomstandigheden. Een onderhoudsbeurt, een technisch probleem of evenement kunnen het open-
stellen van binnen- en buitenzwembad verhinderen. Soms niet toegankelijk voor baby’s en kinderen.

∙ Wij hanteren overal de term ‘ligstoel’. Dit kan al dan niet een dekstoel zijn, een ligzetel of een ligbed 
met of zonder matras. Bepaalde types (bv. cabana) met toeslag.

∙ Wellnesscentra: meestal niet toegankelijk onder de 16 jaar. Minderjarigen moeten steeds vergezeld zijn 
van de ouders.

∙ De meeste hotels bieden een ontbijt aan in buffetvorm. Het buffet kan variëren, naargelang de categorie 
van hotel, naargelang de bezetting en naargelang de gewoonten van de streek die u bezoekt, van be-
perkt (enkel koud) tot copieus (warme en koude gerechten). Bij lage bezetting kan het buffet wegvallen 
(bediening aan tafel).

∙ Regime: tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief ontbijt, halfpension of volpension. Halfpension 
betekent ontbijt en avondmaal. Uw verblijf begint met het diner op de dag van aankomst en eindigt 
met het ontbijt op de dag van vertrek. In vol pension is ook het middagmaal inbegrepen. In de meeste 
hotels (zie beschrijving) is het avondmaal met bediening aan tafel. De dranken zijn nooit inbegrepen. 
De prijzen voor half- en volpension gelden niet op feestdagen, bv. kerst en nieuwjaar. We vermelden de 
sluitingsdagen van het restaurant zoals meegedeeld door de hotelier. Hij kan die achteraf wijzigen of 
extra sluitingsdagen inlassen. 

∙ Sommige hotels hanteren een dresscode.
∙ Meestal bepaalt u zelf de duur van uw verblijf en is de aankomstdag vrij. Sommige hoteliers eisen 

evenwel een minimumverblijf.
∙ Ter plaatse te betalen: facultatieve diensten zoals kinderbedje (0 t/m 2 jaar, per kamer 1 bedje), parking, 

huisdieren...
∙ Als u van deze diensten gebruik wil maken, dan dient u dit bij reservering op te geven. Parking volgens 

beschikbaarheid. Idem voor het kinderbedje. De vermelde prijzen zijn richtprijzen.
∙ Parking: in open lucht en niet afgesloten.
∙ Huisdieren (max. 1 per kamer) enkel toegelaten in de hotels waar dit expliciet wordt aangeduid met 

een pictogram, afhankelijk van het hotel gratis of betalend, en steeds op aanvraag bij reservering. Niet 
toegelaten in de bar, restaurant, op het strand,... De opgegeven richtprijzen (rubriek Bijzonderheden) 
kunnen wijzigen. Zorg voor een inentingsbewijs tegen hondsdolheid en een Europees paspoort. Zie ook 
www.health.belgium.be/dieren

∙ Recepties, huwelijksfeesten, e.a.: kunnen doorgaan in het hotel en enige hinder veroorzaken voor de 
gewone gasten. Wij worden hiervan nooit vooraf verwittigd.

∙ Prepaid creditcards worden niet aanvaard.

VERZEKERINGEN 
BELGIË/NEDERLAND 

PROTECTIONS 
REISVERZEKERINGEN
Kleine ongelukjes zijn op reis snel grote 
drama’s. Vertrek dus niet zonder bescherming!
Indien u de reis niet haalt, betalen wij u de 
kosten terug. Sluit de verzekering af bij de 
reservering van uw reis.

WAARBORGEN
A. Annulering
Annulatie- of wijzigingskosten tot € 10.000
Vrijstelling bij annulering: € 50 per persoon 
beperkt tot € 100 per dossier
- Ziekte, ongeval of overlijden van de verze-

kerde, de partner, een familielid tot in de 
2e graad, de gastheer, de beroepsvervanger 
of een reisgezel

- Dekking van chronische of reeds 
bestaande ziekte indien er medisch gezien 
geen enkele tegenindicatie bestond voor 
het uitvoeren van de reis op het ogenblik 
van de boeking van de reis én van het 
afsluiten van de verzekering!

- Verwikkelingen tijdens de zwangerschap
- Ontslag wegens economische redenen
- Herexamen
- Echtscheiding of feitelijke scheiding
-...

B. Reisbijstand
Bijstand personen
- Medische kosten (vrijstelling van € 25) - 

onbeperkt
- Nabehandelingskosten ten gevolge van een 

reis ongeval tot € 5.000
- Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlij-

den
- Vervroegde terugkeer wegens dringende 

reden
- Extra verblijfskosten bij natuurramp, 

epidemie of medische redenen
- Familiale bijstand in het buitenland
- Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500

Kapitaal reisongeval
- Overlijden € 7.500
- Bij blijvende invaliditeit tot € 15.000

Bagage 1e risico
- Beschadiging, diefstal en niet-aflevering 

(vrijstelling van € 50) tot € 1.250
- Eerste aankopen bij laattijdige aflevering 

(minimum 12 uur) tot € 250

Compensatiereis
Indien u vroeger moet terugkeren door een 
repatriëring, krijgt u een waardebon. Daar kan 
u later opnieuw mee op reis gaan.

Optie bijstand voertuig
Geldig in Europa voor voertuigen van maxi-
mum 8 jaar oud.
- Pechverhelping en sleepdienst
- Opsturen van wisselstukken
- Repatriëring van het voertuig en de inzit-

tenden bij immobilisatie
- Vervangingschauffeur

PREMIES
A: Annulering: 4,5% (min. € 15 per persoon)
B: Reisbijstand: 2% (min. € 10 per persoon)
A+B: ALL-IN: 5% (min. € 20 per persoon)
Deze pagina is slechts een beknopt overzicht 
van de algemene voorwaarden en heeft geen 
enkele contractuele waarde

In samenwerking met
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Met een huurauto van Sunny Cars 
weet je waar je aan toe bent. 
Dankzij de all-in huursom zijn er 
geen verborgen kosten en is er dus 
geen gedoe ter plaatse. Wél ben 
je opti maal verzekerd. Stel dat er 
sprake is van glas-banden-bodem 
of dakschade, dan wordt deze 
standaard door ons gedekt. Boven-
dien betalen we het eigen risico 
aan je terug als je schade rijdt. Dat 
voelt goed. Niet voor niets scoren 
we met reviews het hoogst van 
alle autoverhuurders. Een mooiere 

verzekering is er niet.

Auto met glimlach huren? 
Vraag advies bij Transeurope

of je reisbureau.

Hoe compleet
onze 

all-inclusive 
formule is?

Zelfs jouw big smile
is inbegrepen

SC_ALL-IN_NED_2019_70_267.indd   1 30-10-19   21:25

Appartementen
Aankomst tussen 16 en 18 uur, vertrek voor 10 uur. Waarborgsom te betalen 
ter plaatse: op het einde van uw verblijf wordt deze som u terugbetaald, 
na controle en na aftrek van eventuele kosten ingevolge beschadiging of 
schoonmaak (ter plaatse of nadien teruggestort). Het bedrag hebben we bij 
de beschrijving vermeld. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor 
de waarborgsom te verhogen, of alsnog een waarborgsom te vragen, zonder 
ons daarvan te verwittigen. Daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid 
dragen voor de heffing en/of terugbetaling van de waarborgsom. Alle toesla-
gen (bv. eindschoonmaak) zijn ter plaatse te betalen.

Ook voor late beslissers
Onverwacht een paar snipperdagen vrij? Plots zin om er eens uit te vliegen 
of iemand te verrassen? We hebben zelfs tot vlak voor afreis nagenoeg steeds 
een kamer voor u, en reserveren kunt u tot enkele uren voor vertrek.

Huwelijksreizen en groepsreizen
We werken graag geheel vrijblijvend voor u een interessante offerte uit, op 
maat, volgens uw budget via uw reisagent.

Tickets voor...
We reserveren voor u de beste plaatsen voor theater, ballet, musical,... Raad-
pleeg uw reisagent voor actuele informatie. Wijzelf rekenen hiervoor geen re-
serveringskosten aan (voor zover u ook het hotel bij ons geboekt hebt), maar 
de ticketbureau’s rekenen een commissie of forfaitaire reserveringskosten aan 
(20% of meer). Tickets kunnen alleen worden geannuleerd of gewijzigd op 
basis van herverkoop.

Foto’s
De foto’s in deze brochure geven een waarheidsgetrouwe indruk van uw reis-
bestemming en uw logement. De afgebeelde foto’s zijn slechts voorbeelden. 
In uitzonderlijke gevallen kunnen kamertypes worden afgebeeld die we niet 
opnemen in de brochure.

Roken
In de meeste Europese landen geldt er een rookverbod in de horeca en op alle 
publieke plaatsen. Ook zowat alle hotels zijn rookvrij.

Excursies
De excursiemaatschappij behoudt zicht het recht voor af te wijken van het 
voorgestelde programma.

Logementsprijzen in de brochure
∙ Gebaseerd op contractprijzen: per persoon of per appartement, per nacht, 

inclusief btw (tarief op het ogenblik van druk van de brochure) en meestal 
inclusief ontbijt

∙ Gebaseerd op dagprijzen: voorwaarden van het tarief bij uw reisagent of op 
www.transeurope.com (zie p. 8 - 9)

Verblijfstaks
Deze taks, geheven door de lokale autoriteiten, is niet in de reissom inbe-
grepen. De verblijfstaks dient u ter plaatse aan de hotelier te betalen. Waar 
mogelijk wordt het bedrag van de verblijfstaks in de rubriek Bijzonderheden 
vermeld. De lokale autoriteiten kunnen in een later stadium alsnog besluiten 
het bedrag van de verblijfstaks te wijzigen.

Topdata en beursdata
Bijvoorbeeld Nieuwjaar, Pasen,... en belangrijke internationale evenementen. 
De data werden ons opgegeven door de hotelier op het ogenblik van druk van 
de brochure. De hotelier behoudt zich het recht voor deze data te wijzigen. We 
zullen u informeren via de reisagent over dergelijke wijzigingen.

Rondreizen, Charming+ en Lucky Deal
Niet cumuleerbaar met de overige voordelen vermeld bij de hotelbeschrijving; 
eventuele maaltijden zijn steeds exclusief dranken (tenzij anders vermeld); 
de niet-gebruikte diensten (overnachtingen, maaltijden, bezoeken,...) worden 
niet terugbetaald; deze formules zijn niet wijzigbaar en niet annuleerbaar.

Autovakanties
Afhankelijk van het land gelden er specifieke voorschriften (bv. milieuvig-
net in Duitsland, winterbanden in GH Luxemburg,...). Wij informeren u via 
uw reisdocumenten,. Daarenboven adviseren wij u ook de gespecialiseerde 
website van uw automobielvereniging te consulteren voor de meest actuele 
informatie.

Problemen ter plaatse?
Schakel onmiddellijk de hotelreceptie, vervoer- of excursiemaatschappij in. 
Probeer de zaak ter plaatse op te lossen. In de meeste gevallen zal voor een 
bevredigende oplossing gezorgd worden, terwijl een klachtenbrief achteraf 
gedane zaken meestal geen keer doet nemen. Wij verwijzen in dit verband 
ook naar art. 7 van de Bijzondere Reisvoorwaarden m.b.t. non-conformiteit 
tijdens de reis: zie p. 202.

Onvoorziene crisissituaties tijdens de reis
In uitzonderlijke gevallen kunt u tijdens uw reis worden geconfronteerd met 
een crisissituatie (bv. een bosbrand), en kan communiceren met familie of 
thuisblijvers bemoeilijkt worden. Wij raden de reizigers met de Belgische na-
tionaliteit aan hun reis te registreren bij de FOD Buitenlansde Zaken (dit 
via www.travellersonline.diplomatie.be). Het ministerie zal in crisissituaties  
informeren, en de communicatie en ondersteuning faciliteren. Reizigers met 
de Nederlandse nationaliteit kunnen te allen tijde het contactcenter van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken contacteren op +31 247 247 247.

Uw mening telt!
Kwaliteit en service zijn onze eerste zorg. Laat ons uw mening kennen via het 
online evaluatieformulier.

Capita Selecta
Deze Capita Selecta zijn geldig bij opmaak van de brochure. De vol-
ledige en actuele tekst van ‘Goed om te weten’ kunt u consulteren op 
www.transeurope.com/nl-be/goed-omte-weten.html
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STANDAARDINFORMATIEFORMULIER 
VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN
De combinatie van reisdiensten die u wordt 
aangeboden, is een pakketreis in de zin van 
Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet 
van 21 november 2017 betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangemen-
ten en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle 
EU-rechten die voor pakketreizen gelden. 
T-HL Belgium NV is ten volle verantwoordelijk 
voor de goede uitvoering van de volledige pak-
ketreis.

T-HL Belgium NV beschikt ook over de wette-
lijke verplichte bescherming om u terug te be-
talen en, indien het vervoer is inbegrepen in de 
pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent 
wordt. Verzekerd tegen financieel onvermogen 
bij het Garantiefonds Reizen o.v.v., Metrologie-
laan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

- Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, 
zal de reiziger alle essentiële informatie over 
de pakketreis ontvangen.

- De aansprakelijkheid voor de goede uitvoe-
ring van alle reisdiensten die in de overeen-
komst zijn opgenomen, berust altijd bij ten 
minste één professioneel.

- De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of 
gegevens inzake een contactpunt via welk hij 
contact kan opnemen met de organisator of de 
reisagent.

- De reiziger kan de pakketreis, met inacht-
neming van een redelijke termijn en eventueel 
tegen de betaling van extra kosten, aan een 
andere persoon overdragen.

- De prijs van de pakketreis kan alleen worden 
verhoogd indien specifieke kosten toenemen 
(bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks 
uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgeno-
men, en in elk geval niet later dan twintig da-
gen vóór het begin van de pakketreis. Indien 
de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs 
van de pakketreis kan de reiziger de overeen-
komst opzeggen. Indien de organisator zich 
het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, 
heeft de reiziger recht op een prijsverminde-
ring wanneer de relevante kosten zouden af-
nemen.

- Ingeval een van de essentiële elementen van 
de pakketreis, met uitzondering van de prijs, 
aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de 
overeenkomst zonder betaling van een opzeg-
vergoeding opzeggen en krijgt hij een volle-
dige terugbetaling. Indien de professioneel 
die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de 
pakket reis vóór het begin van de pakketreis 
annuleert, heeft de reiziger recht op terug-
betaling en, indien passend, op een schade-
vergoeding.

- De reiziger kan de overeenkomst in uitzon-
derlijke omstandigheden zonder betaling van 
een opzegvergoeding vóór het begin van de 
pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er 
op de plaats van bestemming ernstige veilig-
heidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevol-
gen zullen hebben voor zijn pakketreis.

- Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst 
te allen tijde vóór het begin van de pakketreis 
opzeggen tegen betaling van een passende en 
gerechtvaardigde opzegvergoeding.

- Indien na het begin van de pakketreis aan-
zienlijke elementen van de pakketreis niet 
zoals afgesproken kunnen worden geleverd, 
moet een geschikt alternatief arrangement 
aan de reiziger worden aangeboden, zonder 
extra kosten. Indien de diensten niet worden 
uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit 
aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering 
van de pakketreis en de organisator dit pro-
bleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de 
pakket reisovereenkomst zonder betaling van 
een opzeg vergoeding opzeggen.

- In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd 
zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reizi-
ger ook recht op een prijsvermindering en/of 
schadevergoeding.

- De organisator is verplicht reizigers die in 
moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

- Indien de organisator of de doorverkoper in-
solvent wordt, zullen de betaalde bedragen 
worden teruggestort. Indien de insolventie 
van de organisator of, indien van toepassing, 
de doorverkoper na het begin van de pakket-
reis intreedt en het vervoer in de reis of de 
vakantie inbegrepen is, wordt er voor repa-
triëring van de reiziger gezorgd. T-HL Belgium 
N.V. heeft zich van bescherming bij insolventie 
voorzien bij Garantiefonds Reizen. Wanneer 
diensten door de insolventie van T-HL Belgium 
N.V. niet worden verleend, kunnen reizigers 
met deze entiteit of, in voorkomend geval, 
de bevoegde autoriteit contact opnemen 
(Garantie fonds Reizen®, Metrologielaan 8, 
B-1130 Brussel, www.gfg.be, tel. 02/240 68 00, 
info@gfg.be).

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLEN COMMISSIE REIZEN  
VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN. 

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 wor-
den 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 pakketreisovereen-
komst
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 van bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis over-

eengekomen 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 bij komende 

kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis 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 visum-

verplichtingen, 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 opzegver-
goeding;

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 door verkoper 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 over-
eenkomst 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 pakketreis, en een bijstands-

verplichting 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 organi-

sator 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° de 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 verge-

zelde 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 geschil-

lenbeslechting; 
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.

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 pakketreis overeenkomst 
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 prijsvermindering 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 trek-
ken 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 pakketreisovereen-

komst 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 over-
eenkomst 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 voor-

waarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiter lijk 7 dagen 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. 
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7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst over-
neemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschul-
digde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit 
de overdracht. De organisator stelt degene die de overeen komst 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 door-
verkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden ver-
oorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uit-

zondering van prijswijzigingen vóór 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 Indien, vóór 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 ko-
men, 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, ten-

zij 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 beëin-
digd 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 prijs vermindering. 

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 opge-
zegd, 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 rei-
ziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis 
wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiter-
lijk: 
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan 

zes dagen; 
b) zeven dagen vóór 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
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijd-

bare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór 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 schadever-
goeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het 

begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot be-
taling van een opzegvergoeding aan de organisator. 

 In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór 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 onvermijd-
bare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen heb-
ben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestem-
ming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegver-
goeding 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 schade vergoeding. 

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 pakketreisovereen-
komst 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 arrange-
menten 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 prijsver-
mindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts 
afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereen-
komst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoerei-
kend 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 
rede lijke 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 reizi-
ger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voor-
komend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht 
op prijsvermindering 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. 

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 zwan-
gere 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 ver-
voerder 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 pak-
ketreis 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 doorverkoper, 
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 schade-
vergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aan-
toont 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 wor-
den 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 au-

toriteiten 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 reizi-

ger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoe-
ding 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 

op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reizi-

ger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, 
melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan wor-
den gezocht. 

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger on-
mogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de 
reisovereenkomst 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 rege-

ling nastreven. 
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken par-

tijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningspro-
cedure 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 onpartij-
dige 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. 

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 Geschillen-
commissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillen-
commissie 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 kalender-
dagen 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 wor-
den 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 
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN  
VAN DE GESCHILLEN COMMISSIE 
REIZEN VOOR REISDIENSTOVEREEN-
KOMSTEN

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 pakketrei-
zen, gekoppelde reisarrangementen en reisdien-
sten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer 
een reisdienstovereenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tus-
senpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt 
verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (onderne-

mingsnummer, handelsnaam, adres en tele-
foonnummer)

3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehande-

ling
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 contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst 

afsluit, moet aan de organisator en de door-
verkoper alle nuttige inlichtingen verstrek-
ken 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 reisdiensten 
verkoopt stelt een zekerheid voor de terug-
betaling 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 klachten-
behandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen 

eerst onderling een minnelijke regeling na-
streven. 

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 “overeen-
komst tot verzoening” bezorgen. 

6.4 Overeenkomstig de in het reglement be-
schreven 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 vast-
gelegd worden. 

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld 

of mislukt deze, dan kan de eisende partij 
desgewenst een arbitrageprocedure instel-
len voor de Geschillen commissie Reizen of 
een procedure aanhangig maken voor de 
rechtbank. 

7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de 
bevoegdheid van de Geschillen commissie 
Reizen te aanvaarden, noch als eisende 
noch als verwerende partij. 

7.3 De organisator of doorverkoper die verwe-
rende partij is kan de arbitrage slechts wei-
geren indien het door de eisende partij ge-
eiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. 
Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 
kalender dagen na ontvangst van de aange-
tekende brief of e-mail met ontvangstbewijs 
waarin wordt aangegeven dat een dossier 
met een vordering vanaf 1251 euro werd ge-
opend 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 min-
nelijk kon geregeld worden of zodra 4 maan-
den zijn verstreken na het (voorziene) einde 
van de reis (of eventueel vanaf de prestatie 
die aanleiding gaf tot het geschil). Geschil-
len m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel 
door de rechtbanken beslecht worden. 

7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college 
doet, overeenkomstig het geschillenregle-
ment, 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

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

Art. 1: De prijs
1.1 De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst of de reisdienstovereenkomst is -behoudens ken-

nelijke materiële vergissing- vast en alle verplichte diensten en toeslagen zijn inbegrepen, behalve deze die, 
ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger contant betaald kunnen worden (bij-
voorbeeld citytaksen). Indien T-HL Belgium NV de reisdienst(en) moet inkopen in een land waar de munteen-
heid niet de euro (€) is (bv. Groot-Brittannië, waar de munteenheid de pond sterling (£) is), dan worden de 
prijzen voor deze reisdienst(en) gebaseerd op een vaste wissel/omrekenkoers. Enkel de prijzen van toepas-
sing bij het afsluiten van de overeenkomst zijn geldig. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst 
worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst of de reisdienstovereenkomst kan de prijs overeenkomstig 
artikel 5 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereen-
komsten enkel worden verhoogd wanneer dit rechtstreeks het gevolg is van veranderingen in:

 1. de prijs van het 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 wor-
den 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 of de reisdienst van belang zijn.
 T-HL Belgium NV voorziet in de mogelijkheid een prijsverhoging door te voeren na het afsluiten van de over-

eenkomst in de gevallen onder de punten 1 en 2 hierboven vermeld. Bijgevolg heeft de reiziger ook recht 
op een prijsvermindering bij een daling van de onder de punten 1 en 2 hierboven opgesomde elementen. 
Wisselkoersschommelingen zullen geen aanleiding geven tot een herziening van de prijs na het afsluiten 
van de pakketreisovereenkomst of de reisdienstenovereenkomst.

 In het geval van een prijsverhoging of een prijsvermindering zal de organisator de reiziger via een duurzame 
gegevensdrager (mail, papieren document of een pdf) hiervan in kennis stellen, met opgave van een moti-
vering voor die prijsaanpassing en een berekening.

 Bij de berekening van deze prijsaanpassing wordt steeds het principe gehanteerd dat prijsaanpassingen 
netto gebeuren. De prijsaanpassing voor de reiziger zal procentueel gelijk zijn aan de procentuele aanpas-
sing waarmee T-HL Belgium NV wordt geconfronteerd. Aanpassingen van minder of gelijk aan 3% van de 
reisdienst, of van dat deel van de pakketreisovereenkomst waarop de aanpassing slaat, worden niet toege-
past. Is de prijsaanpassing een aanpassing in absolute cijfers dan wordt ditzelfde bedrag verrekend in de 
totaalprijs aan de reiziger gefactureerd. Aanpassingen in min of meer van minder of gelijk aan 25 euro per 
persoon worden niet verrekend.

 Dergelijke prijsaanpassingen kunnen alleen gebeuren tot twintig dagen voor het begin van de pakketreis.
 Indien de doorgevoerde prijsverhoging 8% of meer bedraagt van de initiële totaalprijs, kan de reiziger de 

overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
 Indien een prijsvermindering wordt toegepast behoudt de organisator het recht de administratieve kosten 

af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Deze administratieve kost wordt forfaitair 
bepaald op 50 euro per dossier.

1.2 De prijzen en de voordelen in de brochure opgenomen zijn geldig op het ogenblik van druk. Deze prijzen 
en voordelen zijn steeds beperkt in de tijd en gelden slechts voor een beperkt aanbod. Eens dit aanbod 
uitgeput is kan de dienstverlener beslissen de prijzen en de daarbij horende voordelen niet meer toe te 
kennen. Daarenboven behouden de dienstverleners (hotels, vervoermaatschappijen, huurwagenbedrijven 
en organisatoren van evenementen) zich ook het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren tijdens 
de looptijd van de brochure en ook de toegekende voordelen uit te breiden of in te trekken. Bijgevolg zijn 
de prijzen en de voordelen in de brochure een waarheidsgetrouwe momentopname. Zij kunnen evenwel 
fluctueren afhankelijk van de commerciële politiek van onze dienstverleners.

1.3 Overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pak-
ketreisovereenkomsten en reisdienstovereenkomsten zijn enkel de prijzen die worden gecommuniceerd bij 
het sluiten van de pakketreisovereenkomst bindend. Deze prijzen worden steeds éénduidig vermeld op een 
duurzame gegevensdrager zoals een mail, een papieren document of een pdf. Voor alle communicatie die 
betrekking heeft op de pakketreisovereenkomst of reisdienstovereenkomst kiest de reiziger adres bij zijn 
erkende doorverkoper.

1.4 In de brochure worden de prijzen uitgedrukt per persoon tenzij anders vermeld. Niet inbegrepen zijn ver-
blijfstaksen en kosten voor reispas, visum, inentingen, persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet 
uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.

1.5 Voor dossiers met uitsluitend transport of één of meerdere extra(‘s) (bv. ticket(s) voor (een) evenement(en), 
excursie(s),  entreeticket(s),...) zal een forfaitaire administratiekost, bovenop de normale prijs, van € 15 per 
extra (met een maximum van € 150 per dossier) in rekening worden gebracht.

Art. 2: Betalingsmodaliteiten
Het voorschot bedoeld in artikel 6 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor 
pakketreisovereenkomsten wordt bepaald op 30% van de totale reissom, met een minimum van 125 euro (dat 
minimum mag het bedrag van de totale reissom niet overschrijden).
Indien de reiziger gebruik maakt van het vroegboekvoordeel bedraagt het voorschot op het hotelgedeelte 75%. 
Bepaalde hotels vragen, bij toepassing van het vroegboekvoordeel, integrale betaling van het totale verblijf. In 
voorkomend geval wordt dit uitdrukkelijk bij de hotelbeschrijving vermeld.
Indien u boekt aan variabele dagprijzen kunt u doorgaans kiezen tussen twee soorten tarieven. Een laag tarief 
dat niet wijzigbaar, niet annuleerbaar en integraal vooruitbetaalbaar is (non-refundable tarieven). In voorkomend 
geval bedraagt het voorschot bij boeking 100%. Gaat het om een wijzigbaar en annuleerbaar tarief (refundable 
tarieven) dan gelden de gewone regels (30%).
Het vervoer, de reisverzekeringen, eventuele administratiekosten en alle extra’s (excursies, culturele evenemen-
ten, activiteiten ter plaatse, ...) zijn steeds integraal betaalbaar bij boeking.
Het saldo van de prijs is betaalbaar 1 maand voor de vertrekdatum.

Art. 3: Reisdocumenten
De meeste elektronisch verstuurde reisdocumenten m.b.t. het vervoer zijn geldig en moeten niet meer worden 
omgeruild. Soms moeten de vouchers voor bepaalde extra’s wel nog worden omgeruild. Alle informatie omtrent 
het omruilen wordt dan samen met de voucher meegestuurd.
Bepaalde dossiers vereisen originele documenten, die niet per mail kunnen worden verstuurd. Deze worden dan 
per post verstuurd. Reist u af binnen de 14 dagen, dan sturen wij u deze originele documenten per Taxipost of 
koerierdienst. In dit geval gebeurt dit op risico van de reiziger en zijn de kosten te zijnen laste.

Art. 4: Uitvoering van de pakketreisovereenkomst
4.1 Begin en einde van de uitvoering van de overeenkomst
 De vertrek- en de terugkeerdag dienen als reisdagen te worden beschouwd. Het is mogelijk dat u op die 

dagen niet van alle prestaties kunt genieten (bijvoorbeeld: het ontbijt kan niet worden genomen op de 
terugkeerdag omwille van een vroege terugvlucht). In voorkomend geval wordt geen compensatie voorzien.

 Indien u ook het vervoer bij ons boekt, dan neemt de uitvoering van de overeenkomst een aanvang op de 
luchthaven van vertrek, de opstapplaats van de trein of de aanmeerplaats van de bootreis.

 De uitvoering van de overeenkomst neemt een einde op de luchthaven na de terugvlucht, de afstapplaats 
van de trein bij de terugreis of de afmeerplaats van de bootreis.

4.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst
 Het kan voorkomen dat er in de omgeving van uw hotel bouwactiviteiten plaatsvinden. Meestal gaat het 

dan om de aanleg van nieuwe infrastructuur (wegen, gebouwen,....). Het spreekt voor zich dat wij u zullen 
informeren over die werken waarvan wij op de hoogte zijn.

 T-HL Belgium NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor daden van derden waarmee zij geen contract 
heeft. In dit geval kan de reiziger zich niet beroepen op niet-conformiteit.

 In het laagseizoen, tijdens feestdagen en brugweekends kan het voorkomen dat een aantal faciliteiten, 
winkels en uitgaansgelegenheden gesloten zijn en dat er minder activiteiten kunnen worden uitgeoefend.

 De reiziger wordt verondersteld kennis te hebben genomen van de belangrijke informatie opgenomen in de 
rubrieken “Kiezen voor Transeurope - substantiële voordelen”, “Altijd een scherpe prijs” en “Goed om te 
weten”. De volledige tekst vindt u op onze website. Een samenvatting werd ook opgenomen in de brochure.

Art. 5: Wijziging van de pakketreisovereenkomst
5.1 Wijzigingen door de reiziger
5.1.1 Voor de reis
 Vraagt de reiziger om een wijziging dan belopen de administratiekosten forfaitair 15 euro per persoon. Dit 

bedrag wordt vermeerderd met de reële kosten aangerekend door de verschillende betrokken dienstverle-
ners. Voor belangrijke wijzigingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot de reisbestemming, het vervoer, 
de hotelkeuze en de datum van vertrek en/of terugkeer, zullen de gewone annuleringsvoorwaarden worden 
toegepast. Voor wijzigingen van reserveringen voor musicals, shows enz... belopen de wijzigingskosten 
doorgaans 100% van de ticketprijs.

5.1.2 Tijdens de reis
 Indien gereserveerde diensten ter plaatse niet worden opgenomen kan geen terugbetaling worden voorzien. 

Alle extra kosten (vervoer, hotel, administratie...) zijn ten laste van de reiziger.
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5.2 Wijzigingen door de organisator
 T-HL Belgium NV kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst 

of de reisdienstovereenkomst voor het begin van de afreis niet een-
zijdig veranderen met uitzondering van de bepalingen in art. 1 van 
de Bijzondere Reisvoorwaarden. Evenwel behoudt T-HL Belgium NV 
zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan te brengen. 
Hiervan zal de reiziger in kennis worden gesteld via een duurzame ge-
gevensdrager (mail, papieren document of pdf). Het wegvallen of aan-
passingen in het programma van een welbepaalde culturele prestatie 
ter plaatse (concert, sportevenement, musical, tentoonstelling....) en 
waarvoor de organisator op verzoek van de reiziger afzonderlijke vou-
chers verstrekt heeft, wordt beschouwd als een onbeduidende veran-
dering, tenzij de reiziger of de doorverkoper uitdrukkelijk heeft aange-
geven dat deze prestatie een essentieel onderdeel is van de geboekte 
reis. Indien dit laatste het geval is zal de organisator dit uitdrukkelijk 
vermelden op de bevestiging van de overeenkomst. Het behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de reiziger en/of de doorverkoper om dit 
controleren. Wij adviseren dergelijke events niet in te plannen op de 
dag van aankomst en/of de dag van vertrek.

 Weersomstandigheden, technische redenen of veiligheidsoverwegin-
gen kunnen de organisator of de vervoermaatschappij ertoe verplich-
ten de voorziene reisroute te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen niet 
ingeroepen worden als wijzigingen aan een essentieel bestanddeel 
van het reiscontract en geven bijgevolg geen recht op compensatie. 
Een tussenstop om technische of andere redenen doet geen afbreuk 
aan het begrip “rechtstreekde vlucht”.

Art. 6. Opzegging van de overeenkomst
6.1 Opzegging door de organisator voor de aanvang van de reis
 De organisator kan conform art. 10.1 van de Algemene Reisvoorwaar-

den van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereen-
komsten de overeenkomst opzeggen indien het in de overeenkomst 
vermelde aantal personen niet wordt bereikt. Hierbij worden de in art. 
10.1 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie 
Reizen voor pakketreisovereenkomsten bepaalde termijnen en proce-
dures gerespecteerd. T-HL Belgium NV kan de overeenkomst ook op-
zeggen indien zij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zoals oorlogsge-
weld, natuurrampen en epidemieën (niet-limitatieve voorbeelden). In 
deze gevallen zal T-HL Belgium NV overgaan tot terugbetaling van alle 
reeds ontvangen bedragen, zonder dat zij evenwel enige bijkomende 
schadevergoeding zal verschuldigd zijn.

6.2 Opzegging door de reiziger
 De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen voor het be-

gin van de pakketreis. Deze opzegging moet steeds gebeuren met een 
gedateerde duurzame gegevensdrager zoals mail, papieren document 
of pdf. De schriftelijke opzeg wordt verwerkt van maandag t/m vrijdag 
van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Opzeggingen op zon- en 
feestdagen kunnen pas worden verwerkt op de eerstvolgende werk-
dag.

 T-HL Belgium NV maakt gebruikt van volgende gestandaardiseerde op-
zegvergoedingen:

Reisverzekering
De premie van de reisverzekering (bv. annuleringsverzekering) wordt niet 
terugbetaald.

Hotel/appartement/villa/huurwagen
1 Ons vast aanbod

 · Tot 31 dagen voor vertrek: 15% van de totale reissom met een min. 
van € 50/persoon

 · Tussen 30 en 21 dagen voor vertrek: 25%
 · Tussen 20 en 10 dagen voor vertrek: 50%
 · Minder dan 10 dagen voor vertrek of in geval van niet-aanmelding 

(‘no show’): 100% van de totale reissom
 · Voor bepaalde hotels/appartementen kunnen de annuleringsvoor-

waarden afwijken en strenger zijn. In voorkomend geval wordt dit bij 
de beschrijving vermeld.

2 Ons flexibel aanbod (variabele dagprijs)
 100% ongeacht het tijdstip van annulering, tenzij anders vermeld

Indien de annulering van het hotel/appartement/villa (vast of flexibel) tot 
gevolg heeft dat het dossier herleid wordt tot ‘ticket-only’ (transport en/of 
extra(‘s)), dan geldt de forfaitaire administratiekost zoals vermeld in art. 1.5 
van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

Rondreizen/arrangementen/pakketten/excursies en alle overige 
extra’s/promo’s
100% ongeacht het tijdstip van annulering

Vervoer
Terugbetaling kan uitsluitend gebeuren op voorlegging van de originele ge-
annuleerde, niet-gebruikte tickets. Indien een van beide trajecten van uw 
vervoer niet gebruikt wordt, dan is dit traject niet terugbetaalbaar.

· Vliegtuig
* Wanneer het vliegtuigticket is uitgeschreven: 100%
* Wanneer het ticket niet is uitgeschreven: € 10/ticket
* In geval van ‘no-show’ (niet-aanmelding voor de heenvlucht) wordt de te-

rugvlucht automatisch geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij en is 
geen terugbetaling mogelijk

· Overige vervoermiddelen
* 100 % annulerings- en wijzigingskosten

· Reserveringen voor zit-, lig- en bedplaatsen
* 100% ongeacht het tijdstip van annulering

Art. 7. Non-conformiteit tijdens de reis
7.1 Overeenkomstig artikel 12.1 van de Algemene Reisvoorwaarden van 

de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten moet 
de reiziger de organisator zonder vertraging en op een bewijskrachtige 
manier in kennis stellen van een eventuele non-conformiteit die hij tij-
dens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen 
element heeft vastgesteld.

7.2 De reiziger zal de non-conformiteit kenbaar maken aan de dienstverle-
ner of de vertegenwoordiger van de organisator (lokale agent). Naam 
en adres worden steeds duidelijk vermeld op de reisdocumenten. 
Indien de organisator geen lokale vertegenwoordiger heeft neemt de 
reiziger contact op met de doorverkoper van de pakketreis. De non-
conformiteit kan rechtstreeks gemeld worden aan de organisator via 
quality@transeurope.com . Tijdens de kantooruren van de organisator 
(van maandag t/m vrijdag van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 17 
uur Belgische tijd) kan de non-conformiteit ook gemeld worden op het 
nummer 050/34.64.64. Buiten de kantooruren kan de non-conformiteit 
gemeld worden via het noodnummer op de reisdocumenten vermeld.

7.3 De tegenwaarde van de niet-verkregen diensten kan alleen terugbe-
taald worden mits het indienen van een geschreven attest uitgaande 
van de betrokken dienstverlener en waarin duidelijk wordt vermeld 
welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft. Indien de reiziger 
originele tickets heeft ontvangen voor een niet-genoten onderdeel van 
de pakketreis kan terugbetaling enkel gebeuren mits voorlegging van 
deze originele tickets.

7.4 Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opge-
lost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.

Art. 8. Andere belangrijke informatie
8.1 Formaliteiten
 De reiziger bevestigt kennis te hebben genomen van de informatie betref-

fende de formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper 
worden medegedeeld.

 Kinderen dienen over de nodige documenten te beschikken. Kinderen 
die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te 
leggen, waarop de ouders hen toestemming verlenen om alleen te reizen 
en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land 
vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun 
adres in België.

 Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden 
met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij 
moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De orga-
nisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij eventuele schade, noch 
voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

8.2 Bagage
 Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling ver-

loren bagage van de luchthaven een ‘property irregularity report’ invullen. 
Zonder dit document is het onmogelijk een vergoeding te bekomen. Bij 
transport per autocar dient een attest aan de begeleidende medewerker 
te worden gevraagd.

8.3. Dienstregeling
 Alle doorgegeven dienstregelingen (vlucht- en treinuren) zijn indicatief. De 

reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze 
zowel voor als tijden de reis kunnen gewijzigd worden. Dergelijke wijzigin-
gen worden beschouwd als een onbeduidende verandering in de zin van 
art. 5.2 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

Art. 9. Privacy
De organisator respecteert de privacy van haar klanten. T-HL Belgium NV 
verwijst dan ook uitdrukkelijk naar het door haar onderschreven privacybe-
leid, waarvan de reiziger de integrale tekst kan raadplegen op de website 
www.transeurope.com Om de rechten van de reiziger ten aanzien van de lucht-
vaartmaatschappij conform de Passagiersverordening 261/2004 adequaat 
te kunnen uitwinnen, werkt T-HL Belgium NV samen met Happy Flights bvba 
(www.happyflights.eu).
De reiziger verklaart zich akkoord dat zijn gegevens (beperkt tot de relevante 
persoons- en vluchtgegevens) worden bezorgd aan Happy Flights bvba met 
het uitsluitend doel zijn passagiersrechten in het kader van de Passagiersver-
ordening te vrijwaren. Dit geschiedt in lijn met de geldende wettelijke, regle-
mentaire en supranationale bepalingen ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van natuurlijke personen - in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, 
alsook Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van 
die gegevens.

Art. 10. Aansprakelijkheid
Alle informatie op de website en in de brochure werd te goeder trouw opge-
maakt.
Indien er zich wijzigingen voordoen in de exploitatie, de faciliteiten en de dien-
sten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname 
door de organisator, worden meegedeeld.

Art. 11. Financieel onvermogen
T-HL Belgium is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds 
Reizen o.v.v., Metrologielaan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be

Art. 12. Afsluitende bepalingen
12.1 Bij een eventuele tegenstrijdigheid tussen de bepalingen opgenomen 

in deze Bijzondere Reisvoorwaarden enerzijds, en de bepalingen van de 
Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, of de 
wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de wet betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 
november 2017 anderzijds, primeren de wet en de Algemene Reisvoor-
waarden van de Geschillencommissie Reizen.

12.2 Indien een van de bepalingen opgenomen in de Bijzondere Reisvoorwaar-
den zou blijken tegenstrijdig te zijn met de bepalingen van de Algemene 
Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, of de de wet betref-
fende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten van 21 november 2017, doet dit geen afbreuk aan de blijvende 
rechtsgeldigheid van de andere bepalingen van de Bijzondere Reisvoor-
waarden.

12.3 T-HL Belgium NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 
brengen aan de Bijzondere Reisvoorwaarden. De Bijzondere Reisvoor-
waarden die van toepassing zijn op het ogenblik van het afsluiten van 
de pakketreisovereenkomst of de reisdienstenovereenkomst zijn deze 
die u op het moment van de boeking op de website van de reisorgani-
sator kunt consulteren en downloaden in een gedateerd pdf-formaat 
(www.transeurope.com/nl-be/reisvoorwaarden.html).

      

NEDERLAND
T-HL Belgium NV is lid van de ANVR en aanvaardt de gelden de reis voor-
waarden. Conform artikel 12, lid 2 kunnen de annulerings   voorwaarden 
strenger zijn voor bepaalde hotels, rond  reizen, arrangementen, pak-
ketten, excursies, promo ties en transport tarieven. Voor alle con-
crete details verwij zen we u naar de Belgische reisvoorwaarden of 
www.transeurope.com/nl-be/reisvoorwaarden.html

ABTO KWALITEITS LABEL
We zijn lid van de beroepsvereniging ABTO (Association of Belgian Tour 
Operators) die zich tot doel heeft gesteld de kwali teit van de dienst-
verlening binnen de toeristische sector te verbeteren. Dit houdt voor 
u een aantal garanties in. Zo passen wij de reisvoorwaarden toe van 
de Geschillen commissie Reizen vzw. en aanvaarden daarbij alle regle-
menten en beslissingen, bepaald door de Geschillen commissie Reizen 
vzw., inzonderheid tot het Geschillenreglement.

MILIEUTIP
Deze brochure is geld waard. U bekomt ze gratis bij uw reisagent. Bij 
het drukken van deze brochure is zoveel mogelijk rekening gehouden 
met het milieu. Gooi deze brochure na gebruik niet weg maar geef ze 
door aan familie, collega’s of vrienden. Zo dient er minder papier be-
drukt te worden en spaart u het milieu. 
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