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Voor ons steden aanbod 
in Portugal, zie onze 
brochure Citytrips. 
Wie met de auto naar 
Portugal reist, kan voor 
een tussen stop inspiratie 
opdoen in onze brochures 
Charming France en 
Charming España

Rondreizen & arrangementen
Individueel zonder begeleider met eigen wagen of huurwagen 
(zie p. 143)

Van Noord naar Zuid 
Road trip langs de Portugese Route 66: charmehotels 10
Road trip langs de Portugese Route 66: Solares adresjes 11
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De Azoren 
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Solares: Dineren en wijn proeven in charmante landhuizen  55
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Centraal-Portugal verrassend anders 72
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Alentejo Alto (noorden) 

Montargil 109
Reguengo (Portalegre) 110

Alentejo Central 

Estremoz 111
Évora 112-114
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Comporta 117
Monte do Zambujeiro  
(Vila Nova de Milfontes) 116
Santiago do Cacém 115

De Algarve 118-141
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Een archipel van 9 prachtige eilanden, in het midden van de 
Atlantische Oceaan met een indrukwekkende natuur, een 
warme bevolking en een aangenaam klimaat het hele jaar 
door. Een paradijs voor natuurliefhebbers, sportievelingen 
en rustzoekers.
Wij bieden u charmante verblijfsadresjes op 4 schitterende 
eilandjes, ideaal te combineren: het groene São Miguel, 
Terceira met de erfgoedstad Angra do Heroísmo, het berg-
achtige Pico en het blauwe Faial.
U geniet er van pittoreske dorpjes, gezellige haventjes, 
een gevarieerde keuken en adembenemende uitzichten. 
Bovendien kan u op de Azoren een van de grootste walvis-
kolonies ter wereld spotten en spectaculaire kratermeren 
bewonderen. De Azoren zullen u zonder meer bekoren.

Bestemming in de kijker: 
de Azoren

ESPAÑA

INCLUSIEF BALEAREN EN CANARISCHE EILANDEN 

1 APRIL 2020 - 31 MAART 2021

Charming Spanje.indd   1 28/10/19   11:45

FRANCECHARMING

INCLUSIEF CORSICA

1 APRIL 2020 - 31 MAART 2021

Charming Frankrijk.indd   1 29/10/19   08:20

DE MOOISTE EUROPESE STEDEN, INCLUSIEF LONDEN EN PARIJS

NIEUW   TURIJN · TALINN · RIGA · VILNIUS

CITYTRIPS
1 NOVEMBER 2019 - 31 OKTOBER 2020

Citytrips met rug.indd   1 31/07/19   10:01





Bem-vindo
Welkom!
Voor u ligt onze brochure Charming Portugal. Een brochure waaraan wij met hart 
en ziel hebben gewerkt. Voor u hebben wij Portugal 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, ver
borgen 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 Portugese vrienden.

Onze brochure biedt een uitgebreide keuze aan met originele verblijfsformules, 
van palacio (voormalige paleisjes), over herdade (landhuizen) tot quinta’s (char
mante boerderij of landgoed, typisch voor het Portugese binnenland). Wij bieden 
ook enkele kleinschalige Solares adresjes aan, de meest authentieke verblijfs
formule van ons aanbod. Hier wordt u persoonlijk verwelkomt door de eigenaars. 
Sfeervol logeren ten top en stuk voor stuk pareltjes. U komt toe als gast, maar 
verlaat het historisch pand/Solar als vriend. De landhuizen zijn al generaties lang 
in het bezit van dezelfde familie en de eigenaars delen graag hun passie voor 
de regio en laten u Portugal op een persoonlijke manier ontdekken. 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 Portugal.

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 Portugal 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 vakantie
beleving 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. 142)

superlekkere keuken

wellnessfaciliteiten

golfclub in het resort of 
in de nabijheid

RONDREIZEN
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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 Portugal voor u 

platgelopen. 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
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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,
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 € 499,
00* 

N o r t e  d e  
P o r t u g a l  

C e n t r o  d e  
P o r t u g a l  

A l e n t e j o
C o s t a  

d e  L i s b o a  

A l g a r v e

Beja

ÉvoraSetúbal

Portalegre

Castelo 
Branco

Coimbra 

Leiria

Santarem

Porto
Vila Real

Viseu

Luso

Chaves

Serta

Faro

De hoogtepunten
Dag 1-3: Porto - Chaves. Aankomst in Porto. Afhankelijk van het aankomstuur kunt u 
nog enkele uren uittrekken om de gezellige en historische sfeer op te snuiven van de 
wereldmetropool Porto, die tot de favoriete Portugese steden behoort; echt de moeite 
waard! Onderweg naar Chaves zijn zowel Braga, ook wel eens het ‘Rome van Portugal’ 
genoemd omwille van zijn talrijke kerken, als Guimarães, waar de Portugese natie is 
ontstaan en destijds de eerste hoofdstad van het land, een stop waard. De roadtrip 
langs de mythische route EN2 start in Chaves. We reserveren hier voor u een cosy, 
eigentijds logeeradresje: Hotel Boticas & Spa. Tussen uw bezoeken in, kan u even 
relaxen in het wellnessgedeelte van het hotel.

Dag 4-6: Vila Real - Viseu - Luso. Vanuit Chaves rijdt u via Vila Real - een bezoek aan 
het sublieme Palácio de Mateus is hier verplicht - en via de charmante stad Viseu naar 
Luso. U overnacht hier in een historisch pand in één van de bekendste kuuroorden 
in Portugal. Vlakbij ligt het gebergte Serra do Buçaco, een betoverende plaats. Luso 
is tevens een leuke uitvalsbasis om de omliggende steden Viseu, de universiteitsstad 
Coimbra en Aveiro, het Venetië van Portugal (maak hier zeker een boottochtje met een 
typische moliceiro), te bezoeken. 

Dag 7-9: Coimbra - Leiria - Santarem - Sertã. U rijdt verder langs een van de langste 
historische routes van Europa en geniet van de natuurpracht en het culturele erfgoed 
onderweg. In Sertã wacht u een uniek verblijf in een 17de-eeuws klooster dat werd 
omgebouwd tot een modern Boutique hotel. Een vredig, exclusief adresje, omgeven 
door een schitterende natuur om te wandelen en te fietsen. U kan hier gerust een 
dagje rust inplannen. U vindt kleine, idyllische rivierstrandjes nabij Sertã.

De complete ervaring
Dag 1-9: programma zoals hierboven.

Dag 10-12: Castelo Branco - Portalegre - Évora. Vanuit Sertã vervolgt u de reis 
via de mooie, héél authentieke stadjes Castelo Branco en Portalegre om uiteindelijk 
Évora te bereiken. We kozen hier voor een hotel in het hart van deze historische 
werelderfgoedstad, gelegen vlak bij de 6 km lange stadsmuur uit de 14de eeuw. Een 
tijdloos charmehotel met een unieke sfeer: de magie van het verleden in combinatie 
met hedendaags comfort.

Dag 13-14: Setubal - Beja - Faro. Richting zuiden via de havenstad Setubal waar u 
dolfijnen kan spotten, en over Beja naar Faro in de Algarve. Verblijf in een charme-
hotel in Pechão-Olhão. Zalige rust is hier verzekerd, terwijl de bruisende animatie van 
Faro niet veraf is, voor wie dit wenst.

Einde van de rondreis of verlenging in een van onze hotels. 

vanaf Prijs per persoon per rondreis 2 persk.
8 nachten
NPTP0039

2 persk.
13 nachten
NPTP0040

inclusief ontbijt

A 01/04-31/05 509 959
B 01/06-30/06 549 1035
C 01/07-31/07 569 1079
D 01/08-31/08 579 1119
C 01/09-30/09 569 1079
A 01/10-31/10 509 959
E 01/11-31/03 499 889

* 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

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (p. 143). Vrije 
afreisdatum, elke dag van de week

Rondreis 8 nachten
 · 2  nachten in Chaves, 3  nachten in Luso, 
3 nachten in Sertã

Rondreis 13 nachten 
 · 2  nachten in Chaves, 3  nachten in Luso, 
3 nachten in Sertã, 2 nachten Évora, 3 nach-
ten in Pechão (Olhão)

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Portugal, waarde € 30 (per 
kamer)

 · Ontbijt
Rondreis De hoogtepunten
 · Boticas Hotel Art & Spa nabij Chaves (p. 64): 
2 nachten in een standaardkamer, welkomst-
drankje, 2 diners (3 gangen)

 · Alegre in Luso (p. 84): 3  nachten in een 
standaardkamer, welkomstdrankje, 1  ther-
maal circuit (1u30) in de Malo Clinic Termas 
Luso (op 400 m van het hotel) (namiddag dag 
2), 1 picknickmand voor tijdens de wandeling 
(12,5 km), 1 bezoek en proeverij in een his-
torische wijnkelder, 1 diner (2 gangen, inclu-
sief softdrink en wijn)(restaurant op 9 km, 
transfers niet inbegrepen)

 · Convento da Sertã in Sertã (p. 80): 3 nachten 
in een classic kamer met veranda, welkomst-
drankje met plaatselijk gebakje, 1  lunch of 
diner (5  gangen vipmenu, aperitief, 1  glas 
rode en 1 glas witte wijn inbegrepen), 1 af-
ternoon tea of koffie, kaart met 7 wandel-
routes en kaart met 4 routes om de regio per 
auto te verkennen

Rondreis De complete ervaring
 · De eerste 7 nachten idem als hierboven plus 
 · M'AR de AR Muralhas in Évora (p. 114): 
2  nachten in een classic kamer, welkomst-
drankje, 2 diners, 1 wijnproeverij in de Adega 
da Cartuxa, 1  ticket voor het museum in 
Évora

 · Quinta dos Poetas in Pechão (Olhão) (p. 138): 
3  nachten in een standaardkamer, 3  dagen 
fietsen (elektrische fiets) met fietsroutes

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

Roadtrip
Langs de Portugese 
Route 66
Langs de oorspronkelijke Estrada Naci-
onal n°2 beleeft u heel wat moois en 
ontdekt u Portugal als nooit tevoren. 
U doorkruist het land van noord naar 
zuid (het kan ook omgekeerd) via de 
legendarische autoweg EN2 van Chaves 
naar Faro (ruim 738 km). U rijdt langs 
de enige echte Portugese Route 66, 
een onvergetelijke ervaring! Onderweg 
wachten u heel wat avonturen.
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 € 915,
00* 

Porto

Faro

Lisboa

Castro Verde

Montemor-o-Novo

Mora

São Pedro do Sul

Sertã

Peso da 
Régua

Chaves

Rondreizen

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk. 1 persk.
inclusief ontbijt
NPTP0042

A 01/04-31/03 915 1449

Dag 1-3: Porto - Chaves. Aankomst in Porto. Afhankelijk van het aankomstuur 
kunt u nog enkele uren de gezellige en historische sfeer van Porto opsnuiven. 
Onderweg naar Chaves zijn zowel Braga, ook het 'Rome van Portugal' genoemd, 
als Guimarães, waar de Portugese natie is ontstaan een stop waard. De roadtrip 
langs de mythische route EN2 start in Chaves. We reserveren hier voor u het 
gezellige Quinta da Mata, mooi in het groen gelegen. Bij aankomst in het hotel 
ontvangt u het paspoort van de route EN2, dat u onderweg kan laten afstempe-
len langsheen de route (Chaves-Faro).

Dag 3-4: Chaves - Peso da Régua. Vanuit Chaves rijdt u naar de Douro regio, 
meer bepaald naar Peso da Régua. Een boottocht is hier een absolute aanrader, 
of wandel de brug eens over naar Lamego. Talrijke portwijnhuizen in deze regio 
waar u terecht kan voor uitleg en degustaties. U overnacht hier in het hart 
van de portwijnstreek, in Casa dos Varais, met prachtige vergezichten over de 
wijnranken.

Dag 5-7: Peso da Régua - São Pedro do Sul. U verblijft in het kleinschalige, 
charmante Casa do Condado de Beirós. Werkelijk een prachtig pand uit de 18de 
eeuw. Geniet van het uitnodigende buitenzwembad en de natuur. De omgeving 
zal u aangenaam verrassen.

Dag 7-9: São Pedro do Sul - Sertã. Bezoek onderweg de steden Viseu, de 
universiteitsstad Coimbra en Aveiro, het Venetië van Portugal. U rijdt verder 
langs een van de langste historische routes van Europa terwijl u geniet van de 
natuurpracht en het culturele erfgoed. In Sertã wacht u een uniek verblijf in 
Albergue do Bonjardim, een 17de-eeuws klooster dat werd omgebouwd tot een 
gezellig Solares adresje. Vredig en omgeven door een schitterende natuur om te 
wandelen en te fietsen. U vindt kleine, idyllische rivierstrandjes nabij Sertã en 
natuurlijke dammen.

Dag 9-11: Sertã - Mora, Brotas. U doorkruist het binnenland en ziet het land-
schap veranderen. Leuke stops onderweg voor foto's! Ga zeker eens naar het 
meer van Montargil. U wordt verwelkomd bij Casas de Romaria en verblijft in 
een gezellig huisje in een typisch Alentejaans dorp...proef de couleur locale. De 
prachtige omgeving biedt u de welverdiende rust.

Dag 11-13: Mora, Brotas - Montemor-o-Novo. Casa do Rossio is uw thuis voor 
de komende 3 dagen. Adembenemende villa met alle moderne faciliteiten. Een 
tijdloos charmehotel met een unieke sfeer: de magie van het verleden in com-
binatie met hedendaags comfort. Ontdek de heerlijke regionale wijnen en de 
gastronomie die deze regio zo typeren. Van hieruit bezoekt u de historische 
werelderfgoedstad Évora, bewonder er de 6 km lange stadsmuur uit de 14de eeuw.

Dag 13-15: Montemor-o-Novo - Castro Verde - Faro. De rondreis gaat verder 
naar het zonnige zuiden via de EN2 route. We reserveren voor u Herdade dos 
Castelejos, strategisch gelegen tussen Castro Verde en Mértola. Hier ontdekt u 
de authenticiteit van de Alentejo in al zijn facetten. Zalige rust is hier verzekerd.

Einde van de rondreis of verlenging in een van onze hotels.

* 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. 143). Vrije 
afreisdatum, elke dag van de week

Rondreis 14 nachten
 · 2 nachten in Chaves
 · 2 nachten in Peso da Régua
 · 2 nachten in São Pedro do Sul
 · 2 nachten in Sertã
 · 2 nachten in Mora, Brots
 · 2 nachten in Montemor-o-Novo
 · 2 nachten in Castro Verde

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Portugal, waarde € 30 (per 
kamer)

 · 14 nachten inclusief ontbijt
 · 1 welkomstdrankje in elk landhuis
 · 1 diner in de Quinta da Mata (1ste avond), 
Casas de Romaria (9e avond) en Herdade dos 
Castelojos (13e avond)

 · Wijndegustatie in de Casa de Varais en de 
Albergue do Bonjardim

 · Paspoort EN2 (1e hotel) + informatiepakket 
(bezienswaardigheden)

 · Gratis parking in elk landhuis

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

Rondreis Solares
Roadtrip langs de 
Portugese Route 66
Langs de oorspronkelijke Estrada Naci-
onal n°2 beleeft u heel wat moois en 
ontdekt u Portugal als nooit tevoren. 
U doorkruist het land van noord naar 
zuid (het kan ook omgekeerd) via de 
legendarische autoweg EN2 van Chaves 
naar Faro (ruim 738 km). U rijdt langs 
de enige echte Portugese Route 66, 
een onvergetelijke ervaring! Onderweg 
wachten u heel wat avonturen.
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 € 43,
00

Solares
Gastvrij en 
authentiek logeren
Gastenkamers in elegante herenhuizen 
en traditionele landhuizen. Op vakantie 
en toch een beetje thuis... U komt aan 
als een gast en vertrekt als een vriend.

Keuze uit 28 adresjes  
Enkele voorbeelden 
hieronder

vanaf

18 3 15

8 1 16

12 10 4

11 6 25

26 19 27
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 € 43,
00* 

Braganca
Porto

Aveiro Viseu
Guarda

Coimbra

Leiria
Castelo 
Branco

PortalegreSantarem

Mértola

Setúbal
Evora

Beja

Faro

Lisboa

Chaves

Viana 
do Castelo

Ponte de Lima

Braga
Vila Real

27

8

4

12

2-13
24-28

25

5-16
17

6

26

7

21

20

22

23

18-19

3-15
14

9

10
111

Solares staat voor een aparte vakantie-
ervaring, die breekt met het traditionele 
hotelconcept. Ontdek de Portugese traditie 
en geschiedenis in karakteristieke huizen 
die vaak al honderden jaren in privébezit 
zijn van dezelfde familie.

U wordt hartelijk onthaald en verblijft in 
het huis van de familie. Er is in uw kamer 
of appartement geen telefoon, televisie 
of minibar. De huizen hebben geen bar of 
restaurant, maar drankjes zijn verkrijgbaar 
en op verzoek bereiden de gastheren vaak 
een maaltijd voor u. U ontbijt aan een 
grote tafel met de familie en de andere 
gasten. Soms tennis, zwembad,...

4  Categorieën (nogmaals onder verdeeld 
in subcategorieën, naargelang comfort en 
prijsniveau):

Casas Antigas (CA)
Elegante herenhuizen, meestal uit de 17de 
of 18de eeuw, die van groot belang zijn 
voor het Portugees erfgoed. 

Quintas e Herdades (QH)
Traditionele landhuizen met een landelijke 
ligging. Vaak wordt hier bijvoorbeeld nog 
wijn verbouwd.

Casas Rústicas (CR)
Gezellige, kleinere landgoederen met een 
eenvoudige architectuur, waarbij materia-
len uit de streek gebruikt zijn.

Casas no Campo (CC)
Verblijven in een agriturismo of landelijke 
privévilla in het midden van de natuur.

(1) superior kamer beschikbaar
(2) appartement 2 personen beschikbaar
(3) appartement 4 personen beschikbaar
(4) appartement 6 personen beschikbaar

Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind 
t/m 11 jaar op de kamer of het appartement van de ouders 
(inclusief ontbijt) (zie prijstabel).
Bijzonderheden: min. 2 nachten.
Appartementen: de appartementen zijn zeer eenvoudig 
uitgerust om een warme maaltijd klaar te maken.

vanaf Prijs per persoon per nacht (kamers) inclusief ontbijt Prijs per appartement per nacht inclusief ontbijt
kind 

t/m 11 jaar
2 persk. 1 persk. 2 persk. appt. appt. appt.

standaard standaard superior 2 personen 4 personen 6 personen
01/04-31/03
categorie A 43 80 59 29
categorie B 48 80 tot 96 59 96 tot 133 168 224 tot 247 29
categorie C 59 117 67 117 197 293 33
categorie D 67 120 80 147 237 33

Nr Type Code Stad
Categorie A

 1 CA Casa da Várzea NPTV0042 Ponte de Lima
 2 QH Quinta de Santa Comba NPTV0098 (1) Barcelos
 3 CA Casa de Canedo NPTV0034 (1) Celorico de Basto
 4 QH Casa do Redondo NPTV0058 Meda
 5 QH Quinta da Comenda NPTV0047 S. Pedro do Sul
 6 CA Casa do Cimo CPOV0001 Fundão
 7 CA Casa Santos Murteira ALEV0023 Alcáçovas
Categorie B
 8 CA Casa do Correio-Mor NPTV0035 Ponte da Barca
 9 CC Quinta de Cartemil NPTV0105 Ponte de Lima
 10 CA Casa do Anquião NPTV0032 (1) Ponte de Lima
 11 CA Casa das Torres NPTV0059(1)(3) Ponte de Lima
 12 CA Casa do Ameal NPTV0016 (2)(3) Viana do Castelo
 13 CA Casa dos Assentos NPTV0033 (3)(4) Barcelos
 14 CA Casa das Paredes NPTV0039 (1)(2)(4) Fafe
 15 CA Casa do Campo NPTV0014 (1) Celorico de Basto
 16 CA Casa Condado de Beirós CPOV0002 (1) S. Pedro do Sul
 17 CA Quinta de São Caetano CPOV0004 Viseu
 18 CA Casa de Mogofores CPOV0039 (1)(2) Anadia
 19 QH Quinta de São Lourenço CPOV0006 (2) Anadia
 20 CA Casa do Castelo LBOV0048 Peniche
 21 CA Quinta da Praia das Fontes LBOV0020 (1)(2)(3) Alcochete
 22 QH Monte da Corte Ligeira ALEV0017 (2) Beja
 23 QH Herdade de Vale Côvo ALEV0030 Mértola
Categorie C
 24 QH Quinta de Malta NPTV0088 (1)(2)(3)(4) Barcelos
 25 QH Quinta da Veiga NPTV0046 (1) Sabrosa
 26 CA Casa do Terreiro do Poço ALEV0010 (1)(2) Borba
Categorie D
 27 CA Paço de Calheiros NPTV0010 (1)(2)(4) Ponte de Lima
 28 QH Convento da Franqueira NPTV0089 Barcelos



Açores
Het laatste mystieke natuurparadijs 
op amper 4 uur vliegen
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Angra do Heroísmo
Lajes do Pico
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9 Fenomenale eilanden, ver van het massatoerisme, met een oogverblindende 
natuurpracht en een hartelijke bevolking. Een walhalla voor natuurliefheb-
bers, actievelingen en rustzoekers. Het is er nooit te warm of te koud en 
heel het jaar groen. Veilige wandelroutes doorkruisen unieke landschappen. 
Ga eilandhoppen en ontdek 4 pareltjes: het groene São Miguel, Terceira met 
de erfgoedstad Angra do Heroísmo, het bergachtige Pico (tot 2.351 m) en 
het blauwe Faial. Op de Azoren kan u een van de grootste walviskolonies ter 
wereld spotten en geniet u van spectaculaire kratermeren, pittoreske dorpjes, 
kleurrijke haventjes, een gevarieerde keuken en adembenemende uitzichten.

Lis
sa

bo
n 

- 
1.

45
0 k

m



Charming experience

www.transeurope.com16

 € 599,
00* 

São Miguel

Terce i ra

Pico
São Miguel

Ponta Delgada

Lagoa 

Capelas
Fenais da Luz

Calhetas
Praia de 
Monte Verde
Ribeira Grande

Furnas
Água de Pau

Toeslag per persoon per nacht: do Caracol 19/06-05/09 € 10

DE HOOGTEPUNTEN

Dag 1-5: São Miguel. Aankomst in Ponta Delgada, gekenmerkt door kleurrijke 
huisjes, bijzondere kerken en een gemoedelijk sfeertje. Bewonder de Igreja 
Matriz de São Sebastião, een eeuwenoude kerk gemaakt van lavasteen met een 
bijzondere uitstraling. Typerend voor de stad zijn de Portas da Cidade uit de 18de 
eeuw. Wandel door de tuinen bij Jardim António Borges.
São Miguel is het grootste eiland van de Azoren: het zwarte zandstrand van 
Ribeira Grande, Sete Cidades (wandeltocht inbegrepen), het kratermeer Lagoa do 
Fogo, park Terra Nostra met warmwaterbronnen (uitstap inbegrepen), schitte-
rend om dit natuurfenomeen aan den lijve te mogen ondervinden. We reserveren 
voor u een charmant logeeradresje: Solar do Conde.

Dag 6-10: Terceira. U overnacht hier in hotel do Caracol, een betoverende plaats 
pal aan de Atlantische Oceaan. U wandelt zo te voet het centrum van Angra do 
Heroísmo in, een leuke uitvalsbasis om de omliggende bezienswaardigheden en 
het eiland te bezoeken. De 'Around the island' uitstap is inbegrepen: het eiland 
ontdekken met een echte local! Ga wandelen in het natuurreservaat Monte 
Brasil, ga kuieren in Praia da Vitória met elegante jachthaven en bezoek de 
Unesco-Werelderfgoedsites in de stad Angra do Heroísmo. Neem een duik in de 
vele natuurlijke zwembaden van het eiland (er is een vlak aan uw hotel), maak 
een fotostop onderweg telkens u een bordje ziet met 'miradouro' en geniet van 
het gevarieerde landschap van Terceira. Een uitstap naar het magische natuur-
monument Algar do Carvãoe, de enige vulkaan ter wereld waar u kan afdalen in 
een vulkaanpijp, is inbegrepen. Deze unieke grot is duizenden jaren geleden 
ontstaan door vulkanische activiteit.

DE COMPLETE ERVARING

Dag 1-10: programma zoals hierboven.

Dag 11-15: Pico. Zalige rust is hier verzekerd, werkelijk een (groene) droom! 
Pico wordt wel eens het bergeiland genoemd, met de hoogste berg van Portugal 
(2.351 m), een must see. Lavavelden en de unieke wijnbouw typeren het land-
schap. Van hieruit kunt u een dagtrip doen per boot naar het eiland Faial.
We kozen hier voor een kleinschalig Solares adresje, de meest authentieke ver-
blijfsformule uit ons aanbod, dit in het hart van het groene eiland Pico. Een tijd-
loos charmehotel met een unieke sfeer: de magie van het verleden in combinatie 
met hedendaags comfort. Kleinschalig vakantieverblijf, vlak aan de zee: Casa das 
Barcas. Hier wordt u persoonlijk verwelkomd door de eigenaars.

Einde van de rondreis of 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 met 
eigen wagen of huurwagen (p. 143). Vrije 
afreisdatum, elke dag van de week. Prijs vluch-
ten naar en tussen de eilanden: op aanvraag

Rondreis 9 nachten
 · 5 nachten in São Miguel
 · 4 nachten in Terceira

Rondreis 12 nachten 
 · 5 nachten in São Miguel
 · 4 nachten in Terceira
 · 3 nachten in Pico

Inbegrepen
Rondreis 9 nachten
 · Solar do Conde op het eiland São Miguel (zie 
p. 21): 5 nachten in een bungalow, 1 diner 
(3 gangen)

 · Do Caracol op het eiland Terceira (zie p. 31): 
4 nachten in een standaardkamer met zee-
zicht, 1  diner (water, fruitsap en huiswijn 
inbegrepen)

 · Ontbijt
 · Op het eiland São Miguel: wandeltocht langs 
de meren van Sete Cidades (halve dag) (1), 
kanotocht op het meer Furnas en toegang-
sticket voor het park Terra Nostra (volle dag, 
picknick inbegrepen) (2)

 · Op het eiland Terceira: 'Around the island 
Terceira', eerste kennismaking (volle dag) 
(1), Volcano tour, vulkaanroute met meerdere 
stops (halve dag) (1)

 · (1) (gedeelde) transfer van en naar het hotel 
inbegrepen, Engelstalige gids

 · (2) optioneel: tranfer van en naar het hotel: 
€ 29/persoon

Rondreis 12 nachten
 · De eerste 9 nachten idem als hierboven plus
 · Casa das Barcas in Pico: 3 nachten in een 
standaardkamer, ontbijtbuffet, welkomst-
drankje (likeurtje), 1 toegangsticket voor een 
bezoek aan het wijngaardlandschap Lajido 
da Criação Velha (Unesco-Werelderfgoed)

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

Eilandhoppen
Azoren, oase 
van groen
Op deze groene archipel beleeft u heel 
wat moois. Paradijselijke eilanden met 
een adembenemende natuurpracht, en 
dat op amper 4 uur vliegen. Ga eiland-
hoppen en ontdek de 3 meest bijzon-
dere eilanden (São Miguel, Terceira 
en Pico), een onvergetelijke ervaring! 
Onderweg wachten u heel wat avontu-
ren en prachtige verzichten.

vanaf Prijs per persoon per rondreis AZOP0002 
9 nachten 
2 persk.

AZOP0003
12 nachten

2 persk.
inclusief ontbijt

A 01/04-28/05 675 874
B 29/05-14/06 765 964
C 15/06-19/09 809 1008
D 20/09-31/12 599 798
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ZWEMMEN MET DOLFIJNEN 
+ JEEPTOUR

WANDELTOCHT  
LAGOA DO FOGO

WANDELTOCHT  
SETE CIDADES

KANOTOCHT  
+ TERRA NOSTRA

Snorkelexcursie
Na een korte briefing gaat u op zee. U leert er alles over 
deze intelligente zoogdieren en zwemt in open water. 
Een unieke belevenis!

AZOD0007
volle dag, incl. picnic lunch, enkel van 01/04/20-30/09/20
incl. transfer van en naar uw hotel in Ponta Delgada + engelstalige gids

Prijs per persoon € 95 - € 48 kind (3-11)

Maak een begeleide wandeltocht doorheen de natuur-
pracht aan het meer Lagoa do Fogo en maak kennis met 
de biodiversiteit van São Miguel.

AZOD0009
volle dag, incl. picnic lunch - min. 2 personen
incl. transfer van en naar uw hotel in Ponta Delgada + engelstalige gids

Prijs per persoon € 55 - € 28 kind (3-11)

De magische meren van Sete Cidades vormen een uniek 
decor voor een prachtige wandeling.

AZOD0008
halve dag excursie - min. 2 personen
incl. transfer van en naar uw hotel in Ponta Delgada + engelstalige gids

Prijs per persoon € 35 - € 18 kind (3-11)

Maak een fantastische tocht per kano op het meer van 
Furnas.

AZOD0010
volle dag incl. picnic lunch en toegangsticket park Terra Nostra
min. 2 personen - incl. transfer van en naar uw hotel in Ponta Delgada 
+ engelstalige gids

Prijs per persoon € 70 - € 35 kind (3-11)

De Azoren
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Casa das Calhetas

Ligging: in Calhetas, aan de noordkust van São Miguel, het grootste en meest 
gevarieerde eiland van de Azoren, en dus het ideale vertrekpunt voor een boei-
ende reis op de archipel. Hier kan u proeven van de rijke geschiedenis en 
de levensstijl van de Azoreanen. Ribeira Grande ligt op 14 km. Golfterrein op 
ongeveer 10 minuten.
Transport: luchthaven Ponta Delgada op 18 km (20 minuten rijden). Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit erg charmant 18de-eeuws pareltje biedt adembenemende uit-
zichten op de Atlantische Oceaan, de noordkust van het eiland en de schilder-
achtige bergketen Lagoa do Fogo, een toeristisch hoogstandje dat u absoluut 
niet mag missen. Een prachtige setting voor uw vakantie! Men biedt u een 
verzorgd ontbijt met regionale specialiteiten aan. Casa das Calhetas heeft geen 
eigen restaurant, maar er bevinden zich meerdere restaurantjes op 2 km. Gratis 
gebruik van de bibliotheek waar het aangenaam vertoeven en ontspannen 
is. De groene tuinen nodigen uit tot rustgevende wandelingen. Fietsverhuur 
(betalend).
Kamers: er zijn 3 eenvoudige, maar comfortabel ingerichte kamers. Ze kijken 
uit op de tuin of de oceaan. We reserveren voor u een standaardkamer in het 
historisch pand. Hier wordt u ondergedompeld in warme gezelligheid en de 
sfeer van weleer.
Maaltijden: logies en ontbijt.
Kinderen: geen kinderkortingen.

Dit bekoorlijk en kleinschalig logeeradres-
je op het magische eiland São Miguel 
biedt u een uiterst persoonlijke service 
en een warm onthaal. U ervaart hier een 
welkomstgevoel, en maakt kennis met 
de authentieke charme van de Azoren. 
Prachtige privétuinen met uitnodigende 
schaduwplekjes. Op wandelafstand van 
een natuurlijk zwembad waar u een duik 
kan nemen.

Charming+ Ontdekking (3 nachten) AZOVP007
A 01/04-31/03 175 289
extra nacht (ontbijt inbegrepen)
B 01/04-31/03 59 117

vanaf
2 persk.

standaard
1 persk.

standaardAZOV0007 N
ONTDEKKING
3 nachten
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ ontbijtbuffet met 
biologische, lokale 
producten

 ∙ informatiepakket met 
uitgestippelde tochten in 
de regio
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São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u meteen 
de Europese charme, 
de rijke geschiedenis 
en de kosmopolitische sfeer. Het eiland is 
internationaal erg geliefd omwille van het 
mystieke groene karakter, de gevarieerde 
keuken en de fenomenale panorama's. 
Een veelzijdig natuurparadijs. Aanbevo-
len: het Sete Cidades, een meer waar u 
rond kan wandelen.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Caloura Resort

Ligging: dit gezellig hotel geniet van een sublieme ligging, aan de Atlantische 
Oceaan en met een mooi panoramisch uitzicht. U heeft directe toegang tot de 
natuurlijke zwembaden en het strand dat u bereikt via trappen (300 m). Het 
dorpscentrum van Água de Pau bevindt zich op 2 km, net zoals het 16de-eeuws 
klooster van Caloura. De locatie van dit hotel is erg interessant voor wandelaars 
en voor liefhebbers van een schitterende natuur. Het stadscentrum van Ponta 
Delgada bereikt u na 18 km.
Transport: luchthaven João Paulo op 25  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de 24 uursreceptie, een gezellige zithoek en een aange-
name bar. Het panoramisch restaurant Barrocas do Mar serveert internationale 
gerechten. U beschikt eveneens over een mooi verwarmd buitenzwembad met 
terras, ligstoelen, parasols en een poolbar (juni-september). Gratis fitness en 
tennis. Om te ontspannen kan u gebruik maken van de sauna of een deugd-
doende massage boeken (betalend). Elke vrijdag in het hoogseizoen wordt er 
een thema-avond gehouden. U maakt dan kennis met de lokale tradities en 
gastronomie. Eigen duikschool. Wekelijkse yogales.
Kamers: het Caloura Resort beschikt over 80 eigentijdse en smaakvol ingerichte 
kamers voor max. 3 personen (25-31 m²). Ze hebben allemaal een erg mooi 
uitzicht op de oceaan. Alle comfort is aanwezig om u een heerlijk verblijf te 
bezorgen. Een koelkastje is eveneens beschikbaar (geen minibar). Balkon of 
terras. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (uitgez. 31/2 en 14/02) 
(kindermenu). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20: min. 3  nachten. 
01/06/20-30/09/20: min. 5  nachten. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 
pe riode A: min. 3 nachten van 28 tot 11 dagen voor afreis, periode B: min. 
3 nachten van 35 tot 11 dagen voor afreis, periode C: min. 3 nachten van 14 tot 
11 dagen voor afreis.

Een hedendaags hotel met een subliem 
uitzicht op de Atlantische Oceaan. Dankzij 
het comfort en de ruime kamers met zee-
zicht zult u zich hier meteen thuisvoelen. 
Daarnaast staan ook de hartelijke service, 
de heerlijke keuken en de magnifieke om-
geving garant voor een geslaagd verblijf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
zeezicht

1 persk.
zeezicht

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0008 X1

A 01/04-31/05 64 114 40 kind 3 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A 33 
per. B 42 
per. C 24
halfpension 
volwassene 28 
kind < 13 jaar 14

B 01/06-30/09 81 147 48
A 01/10-31/10 64 114 40
C 01/11-31/03 46 77 31

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

(01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

De Azoren

São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u meteen 
de Europese charme, 
de rijke geschiedenis 
en de kosmopolitische sfeer. Het eiland is 
internationaal erg geliefd omwille van het 
mystieke groene karakter, de gevarieerde 
keuken en de fenomenale panorama's. 
Een veelzijdig natuurparadijs. Aanbevo-
len: het Sete Cidades, een meer waar u 
rond kan wandelen.
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Toeslagen per persoon per nacht/dag
hotel: kind 4 < 13 jaar incl. ontbijt per. A/C 32, per. B 39, per. D 19; halfpension volwassene 29, kind < 13 jaar 19
appartementen: kind 4 < 13 jaar per. A/C 26, per. B 32, per. D 19
ontbijt vanaf 4 jaar 9, halfpension volwassene 32, kind < 13 jaar 25

Vale do Navio Hotel & Apartments

Ligging: rustig gelegen in Capelas, een pittoresk Azoriaans dorpje, aan de 
noordkust, op amper 2 km van een zalig natuurlijk zwembad: Poços de São 
Vicente (in het seizoen met redder). De uitgelezen uitvalsbasis om het eiland te 
verkennen. De Atlantische Oceaan ligt op 600 m, het dorpje Capelas op ca. 2 km, 
ananasplantage op 10 km (Ananas a Arruda) en het centrum van de hoofdstad 
Ponta Delgada op 13 km, mooiste zonsondergang van het eiland op 24 km bij 
Mosteiros, meer van Furnas met natuurpark Terra Nostra op 49 km.
Transport: luchthaven João Paulo op 14  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: geen luxehotel, maar een correct logeeradresje met prima service 
en Azoriaanse, eigentijdse stijl. Restaurant met grote raampartijen open voor 
lunch en diner (mix internationale en Azoriaanse keuken). Aangenaam buiten-
zwembad en zonneterras met ligstoelen en parasols, leuk uitzicht over de heu-
vels en de groene omgeving. Fitness en kleine spa. Ga zeker op wandeltocht, 
alle trails zijn te vinden op trails.visitazores.com.
Kamers: frisse en comfortabele kamers. 64  kamers in het hoofdgebouw en 
26 appartementen in de dependance. Het zwembad scheidt beide gebouwen. 
Standaardkamer met balkon (26 m², max. 3 personen), junior suite zonder bal-
kon (33 m², max. 3 personen) of ruimere appartementen (45-65 m², op basis van 
logies alleen, ontbijt mits supplement, geen lift) met 1 (45 m², max. 4 perso-
nen) of 2 slaapkamers (65 m², max. 6 personen), ingerichte keuken, en sofabed 
in de woonkamer.
Maaltijden: hotel: logies en ontbijt (buffet), appartementen: enkel logies. 
Halfpension mits toeslag (3 gangen, bediening aan tafel). 31/12/20: galadiner 
verplicht: € 90/volwassene, € 35 kind t/m 12 jaar.
Kinderen: kinderbedje gratis. Hotel en appartementen: verminderde prijs voor 
1 kind van 4 t/m 12 jaar op de kamer/appartement van de ouders (zie prijstabel).

Prima uitvalsbasis om dit magische eiland 
te ontdekken met een huurwagen. U ver-
blijft aan de minder toeristische noordkust 
maar op een halfuur bent u aan het meer 
van Sete Cidades, Ponta Delgada en het 
pareltje Lagoa do Fogo, een kratermeer in 
de Agua de Pau stratovulkaan, tevens het 
hoogst gelegen meer op het eiland. Goede 
prijs-kwaliteitsverhouding.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

junior 
suite 

2 pers.
extra
bed 3

inclusief ontbijt
AZOV0016 X0

A 01/04-31/05 53 92 54 39
B 01/06-30/09 62 113 63 45
C 01/10-31/10 47 79 48 39
D 01/11-31/03 39 63 40 33
Prijs per unit per nacht ontbijt niet inbegrepen appartement 4 pers. appartement 6 pers.
E 01/04-31/05 109 180 39
F 01/06-30/09 130 217 45
G 01/10-31/10 86 135 39
H 01/11-31/03 76 118 33

UW VOORDEEL
• Reservering tot 30 dagen voor afreis: vroegboekvoordeel van 25% (verblijven 

01/04/20-31/10/20) OF 20% (verblijven 01/11/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)
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São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u meteen 
de Europese charme, 
de rijke geschiedenis 
en de kosmopolitische sfeer. Het eiland is 
internationaal erg geliefd omwille van het 
mystieke groene karakter, de gevarieerde 
keuken en de fenomenale panorama's. 
Een veelzijdig natuurparadijs. Aanbevo-
len: het Sete Cidades, een meer waar u 
rond kan wandelen.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Solar do Conde

Ligging: rustig gelegen aan de noordkust van het eiland, op een groot domein 
van maar liefst 2,5 ha met prachtige tuinen en talrijke wandelpaadjes. De loca-
tie is een goede uitvalsbasis om het eiland te gaan verkennen. De Atlantische 
Oceaan ligt op zo'n 600 m, het dorpje Capelas op ca. 2 km en het stadscentrum 
van de hoofdstad Ponta Delgada op 10 km.
Transport: luchthaven João Paulo op 12  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: deze typische quinta uit de 17de eeuw werd omgetoverd tot een 
echt pareltje. U wordt hartelijk onthaald aan de 24 uursreceptie. Restaurant 
(waar een regionale keuken met ingrediënten uit de eigen tuin wordt geser-
veerd) en bar in het charmant gerenoveerde hoofdgebouw. U geniet in de 
ochtend van een lekker ontbijtbuffet met verse lokale producten. Er is een 
aangenaam buitenzwembad (zoutwater) met ligstoelen, parasols en barservice 
(drankjes, cocktails, ook snacks verkrijgbaar). Massages in de tuin (betalend). 
U komt ongetwijfeld tot rust tijdens een wandeling in de private botanische 
tuinen. In de omgeving: Batalha Golf op 6 km.
Kamers: een totaal van 27 bungalows (ca. 45 m², max. 3 volwassenen of 2 vol-
wassenen en 2 kinderen) die smaakvol werden ingericht en verspreid liggen 
over het domein. Ze beschikken over een aparte slaapkamer, een kitchenette 
en een eigen terras of tuintje. De bungalows bevinden zich in de bijgebouwen 
die iets hoger gelegen zijn dan het hoofdgebouw. Hierdoor geniet u van een 
wondermooi uitzicht op de bergen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 2  kinderen van 3  t/m 
12 jaar in de bungalow van de ouders (zie prijstabel).
Bonus: jonggehuwden: fles cava, fruit en bloemen, upgrade volgens beschik-
baarheid.

Een charmant en idyllisch verblijf te mid-
den van een schitterende botanische tuin, 
op een boogscheut van de Atlantische 
oceaan, een oase van rust... U logeert in 
een bungalow met een keukentje en eigen 
terras. Authenticiteit en hedendaags com-
fort gaan hier hand in hand, persoonsge-
richte service staat centraal.

vanaf Prijs per persoon per nacht
bungalow 
2 pers.

bungalow 
1 pers.

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0004 N1

A 01/04-14/06 55 71 21 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 11
halfpension 
volwassene 26 
kind < 13 jaar 13

B 15/06-15/09 65 88 21
C 16/09-31/12 42 55 21

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

voor verblijven 01/04/20-31/12/20) OF 5% (reservering tot 30 dagen 
voor afreis voor verblijven 01/04/20-14/06/20, 16/09/20-31/12/20)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis (16/09/20-31/12/20)

• 15% korting voor verblijven van min. 21 nachten 
(01/04/20-31/12/20)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

De Azoren

GRATIS

São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u de Euro-
pese charme, de rijke 
geschiedenis en de 
kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama's. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete Ci-
dades, een meer waar u heerlijk rond kan 
wandelen.
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Santa Barbara Eco-Beach Resort

Ligging: aan het zandstrand van Santa Barbara, met zicht op de bergen rondom 
het Lagoa do Fogo (Meer van Vuur, op 7 km). Het centrum van Ribeira Grande 
aan de noordkust ligt op 3 km, het centrum van Ponta Delgada op 23 km.
Transport: luchthaven João Paulo op 21  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het ecovriendelijk hoofdgebouw is een ontwerp dat moderne 
architectuur met duurzaamheid combineert. Gezellige bar. Het Areais restaurant 
(met sushicorner) brengt een lokale keuken en gebruikt seizoensproducten uit 
de eigen bioboerderij. Areais Beach Club (juni-september) met indrukwekkend 
zeezicht. Panoramisch buitenzwembad. Surfschool voor surf- of peddelsurfles-
sen. Massages (betalend). Golfclubs: Batalha op 10 km, Furnas op 25 km.
Kamers: 30 ruime en uitermate eigentijdse villa's. Ook hier is de inrichting ver-
nieuwend, met passie en aandacht voor de natuurelementen die in de moderne 
decoratie werden verwerkt. Villa T1 met sofabed (52 m², tuinzicht, max. 3 vol-
wassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) of een villa T2 met aparte slaap-
kamer, 2 badkamers (75 m², tuinzicht, max. 5 volwassenen of 4 volwassenen 
en 2 kinderen). Deze beide types met zeezicht of zicht op de bergen (= type 
blue&green) mits toeslag van € 21,70/unit/nacht. Studio blue&green T0 (50 m², 
max. 2 volwassenen en 1 kind ) en de retreat villa T0 met bubbelbad op het 
privéterras (50 m², max. 2 personen). Alle types hebben een kleine kitchenette.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel) (uitgez. 25/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind (blue&green stu-
dio TO) of 2 kinderen ((blue&green) villa T1 en T2): voor 2 kinderen van 4 t/m 
12 jaar in de villa van de ouders (3de en 4de bed in een (blue&green) villa T1, 
5de en 6de bed in een (blue&green) villa T2) (zie prijstabel).
Bijzonderheden: periode B: min. 3  nachten, periode C: min. 7  nachten. 
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 50% kosten van 30  tot 10  dagen voor 
afreis.

Een innovatief, ecologisch designhotel pal 
aan het strand. U geniet hier van een wel-
doordachte totaalbeleving tussen zee en 
bergen. Omringd door alle comfort, kan u 
zich volledig op uw ontspanning focussen: 
een zalige massage, een yogasessie in de 
tuin, een sportieve surfles... Een pareltje 
in ons aanbod met een uniek concept.

vanaf Prijs per UNIT per nacht
villa 

T1 2 pers.

blue&green 
studio 

T0 2 pers.

retreat villa 
T0 bubbelbad 

2 pers.
villa 

T2 4 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0006 X0

A 01/04-02/04 103 148 161 167 kind 4 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A 
per. B 24 
per. C 26
extra bed (3e volwassene) 
per. A 39 
per. B 33 
per. C 45
halfpension volwassene 31 
halfpension kind 3 < 13 jaar 17

B 03/04-04/06 154 206 218 257
C 05/06-13/09 186 257 270 315
B 14/09-31/10 154 206 218 257
A 01/11-23/12 103 148 161 167
B 24/12-31/12 154 206 218 257
A 01/01-31/03 103 148 161 167

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

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/11/20-23/12/20, 01/01/21-31/03/21)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04/20-04/06/20, 14/09/20-31/10/20, 

24/12/20-31/12/20)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u de Euro-
pese charme, de rijke 
geschiedenis en de 
kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama's. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete Ci-
dades, een meer waar u heerlijk rond kan 
wandelen.
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Furnas Boutique Hotel Thermal & Spa

Ligging: in het rustige binnenland, aan de rand van het centrum van Furnas, 
in een groene vallei. Deze streek is gekend omwille van de natuurlijke warm-
waterbronnen, ideaal voor wie houdt van wellness en kuren. Het 18de-eeuwse 
stadspark Terra Nostra, met een mooie verzameling bloemen en planten, ligt op 
20 minuten stappen. U vindt er een thermaal zwembad (betalend). Het strand 
van Ribeira Quente bevindt zich op 7 km. De regio leent zich perfect tot stevige 
natuurwandelingen of andere sportieve activiteiten. Aan de receptie helpt men 
u graag verder bij het uitstippelen van uw tocht.
Transport: luchthaven João Paulo op 48  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met 24 uursreceptie, zithoekjes en winkeltje met lokale 
producten. Bar. Het restaurant À Terra met traditionele houtoven serveert regi-
onale gerechten (gezond en (h)eerlijk). Het kader is intiem en gezellig, met 
verwijzingen naar de natuur. Bij mooi weer kan u buiten tafelen. De botanische 
tuin herbergt het buitenzwembad (met thermaal water, ligstoelen). Geniet van 
een adempauze in de uitgebreide gratis spa waar men gebruik maakt van ther-
male bronnen (59 °C). Er is een binnenzwembad, stoombad, bubbelbad, sauna 
en fitness. Massages en behandelingen (betalend). Golfterrein (18 holes) op 
4 km.
Kamers: de 55 kamers met of zonder terras (24 m², max. 2  volwassenen en 
1 kind) werden elegant ingericht met decoratieve retro-elementen. Ze beschik-
ken alle over badjassen en pantoffels, vast tapijt. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik. Wij reserveren voor u standaardkamers of kamers met terras.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel of buffet naargelang de bezetting, water en koffie inbegre-
pen, uitgez. 24/12/20, 31/12/20 en 14/02/21). Kindermenu.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 12/06/20-12/09/20: min. 3 nachten. 30/12/20-01/01/21: min. 
2 nachten. De spa is toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar van 9 tot 12u30. 
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode B: 100% kosten vanaf 14 dagen 
voor afreis. Kleine huisdieren toegelaten: € 20/nacht.
Bonus: schuimwijn voor jonggehuwden.

Een prachtig Boutique hotel, omringd door 
kleurrijke botanische tuinen, in het meest 
geliefde kuuroord van de Azoren. Het he-
dendaags concept is nauw verbonden met 
de natuurelementen. Dit strakke design-
hotel kan uitpakken met een kwaliteitsvol-
le spa waar thermaal water wordt gebruikt, 
heilzaam en zalig ontspannend.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
terras

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0010 X0

A 01/04-11/06 99 181 128 kind 3 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A 97 
per. B 116 
per. C 52
halfpension 
volwassene per. A/B 41 
volwassene per. C 35 
kind < 13 jaar 18

B 12/06-12/09 129 234 167
A 13/09-31/10 99 181 128
C 01/11-18/12 67 120 87
A 19/12-01/01 99 181 128
C 02/01-31/03 67 120 87

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 10% 

(reservering tot 60 dagen voor afreis) (verblijven 01/04/20-11/06/20, 13/09/20-
31/03/21) (inclusief ontbijt)

De Azoren

São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u de Euro-
pese charme, de rijke 
geschiedenis en de 
kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama’s. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete Ci-
dades, een meer waar u heerlijk rond kan 
wandelen.
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Pedras do Mar Resort & Spa

Ligging: landelijk gelegen, aan de noordkust van het grootste eiland van de 
Azoren: São Miguel. Directe toegang tot het wandelpad naar de natuurlijke 
zwembaden. Op 1 km van Calhetas centrum, op 5 km van Fenais da Luz, op 
10 km van Ribeira Grande en op 13 km van Ponta Delgada, de grootste haven-
stad van het eiland.
Transport: luchthaven João Paulo op 16  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: een recente, moderne accommodatie uitgevend op de Atlantische 
Oceaan. Restaurant met schitterend zicht op zee en op de omgeving. Uitgebreide 
wijnkaart en een internationale keuken met verse ingrediënten en Portugese 
accenten. Rijkelijk ontbijtbuffet, buiten ontbijten bij mooi weer is een aan-
rader. Buitenzwembad met terras, ligstoelen en parasols om van de zon en de 
rust te genieten. Spa met verwarmd binnenzwembad, sauna, hamam en fitness 
(gratis). Massages en behandelingen (betalend). Tennisveld. Mogelijkheid om 
excursies te reserveren (betalend).
Kamers: 125 moderne kamers in duurzame materialen zoals hout en steen. Ze 
beschikken over badjassen en pantoffels. Houten vloer en balkon of terras. 
Standaard met bergzicht (24 m², max. 2 volw. en 1 kind) of zeezicht (29 m², max. 
3 personen) of suite met zeezicht (62 m², max. 2 volw. en 2 kinderen). Extra bed 
(3de volwassene) in een standaardkamer zeezicht mits toeslag per nacht van 
€ 49 (A), € 42 (B), € 36 (C/D), € 150 (E).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind (standaardkamer 
bergzicht en zeezicht) of 2 kinderen (suites) van 4 t/m 12 jaar op de kamer van 
de ouders (zie prijstabel) (uitgez. 31/12).
Bijzonderheden: in de overnachtingsprijs van 31/12 is een galadiner inbegre-
pen.
Bonus: dagelijks een fles water.

Een recent (2016) vijfsterrenhotel aan de 
noordkust, met tal van faciliteiten en ge-
schikt voor zowel koppels als families 
(familiekamers met 2 dubbele bedden 
boekbaar op aanvraag). Het is er heerlijk 
dineren met een prachtig zicht op de At-
lantische Oceaan terwijl u geniet van een 
Portugees wijntje.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
zicht op 

de bergen
2 persk.
zeezicht

suite 
zeezicht 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0003 N1

A 01/04-31/05 76 86 116 kind 4 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A/C 34 
per. B 41 
per. D 28
halfpension 
volwassene 32 
kind < 13 jaar 18

B 01/06-30/09 100 110 140
C 01/10-31/10 64 73 94
D 01/11-30/12 50 59 78
E 31/12 165 174 192
D 01/01-31/03 50 59 78

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(inclusief ontbijt) (uitgez. 31/12)

São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u meteen 
de Europese charme, 
de rijke geschiedenis 
en de kosmopolitische sfeer. Het eiland is 
internationaal erg geliefd omwille van het 
mystieke groene karakter, de gevarieerde 
keuken en de fenomenale panorama's. 
Een veelzijdig natuurparadijs. Aanbevo-
len: het Sete Cidades, een meer waar u 
rond kan wandelen (een heerlijke wandel-
tocht van zo'n 5 uur).
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Verde Mar & Spa

Ligging: aan het zwarte zandstrand van Monte Verde, met unieke uitzichten 
op de kust en de schitterende Atlantische Oceaan. U bevindt zich hier aan de 
noordkust, op wandelafstand van het centrum van Ribeira Grande met verschil-
lende restaurants en winkeltjes (2 km). Een wandeltrektocht naar het fotoge-
nieke Lagoa do Fogo (het Meer van het Vuur), een kratermeer in de Agua de Pau 
stratovulkaan op 5 km, kunnen wij u van harte aanbevelen. Het centrum van 
Ponta Delgada, de grootste stad van het eiland, ligt op 23 km.
Transport: luchthaven João Paulo op 22 km. Met Sata Airlines vliegt u van São 
Miguel naar Terceira eiland. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u zal warm onthaald worden aan de 24 uursreceptie in de licht-
rijke lobby. Men geeft er u graag tips rond uitstappen in de omgeving. In het 
verzorgd restaurant tovert de chef Portugese en internationale gerechten op 
tafel op basis van dagverse ingrediënten. Dineren doet u hier met een indruk-
wekkend uitzicht over de Atlantische Oceaan. Uitnodigend buitenzwembad 
met ligstoelen, parasols en een poolbar met lekkere cocktails en snacks. De 
ontspannende spa 'SPAS WE LOVE' beschikt over een verwarmd binnenzwem-
bad met bubbelbad, Turks bad, sauna en relaxzetels (enkel het zwembad is 
gratis). Wellnessbehandelingen, verzorgingen en het solarium zijn betalend. 
Fietsverhuur.
Kamers: de 152 luxueuze en moderne kamers bieden een hoogstaande kwaliteit 
en beschikken allemaal over zeezicht en een balkon of terras. Alle hedendaags 
comfort is aanwezig: lichtgevende make-upspiegel, USB-poort, waterkoker, 
badjassen en pantoffels,... We reserveren voor u een standaardkamer (28 m², 
max 3 personen), een junior suite (34 m², max 4 personen) of een suite (67 m², 
max 4 personen). 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1  kind (standaard) of 
2 kinderen (junior suites en suites) van 4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders 
(zie prijstabel) (uitgez. 31/12).
Bijzonderheden: in de overnachtingsprijs van 31/12 is een galadiner inbegrepen.
Bonus: bij een verblijf tijdens het Monte Verde muziekfestival (tegenover het 
hotel, 08/08/20-10/08/20) ontvangt u een gratis toegangsticket voor het festival.

Verwen uzelf met een verblijf in dit recent 
vijfsterrenhotel aan het strand van Monte 
Verde. Hier dineert u met zicht op zee en 
kan u gebruik maken van schitterende fa-
ciliteiten zoals een uitgebreide spa en een 
uitnodigend buitenzwembad met bub-
belbad. Trek erop uit met de fiets of kies 
voor een huurwagen... dit hotel is immers 
een ideale uitvalsbasis om São Miguel te 
ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

junior 
suite 

2 pers.
suite 

2 pers.
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0015 N1

A 01/04-31/05 107 114 142 68 kind 4 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A 48 
per. B 54 
per. C 41
halfpension 
volwassene 33 
kind < 13 jaar 26

B 01/06-30/09 134 153 196 82
A 01/10-31/10 107 114 142 68
C 01/11-30/12 80 94 109 55
D 31/12 276 290 305 250
C 01/01-31/03 80 94 109 55

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 25% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(inclusief ontbijt) (uitgez. 31/12)

De Azoren
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São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u de Euro-
pese charme, de rijke 
geschiedenis en de 
kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama's. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete Ci-
dades, een meer waar u heerlijk rond kan 
wandelen.
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Azor

Ligging: aan de jachthaven van Ponta Delgada, de hoofdstad van São Miguel. 
Pal aan de promenade. Het bruisende centrum ligt op wandelafstand. Ponta 
Delgada is een erg aangenaam stadje waar gebouwen opgetrokken zijn in 
Manuelstijl, met wit en donkere kleuren en sierlijke motieven. Verder telt het 
stadje een fort, veel kerken en kloosters. Het schitterende Pópulo-strand ligt 
op 9 km, het magische meer Lagoa do Fogo op 26 km en het spectaculaire Lagoa 
das Sete Cidades op 30 km.
Transport: luchthaven João Paulo op 6  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: Azor kent een stijlvol, kosmopolitisch decor waarbij design- en 
natuurelementen harmonieus samengaan. De lobby met de receptie en een 
comfortabele zithoek stralen, dankzij de warme kleuren, een huiselijke sfeer 
uit. Lobbymarkt met Portugese specialiteiten zoals Azoreaanse wijnen en de 
beste kazen van Pico. De hotelbar, op de hoogste verdieping biedt, net als het 
restaurant A Terra, een fraai panorama op zee en de haven. Op de kaart prijken 
creatieve gerechten met verse, regionale en hoogstaande producten. Heerlijk 
zwembad op het dakterras met panoramisch zicht en zonneterras. Fietsverhuur 
en massages. Het aanpalend casino is een bezoekje waard.
Kamers: het design van houtelementen, warme kleuren en eigentijdse accenten 
werd doorgetrokken in elk van de 123 kamers. Ze zijn bijzonder ruim, beschik-
ken over zeezicht en genieten van veel natuurlijke lichtinval. Sommige kamers 
beschikken over een balkon. Standaardkamers (30-37 m², max. 3 personen), 
suites (78-92 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of familiesuites (2 commu-
nicerende standaardkamers, 70 m², max. 4 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel) (uitgez. 24/12/20, 31/12/20 en 14/02/21).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1  Kind (suites) of 2  kinderen (familiesuites) 
overnacht(en) gratis in de suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 31/12/20-01/01/21: min. 2 nachten.
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn.

Een van de beste vijfsterrenhotels van de 
Azoren. Dit luxehotel maakt deel uit van 
Design Hotels en geniet een bevoorrechte 
ligging aan de haven van het kosmopoli-
tische Ponta Delgada. De lekkere keuken 
en de spectaculaire oceaanzichten maken 
van dit hotel een ideale uitvalsbasis. Een 
inspirerend verblijf in een kader van luxe 
en design.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
suite 

2 pers.

familie 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0013 X0

A 01/04-11/06 101 181 162 181 halfpension 
volwassene 35 
kind < 13 jaar 20
extra bed (3de en 4de 
volwassene) 
per. A/C 65 
per. B 90

B 12/06-12/09 125 231 217 231
A 13/09-31/10 101 181 162 181
C 01/11-18/12 66 111 106 118
A 19/12-01/01 101 181 162 181
C 02/01-31/03 66 111 106 118

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 90 dagen voor afreis) 

OF 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) (verblijven 01/04/20-
11/06/20, 13/09/20-31/03/21) (inclusief ontbijt).

GRATIS

São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u de Euro-
pese charme, de rijke 
geschiedenis en de 
kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama’s. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete Ci-
dades, een meer waar u heerlijk rond kan 
wandelen.
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SUL Villas & Spa

Ligging: aan de zuidkust vlak bij de baai van Santa Cruz. Ponta Delgada, 
havenstad en tevens hoofdplaats van het eiland ligt op 9 km. U vindt hier een 
waaier aan shopping- en eetmogelijkheden. Het prachtige meer Lagoa do Fogo 
(huur hier een kajak) ligt op 17 km en het schitterende tweelingkratermeer Sete 
Cidades op 32 km. De warmwaterbronnen in het park Terra Nostra (op 33 km) 
zijn erg populair, om drukte te vermijden is het aangewezen deze in de ochtend 
te bezoeken.
Transport: luchthaven João Paulo op 15  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: een gloednieuw, trendy adresje (opening 2019) dat focust op 
stijlvol logeren in een kleinschalig kader. Gezellige lounges en verschillende 
plekjes op het domein om te relaxen of gewoon om urenlang naar de overwel-
digende natuur en de eindeloze zee te staren. Geen eigen restaurant maar in 
de havenstad Ponta Delgada zijn er heel wat mogelijkheden. Heerlijke (gra-
tis) faciliteiten: buitenzwembad met zoutwater, sauna, bubbelbad, fitness. 
Schoonheidsbehandelingen en massages mogelijk (betalend). Diverse activi-
teiten zoals yoga, fietsverhuur, duiklessen, peddelsurfen,... zijn via de receptie 
te reserveren.
Kamers: slechts 12  ruime moderne suites met grote ramen en hoofdzakelijk 
witte tinten die een aangenaam ruimtelijk gevoel creëren. Junior suites (fron-
taal zeezicht, aparte woonkamer, terras, douche), junior suites met plonsbad 
op het terras (douche en bad, privé-tuin met buitendouche), beide types (38-
48 m²) met kitchenette. Prime suites (64 m², aparte slaapkamer, woonkamer 
met sofabed, frontaal zeezicht, douche en Victoriaans bad, privé-terras met 
bubbelbad). Alle suites hebben bluetooth sound system en USB-laders.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Periode C: 1 kind (junior suites) of 2 kinderen 
(prime suites) t/m 12 jaar overnachten gratis in de suite van de ouders (inclu-
sief ontbijt). Periode A/B: verminderde prijs voor 1 of 2 kinderen van 3 t/m 
12 jaar in de suite van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 01/06/20-13/09/20: min. 2 nachten. Afwijkende annulerings-
voorwaarden: 50% kosten van 30 tot 10 dagen voor afreis.

Prachtige luxueus ingerichte suites met 
uitstekend comfort voor een romantisch 
verblijf op het veelzijdige eiland São Mi-
guel. Het adembenemende uitzicht op 
de oceaan brengt u in geen tijd in een no-
stress vakantiemodus. Ontbijten kan hier 
tot de middag. Ideaal vertrekpunt voor het 
ontdekken van Caloura, het meer Lagoa 
do Fogo en het Terra Nostra park.

vanaf Prijs per persoon per nacht
junior suite 

2 pers.

junior suite 
met plonsbad 

2 pers.

prime suite 
met bubbelbad 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0017 X0

A 01/04-31/05 109 142 174 kind 5 < 13 jaar incl. ontbijt
per. A 20
per. B 26

B 01/06-13/09 129 161 193
A 14/09-31/10 109 142 174
C 01/11-26/12 84 116 148
A 27/12-31/12 109 142 174
C 01/01-31/03 84 116 148

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

voor verblijven 01/04/20-31/05/20, 14/09/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/11/20-26/12/20, 01/01/21-31/03/21)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/05/20, 14/09/20-

31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

De Azoren

GRATIS

São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u de Euro-
pese charme, de rijke 
geschiedenis en de 
kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama's. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete Ci-
dades, een meer waar u heerlijk rond kan 
wandelen.
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The White Exclusive Suites & Villas

Ligging: op de impressionante kliffen aan de zuidkust van het eiland. U wan-
delt zo naar de wondermooie zandstranden en de natuurlijke zeewaterzwem-
baden in Lagoa (2 km). Ponta Delgada (6 km), de hoofdstad van de Azoren, is 
een kosmopolitische, uiterst gezellige stad en is een uitstap meer dan waard. 
De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de huizen in Manuelstijl en de mon-
daine jachthaven. Het 16de-eeuws klooster van Caloura, nabij Agua de Pau 
ligt op 13 km. Deze bestemming is ideaal voor stevige wandeltochten in de 
wonderlijke natuur.
Transport: luchthaven João Paulo op 13  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: deze voormalige 18de-eeuwse vakantiewoning met wijnlandgoed 
is nu een imponerend designhotel. De kleur wit overheerst in de eigentijdse 
decoratie met authentieke accenten. Kleine lobby, receptie en luxueuze bar. 
In het boho-chic à-la-carterestaurant Cardume geniet u van de geraffineerde 
keukenkunsten en de beste wijnen uit de regio. Magnifiek overloopzwembad 
met uitzicht over de baai en de oceaan. Massages en yogasessies (betalend).
Kamers: met slechts 9 suites en 2 villa's is kleinschaligheid troef. Prachtige 
decoratie met witte muren, natuursteen, hout,... Dankzij de unieke ligging 
geniet u in elke kamer van een adembenemend zicht. De junior suites (27 m², 
max. 2 personen) en unique suites (30-40 m², max. 2 personen, iets romanti-
scher) liggen op het gelijkvloers en geven uit op het gemeenschappelijk terras. 
De ocean suites (35-42 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) bieden het mooiste 
zicht en beschikken over een balkon. De luxueuze villa's (40 m², max. 2 perso-
nen) hebben veel privacy, een privéplonsbad én een unieke ligging.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (3 gangen) (uitgez. 
24/12 en 31/12). Alle maaltijden met bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de ocean suite: verminderde prijs voor 
1 kind van 3 t/m 12 jaar in de suite van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: periode C: min. 2 nachten.
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn op de kamer en upgrade volgens 
beschikbaarheid.

Subliem, adembenemend, schitterend,... 
het is niet eenvoudig om dit kleinschalig 
juweeltje in enkele woorden te vatten. 
Een stijlvol hotel met puur design van 
hoogstaand niveau. Discrete luxe en een 
uiterst attente service. De Atlantische Oce-
aan speelt een glansrijke hoofdrol en laat 
de hotelgasten wegdromen. Wie deze ver-
borgen parel van de Azoren ontdekt, wil er 
niet meer weg...

vanaf Prijs per persoon per nacht junior 
suite 

2 pers.

unique 
suite 

2 pers.

ocean 
suite 

2 pers.
villa 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0014 X0

A 01/04-02/04 106 132 183 234 kind 3 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A/B 44 
per. C 49
halfpension 
volwassene 56 
kind < 13 jaar 28

B 03/04-04/06 145 170 222 273
C 05/06-13/09 177 202 254 305
B 14/09-31/10 145 170 222 273
A 01/11-23/12 106 132 183 234
B 24/12-31/12 145 170 222 273
A 01/01-31/03 106 132 183 234

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21) 

(inclusief ontbijt)

São Miguel
Ook wel het groene ei-
land genoemd. In de 
havenstad Ponta Del-
gada voelt u de Euro-
pese charme, de rijke 
geschiedenis en de 
kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama’s. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete Ci-
dades, een meer waar u heerlijk rond kan 
wandelen.
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WALVISSEN SPOTTEN TERCEIRA

EILANDTOUR TERCEIRA

VULKAANTOCHT TERCEIRA

FOODTOUR TERCEIRA

Een fascinerende ervaring voor natuurliefhebbers.
De Azoren zijn een van de beste plekken ter wereld om 
walvisachtigen te observeren. Er is een grote biodiver-
siteit. Deze migratietochten vinden plaats in de lente 
(maart-april-mei) en herfst (september-oktober) waar-
door deze periodes ideaal zijn om ze te observeren.
AZOD0003
halve dag excursie, duur ca. 3 uur - min. 4  personen - boottocht ca. 
2 uur - inclusief transfer van en naar uw hotel in Angra do Heroísmo + 
engelstalige gids

Prijs per persoon € 50 - € 25 kind (3-11)

Het eiland ontdekken met een professionele local, het 
kan! Tijdens deze volledige daguitstap komt u alles te 
weten over de cultuur en natuur van het eiland, inclu-
sief lunchstop en uitleg bij o.a. het natuurreservaat 
Monte Brasil, Praia da Vitória met elegante jachthaven, 
Unesco-Werelderfgoedstad Angra do Heroísmo, de na-
tuurlijke zwembaden van het eiland,...

AZOD0005
duur ca. 7 uur - min. 2 personen - inclusief transfer van en naar uw hotel 
in Angra do Heroísmo + engelstalige gids

Prijs per persoon € 55 - € 28 kind (3-11)

Tijdens deze uitstap leert u alles over het ontstaan van 
Terceira. U maakt een vulkaantocht met meerdere stops, 
inclusief een toegangsticket voor het magische natuur-
monument Algar do Carvãoe, de enige vulkaan ter wereld 
waar u kan afdalen in een vulkaanpijp. Deze unieke grot 
is duizenden jaren geleden ontstaan door vulkanische 
activiteit.

AZOD0004
halve dag excursie, duur ca. 4 uur - min. 2 personen - inclusief transfer 
van en naar uw hotel in Angra do Heroísmo + engelstalige gids

Prijs per persoon € 40 - € 20 kind (3-11)

Een ideale uitstap voor foodies
Eilandexcursie van een volledige dag. U komt alles te 
weten over gastronomie, cultuur en natuur. Een wijnde-
gustatie en lekkere lunch (4 gangen, incl. water en wijn) 
zijn inbegrepen.

AZOD0006
duur ca. 7 uur - min. 2 personen - inclusief transfer van en naar uw hotel 
in Angra do Heroísmo + engelstalige gids

Prijs per persoon € 75 - € 38 kind (3-11)

De Azoren
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Quinta das Mercês

Ligging: in een groot privédomein (met uitgestrekte groene tuinen en bossen) 
van maar liefst 35.000 m², dichtbij de beschermde Monte Brasil-zone vlak aan 
de Atlantische Oceaan. De Werelderfgoedstad Angra do Heroísmo bereikt u al na 
2 km (ongeveer een halfuur stappen). Het pittoreske vissersdorpje São Mateus 
met lekkere (vis)restaurantjes situeert zich op 1 km.
Transport: luchthaven Lajes op 21  km. Bereikbaar vanuit São Miguel, Pico 
of Faial (vlucht met Sata, Azores Airlines). Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: u wordt warm verwelkomd aan de receptie. Honesty bar. Er is een 
verzorgd restaurant waar regionale en internationale gerechten op de kaart 
staan. In de wondermooie tuinen en bossen kan u heerlijk wandelen. Zalig op 
adem komen aan het overloopzwembad met magnifiek zicht op de Atlantische 
Oceaan (gratis ligstoelen). Gratis gebruik van sauna en bubbelbad (in bijge-
bouw). Fietsverhuur (betalend). Op het domein bevindt zich ook een authen-
tiek gerestaureerde kapel. Geen lift.
Kamers: deze kleinschalige quinta telt 14 charmante kamers die eenvoudig, 
maar smaakvol werden ingericht in een klassieke stijl. We selecteren voor 
u een standaardkamer (18-20 m², max. 2 personen), een superior kamer (18-
20 m², max. 3 personen, met directe toegang tot de tuin) of een ruimere junior 
suite (25-30 m², max. 3 personen, directe toegang tot de tuin en zithoek). Alle 
kamers zijn voorzien van badjassen en een plafondventilator (geen airconditio-
ning). 1 Appartement voor max. 4 personen beschikbaar (2 slaapkamers, salon, 
kitchenette en badkamer), prijzen op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, inclusief 1/2  fles huiswijn, water, fruitsap en koffie, 
kinder menu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers en junior suites: 
1 kind van 3 t/m 8 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting op de 
'extra bed' prijs.
Bonus: jonggehuwden: bloemen.

Een gastvrij, familiaal hotel ondergebracht 
in een 16de-eeuws landhuis van grote his-
torische en culturele waarde. In het riante 
domein aan de Atlantische oceaan met 
omvangrijke tuinen en dichte bossen kan 
u echt tot rust komen. In een warm, char-
mant kader geniet u van een authentieke 
sfeer. En wat een uitzicht aan het zwem-
bad, onvergetelijk...

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
AZOV0012 N1

A 01/04-31/05, 01/10-31/10 60 103 63 92 halfpension 
volwassene 38 
kind < 9 jaar 19
extra bed (3de volwassene) 
per. A 55 
per. B 62 
wper. C 49

B 01/06-30/09 73 136 76 103
C 01/11-31/03 52 92 55 82

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Terceira
Het eiland Terceira, 
met groene landschap-
pen en bergen, is een 
prachtige bestemming 
voor natuurliefhebbers. 
Een nog goed bewaard 
geheim, weg van de platgetreden paden. U 
vindt er de grootste vulkanische krater van 
de Azoren. Bezoek de hoofdstad Angra do 
Heroísmo (Unesco-Werelderfgoed) met 
zijn forten, kerkjes en authentieke, kleur-
rijke huisjes.
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do Caracol

Ligging: ten westen van de stad Angra do Heroísmo, midden in het Silveira-
kustgebied. U heeft directe toegang tot de Atlantische Oceaan en een weerga-
loos uitzicht over de baai. Het historisch centrum (Unesco-Werelderfgoed sinds 
1983) ligt op 15 minuten stappen. De grotten van Algar do Carvão bevinden 
zich op 15 km.
Transport: luchthaven Lajes op 21  km. Bereikbaar vanuit São Miguel, Pico 
of Faial (vlucht met Sata, Azores Airlines). Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie. In de gesofisticeerde Monte Brazil bar kan u terecht voor 
een verfrissend drankje én een mooi panorama over de baai en de uitgedoofde 
Monte Brazil-vulkaan. Het restaurant Caracol serveert lokale specialiteiten en 
laat u zo kennismaken met de typische smaken en aroma's van de Azoren. Er 
is een heerlijk, panoramisch buitenzwembad (in de vorm van een halve cirkel) 
met kindergedeelte. Spa met verwarmd binnenzwembad, sauna, stoombad en 
bubbelbad (gratis toegang). Behandelingen en massages zijn betalend. Padi-
duikcentrum en fitness (lessen zijn betalend).
Kamers: dit hotel telt 100 hedendaags ingerichte kamers en suites die van alle 
comfort voorzien zijn. Ze beschikken allemaal over een balkon of terras. We 
reserveren voor u de standaardkamers met tuin- of zeezicht (22 m², max. 2 per-
sonen), de junior suites met tuinzicht (50 m², mezzanine met extra slaapkamer, 
bereikbaar via trap, max. 4 personen) of de suites met zeezicht (55 m², duplex 
suites met 2  aparte slaapkamers en 2 badkamers, mezzanine via trap, max. 
4 personen). Een kamer/suite met uitzicht op zee is hier zeker aan te raden.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (inclusief water, fruit-
sap en huiswijn). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites en suites: 2 kinderen van 
4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders genieten elk 50% korting op de 'extra 
bed' prijs (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 19/06/20-05/09/20: min. 3 nachten.

Een aangenaam, comfortabel hotel met 
faire prijs-kwaliteitsverhouding dat trots 
mag zijn op zijn fantastische ligging aan 
een wondermooie baai en de oceaan. Hier 
geniet u volop van de rust, de groene na-
tuur en de talrijke faciliteiten (spa, duik-
school,...). Met een huurwagen kan u vlot 
de rest van het eiland ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard 
tuinzicht

2 persk.
standaard 
zeezicht

junior suite 
tuinzicht 
2 pers.

suite 
zeezicht 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0002 N1

A 01/04-28/05, 20/09-31/10 45 49 69 77 extra bed (3de en 4de 
volwassene) 
per. A 33 
per. B 37 
per. C 45 
per. D 29
halfpension 
volwassene 24 
kind < 13 jaar 12

B 29/05-18/06, 06/09-19/09, 28/12-31/12 52 60 77 85
C 19/06-05/09 62 70 87 95
D 01/11-27/12, 01/01-31/03 40 45 55 62
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking AZOVP002
E Periode A 157
F Periode B 177
G Periode C 207
H Periode D 135

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

verblijven 01/04/20-28/05/20, 20/09/20-27/12/20, 01/01/21-31/03/21) OF 10% 
(verblijven 29/05/20-18/06/20, 06/09/20-19/09/20, 28/12/20-31/12/20) OF 10% 
(reservering tot 90 dagen voor afreis voor verblijven 19/06/20-05/09/20) 
(niet cumuleerbaar)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-28/05/20, 20/09/20-27/12/20, 
01/01/21-31/03/21)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (29/05/20-18/06/20, 06/09/20-19/09/20)
• 12 nachten betalen + 2 nachten gratis (19/06/20-05/09/20)
(inclusief ontbijt) (max. 2 personen per kamer)

De Azoren

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een 
standaardkamer met 
zeezicht

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 3 gangendiner 
inclusief water, fruitsap 
en huiswijn (dag van 
aankomst)

 ∙ fles water op de kamer

GRATIS
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Terceira
Het eiland Terceira, 
met groene landschap-
pen en bergen, is een 
prachtige bestemming 
voor natuurliefhebbers. 
Een nog goed bewaard 
geheim, weg van de platgetreden paden. U 
vindt er de grootste vulkanische krater van 
de Azoren. Bezoek de hoofdstad Angra do 
Heroísmo (Unesco-Werelderfgoed) met 
zijn forten, kerkjes en authentieke, kleur-
rijke huisjes.
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Quinta da Meia Eira

Ligging: in Castel Braco, een dorpje aan de zuidkust van het eiland Faial. De 
quinta is landelijk gelegen op een groot privédomein (60.000 m²) met riante 
tuinen en talrijke fruitbomen (ondermeer avocadobomen). De dieren lopen er 
rustig te grazen. Het is er prettig tot rust komen en natuurliefhebbers halen 
hier hun hart op. Een rechtstreeks wandelpad brengt u naar de oceaan waar u 
een frisse duik kunt nemen in een van de natuurlijke zwembaden (op 1,5 km). 
Het natuurreservaat Morro de Castelo Branco ligt op 3 km. Het levendige Horta, 
met een pittoreske jachthaven, ligt op 10 km.
Transport: luchthaven Horta op 2 km. Per ferry bereikbaar vanaf het eiland Pico 
(haven Madalena). Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u beschikt over een aangename woonkamer met een bibliotheek. 
Honesty bar. Elke ochtend wacht u een lekker ontbijt met verse regionale ingre-
diënten, bioproducten (kazen) en huisgemaakte confituren. Mogelijkheid tot 
het bestellen van tapas of een kaasschotel. Het hotel heeft geen eigen res-
taurant, maar in Horta (10 km) is er een ruime keuze aan eetgelegen heden. 
Het overdekt zwembad met schuifdeuren zorgt voor de nodige verfrissing, 
hand doeken zijn voorzien. In de verzorgde tuin met ligstoelen geniet u van 
een heerlijk uitzicht over de rustgevende omgeving en de Atlantische Oceaan. 
Moestuin. Voor vistrips en andere uitstapjes en tips, kan u terecht bij de vrien-
delijke eigenaar Francisco.
Kamers: 6 comfortabele standaardkamers (14 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) 
en 2  appartementen met kitchenette (25 m², 1  slaapkamer, 1  zithoek, max. 
2 volwassenen en 1 kind). Ze liggen verspreid over 2 charmante landhuizen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar op 
de kamer/in het appartement van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: 50% kosten van 30 tot 
15 dagen voor afreis, 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.

Heerlijk onthaasten in een rustige accom-
modatie aan de zuidkust van Faial. In deze 
quinta, omgeven door weelderige tuinen 
en landbouwvelden geniet u van een 
weids uitzicht op de zee. Het persoonlijk 
en vriendelijk onthaal van de eigenaar, de 
fauna en flora, en de oceaan staan hier 
centraal.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
appartement 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0005 N1

A 01/04-30/04 38 63 44 kind 3 < 12 jaar incl. ontbijt 
per. A 15 
per. B 18 
per. C 22 
per. D 25

B 01/05-31/05 47 82 51
C 01/06-30/06 56 102 64
D 01/07-31/08 67 122 75
C 01/09-30/09 56 102 64
A 01/10-31/03 38 63 44

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

(01/04/20-31/03/21)

Faial
Vanop het eiland Faial 
geniet u van een adem-
benemend uitzicht op 
de Pico-berg (op het 
eiland Pico). Beide ei-
landen zijn makkelijk 
bereikbaar per ferry (30 minuten, dage-
lijks tijdens de zomermaanden). Faial is 
een klein verborgen paradijsje in Europa. 
Aanbevolen: de kleurrijke jachthaven van 
Horta, visexcursies en walvissen spotten.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

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

Pousada Forte da Horta

Ligging: strategisch, aan de baai en het haventje van Horta. Het pittoresk 
centrum met restaurants, cafeetjes en winkels ligt vlakbij. U vindt er ook Peters 
Café Sport, een gekend verzamelpunt voor reizigers, met de beste gin-tonic van 
het eiland. Hier vertrekken de excursies om walvissen te spotten.
Transport: luchthaven Horta op 9 km. Per ferry bereikbaar vanuit het eiland 
Pico (haven Madalena). Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: een stijlvol gerenoveerde pousada uit de 16de eeuw met een mooi 
panorama op de jachthaven, de oceaan en de berg Pico - de hoogste berg van 
Portugal - op het gelijknamige, naburige eiland. U beschikt over een gezellig 
restaurant voor de lunch en het diner (13-15 uur en 19-22 uur). Buitenzwembad 
met bar en zonneterras. Wandelen, boottochten, vistrips, paardrijden en fiets-
tochten in de omgeving.
Kamers: 28 gerieflijke kamers met een tweepersoonsbed of 2 aparte bedden. 
Naar keuze: standaardkamer pousada met zicht op de binnenplaats, de tuin 
of de jachthaven (19 m²) of superior kamer met balkon en zicht op zee en 
de jachthaven (20 m²). Extra bed (3de volwassene) in een superior kamer. 
Tweeperoonskamer voor alleengebruik (pousada).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu).
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: 09/04/20-11/04/20: min. 2 nachten. Afwijkende annulerings-
voorwaarden: 01/06/20-30/09/20: 100% kosten vanaf 30 dagen voor afreis.

Historisch fort uit de 16de eeuw met een 
boeiende geschiedenis in het levendige 
stadje Horta. De prima service en de 
gunstige ligging zijn absoluut redenen 
om voor dit adresje te kiezen. U beleeft 
hier een heerlijke vakantie en geniet van 
prachtige uitzichten op het haventje en op 
het eiland Pico met zijn vulkaan.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
pousada

1 persk.
pousada

2 persk.
superior

extra
bed 3

superior
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0001 X0

A 01/04-24/04 74 148 90 58 kind 3 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A/B 32 
per. C 39 
per. D 20
halfpension 
volwassene 35 
kind < 13 jaar 18

B 25/04-10/07 84 167 100 65
C 11/07-12/09 97 193 116 71
A 13/09-26/09 74 148 90 58
D 27/09-31/10 43 84 55 33
E 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/10/20) 

(inclusief ontbijt)

De Azoren

Faial
Vanop het eiland Faial 
geniet u van een adem-
benemend uitzicht op 
de Pico-berg (op het 
eiland Pico). Beide ei-
landen zijn makkelijk 
bereikbaar per ferry (30 minuten, dage-
lijks tijdens de zomermaanden). Faial is 
een klein verborgen paradijsje in Europa. 
Aanbevolen: de kleurrijke jachthaven van 
Horta, visexcursies en walvissen spotten.
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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

Aldeia da Fonte Nature Resort

Ligging: spectaculaire ligging op de kliffen van de zuidkust, met uitkijk op de 
Atlantische Oceaan, omgeven door bossen en wijngaarden. Het centrum van 
Lajes do Pico ligt op 4 km. Dit is de perfecte locatie om de natuurpracht op 
en rond de vulkaan Pico te ontdekken: fumarolas (spleten waaruit hete gassen 
ontsnappen), zwarte lavastenen in een groen landschap,... Een mooie, maar 
uitdagende wandeling (7 uur) brengt u naar de top van de vulkaan, waar u 
getrakteerd wordt op een subliem panorama. Bezoek de 5 km lange lavatunnel 
Gruta das Torres (op 30 km). U kan ook walvissen en wilde dolfijnen spotten.
Transport: luchthaven Pico op 34  km. Bereikbaar vanuit Terceira of São 
Miguel (vlucht met Sata, Azores Airlines). Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het domein telt 6 verschillende gebouwen in traditionele lava-
steen, perfect geïntegreerd in de omgeving. In het hoofdgebouw treft u de 
receptie, een souvenirshop en een cosy bibliotheek die ook dienst doet als 
bar. In het restaurant Fonte Cuisine bereidt de chef traditioneel Portugese 
en Chinese gerechten. Bij mooi weer is het gezellig tafelen op het terras. 
Buitenzwembad (seizoensgebonden) met heerlijk panoramisch zonne terras. Via 
een wandelpad (veel trappen) bereikt u een natuurlijk rotsbassin, gelegen aan 
de oceaan. In de Tai Chi tuin, met meditatiepaviljoen, vindt u rust en stilte. 
Sauna. Uitkijktoren om dolfijnen en walvissen waar te nemen. Geen lift (2 ver-
diepingen).
Kamers: 40 kamers verspreid over 5 bijgebouwen. Het interieur in gele tinten en 
afgewerkt met hout, zorgt voor een paradijselijke sfeer. U heeft steeds zicht op 
de tuin of de oceaan. Plafondventilator (geen airconditioning), houten vloer. 
Max. 2 personen: standaard (20 m²), deluxe (24 m², minibar) of studio (30 m², 
overdekt terras, koffie- en theefaciliteiten). Max. 3 personen: suite (55 m², zit-
hoek met haardvuur).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: 1 gratis diner bij min. 14 nachten.

Authentiek ecohotel met een adem-
benemende ligging boven op de kliffen, 
waar de onstuimige golven op de rotsen 
inbeuken. Neem een duik in het natuur-
lijke zwembad met directe toegang tot de 
oceaan. Natuur en ecologie staan hier cen-
traal, net als de gast: de service is prima! 
Aanbevolen adresje om het ongerepte 
binnen land te verkennen.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk.
2 persk.
deluxe

studio 
2 pers.

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZOV0009 N1

A 01/04-30/04 40 45 51 68 halfpension
volwassene 19
kind < 13 jaar 10
extra bed (3de persoon) in een 
suite 28

B 01/05-30/06 45 51 57 76
C 01/07-31/08 50 57 62 82
B 01/09-15/10 45 51 57 76
A 16/10-31/10 40 45 51 68
D 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

+ 2 nachten gratis (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-15/10/20) (inclusief 
onbijt of halfpension)

GRATIS

Pico
Het op één na grootste 
eiland van de Azoren, 
genoemd naar de vul-
kaan Pico (2.351 m, 
hoogste berg van Por-
tugal). Het vulkanisch 
verleden zorgt voor een uniek, gevari-
eerd natuurlandschap met uitgestrekte 
lava velden (lajidos) en kratermeren. Het 
eiland is ook gekend voor de unieke wijn-
bouw (Unesco-Werelderfgoed) en de gas-
tronomie (heerlijke kazen).
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Casa das Barcas

Ligging: u verblijft hier op het pittoreske en betoverende eilandje Pico, aan de 
voet van de vulkaan, aan de haven van São Roque do Pico. U kan er genieten 
van de ultieme rust en mooie wandel- en fietstochten maken het hele eiland 
rond. Breng zeker eens een bezoekje aan de trendy wijnbar Cella Bar. U proeft 
er heerlijke, kwaliteitsvolle wijnen gemaakt op het eiland zelf. Vanop het dak-
terras heeft u een wondermooi uitzicht. Er zijn meerdere restaurants te vinden 
op 1,5 km. Vanuit Madalena of Lajes vertrekken de dagtochten om walvissen 
te spotten.
Transport: luchthaven Pico op 12  km. Bereikbaar vanuit Terceira of São 
Miguel (vlucht met Sata, Azores Airlines). Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: u start de dag met een verzorgd ontbijt met verse, lokale produc-
ten. Geen lift (1 verdieping).
Kamers: u logeert in een authentiek 17de-eeuws landhuis met 4 kamers die 
uitgeven op de Atlantische Oceaan. Ze zijn eenvoudig, maar individueel en 
bijzonder charmant ingericht met houten meubilair.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.

Een kleinschalig, familiaal adresje met 
een persoonlijk en warm onthaal. In dit 
authentiek 17de-eeuws landhuis proeft u 
een lokale en pure keuken met als speci-
aliteit diverse, smaakvolle Pico-kazen. Op 
het buitenterras is het erg aangenaam ver-
toeven en geniet u van adembenemende 
uitzichten op het landschap en de magi-
sche, inspirerende Pico vulkaan.

Charming+ Ontdekking (3 nachten) AZOVA011
A 01/04-31/03 199 349

extra nacht (ontbijt inbegrepen)
B 01/04-31/03 67 117

vanaf
2 persk.

standaard
1 persk.

standaardAZOV0011 N

De Azoren

ONTDEKKING
3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet met 
biologische lokale producten

 ∙ welkomstdrankje (plaatselijk 
likeurtje)

 ∙ 1 toegangsticket voor 
een bezoek aan het 
wijngaardlandschap Lajido 
da Criação Velha (Unesco-
Werelderfgoed)

voor
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Pico
Het op één na grootste 
eiland van de Azoren, 
genoemd naar de vul-
kaan Pico (2.351 m, 
hoogste berg van Por-
tugal). Het vulkanisch 
verleden zorgt voor een uniek, gevari-
eerd natuurlandschap met uitgestrekte 
lava velden (lajidos) en kratermeren. Het 
eiland is ook gekend voor de unieke wijn-
bouw (Unesco-Werelderfgoed) en de gas-
tronomie (heerlijke kazen).



Madeira
Exotisch bloemeneiland
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M a d e i r a

P o r t o
S a n t o

Laat u verleiden door de onweerstaanbare charme van Madeira, bewonder de 
bloemen weelde, geniet van het milde klimaat ook in de winter, bezoek de talrijke 
schilderachtige dorpjes, proef de vermaarde, zoete madeirawijn en ontdek het ver-
rassende Funchal. Madeira biedt een unieke verzameling van steile kusten, grillige 
rotsformaties, valleien, watervallen, een vulkanisch berglandschap... tot zelfs een 
heus regenwoud. Een paradijs voor natuurliefhebbers en voor wie houdt van sport, 
zon en rust. Funchal is erg gezellig met zijn witte huizen en rode daken. 
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www.transeurope.com38

 € 439,
00* 

Parque
Ecologico 
do Funchal

Parque
Ecologico 

do Ribeiro Frio

Funchal

P o r t o
S a n t o

Paúl do Mar

M a d e i r a

 

Parque
Ecologico 
do Funchal

Parque
Ecologico 

do Ribeiro Frio

Funchal

P o r t o
S a n t o

Paúl do Mar

M a d e i r a

 

vanaf Prijs per persoon per rondreis
inclusief ontbijt

Dag 1-3: aankomst in Paúl do Mar (op 58 km van de luchthaven van Madeira), 
gelegen in het zuidwesten aan de zee van het groene eiland. Het is een tradi-
tioneel vissersdorp en een geweldige plek om te surfen. Van hieruit bezoekt u 
vlotjes de heerlijke, natuurlijke rotsbaden in Porto Moniz. Neem zeker eens een 
bad in het zalige, verwarmde water - heerlijk. Bezoek ook São Vicente met het 
grottencomplex dat ontstond na een vulkaanuitbarsting 850.000  jaar geleden. 
En ook Santana loont de moeite als u tijd hebt. Santana is niet alleen gekend 
voor zijn typische driehoekige huizen met rieten daken, maar ook voor het 
Parque Tematico da Madeira waar u alles te weten komt over het eiland met een 
interactieve tentoonstelling. Er is ook een wandeling inbegrepen (13 km, vlakke 
wandeltocht) die start in het natuurpark Quiemadas, boven Santana. Langs dit 
pad heeft u een spectaculair uitzicht op dorpen zoals São Jorge en Santana. De 
bron van deze levada (irrigatiekanaal, heel typisch voor Madeira) is een prach-
tige waterval bekend als de Caldeirão Verde (de groene ketel). Hier wordt even 
gestopt om te ontspannen en te genieten van de betoverende schoonheid van 
het eiland.

Dag 4-8: na het ontbijt rijdt u naar de hoofdstad Funchal (75 km). Funchal wordt 
wel eens het kleine Lissabon genoemd met steile straatjes, gezellige historische 
plekjes en een voorname uitstraling. Geniet van de mooie, oude binnenstad 
(Zona Velha genoemd) en de jachthaven aan de Avenida do Mar met lekkere 
visrestaurantjes. Bezoek zeker ook de Calhate, gelegen tussen de wijngaarden en 
bananenplantages, Ribeira Brava (vakantieplaatsje met leuke vissershaven, en 
met kiezelstrand) en Camera de Lobos, gekend voor de vangst van zwaardvis, die 
hier prijkt op elke menukaart, proef en geniet van de lokale keuken. 

Zin in combineren?  
Eilandhoppen Madeira-Porto Santo
Dag 9-10: Porto Santo, het zustereilandje, is bereikbaar met de ferry vanuit 
Madeira (duur 2u30, niet op dinsdag en zaterdag), het ticket kan worden bij-
geboekt (niet inbegrepen). De kust van Madeira is vrij rotsachtig en ruw, de 
paradijselijke stranden van het buureilandje Porto Santo daarentegen zijn een 
perfecte aanvulling van uw welverdiende vakantie. Porto Santo wordt ook wel 
het ‘gouden eiland’ genoemd omwille van zijn 9 km lange goudkleurige strand 
van fijn, zijdezacht zand aan de turkooizen oceaan. Met het hele jaar door een 
gematigd klimaat en zeetemperaturen die schommelen tussen 17°C en 22°C ver-
liest Porto Santo nooit zijn aantrekkingskracht. De Pico Castelo, een klein fort 
dat gebouwd werd op het hoogste punt, bevat mysteries vol geschiedenis. De 
geschiedenis en cultuur van het eiland Porto Santo verwachten u!

* 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

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (p. 147). Vrije ver-
trekdatum, elke dag van de week

Rondreis 7 nachten
 · 3 nachten in Paúl do Mar
 · 4 nachten in Funchal

Rondreis 10 nachten 
 · 3 nachten in Paúl do Mar
 · 4 nachten in Funchal
 · 3 nachten in Porto Santo

Inbegrepen
Rondreis 7 nachten inclusief ontbijt
 · Paul do Mar Sea View Hotel in Paúl do Mar 
(zie p. 47): 3 nachten in een studio, 1 diner 
(3 gangen)

 · Allegro Madeira in Funchal (zie p. 42): 
4  nachten in een standaardkamer, 1  diner 
(3 gangen)

 · Wandeling Queimadas-Caldeirão Verde 
(transfer van/naar wandeling met chauffeur 
en berggids inbegrepen)

Rondreis 10 nachten inclusief ontbijt
 · De eerste 7 nachten: zie hierboven plus
 · Pestana Ilha Dourada in Porto Santo (zie 
p. 39): 3 nachten in een deluxe superior ka-
mer, 01/04-30/04  inclusief ontbijt en 01/05-
31/10 inclusief halfpension

Optioneel
Arrangement ferry & transfers: ferryticket 
Funchal - Porto Santo heen (voormiddag) en 
terug (avond) in 1e klasse inclusief maaltijd, 
privétransfer haven Porto Santo - hotel in 
Porto Santo heen en terug, privétransfer haven 
Funchal - hotel in Funchal: €  175/persoon 
(MDRD0008) (min. 2 personen)

Niet inbegrepen
 · De vluchten en transfers
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · Het inkomgeld van de bezienswaardighe-
den die u bezoekt (en niet beschreven bij 
‘Inbegrepen’), alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

Rondreis
Charmehotels 
Magisch Madeira
Een ontdekkingsreis op eigen tempo 
van een intrigerend eiland met een 
rijke geschiedenis en een prachtige 
natuur. Ontdek de pure smaken, de 
landschappen en de smaragdgroene 
bergen van het betoverende bloemen-
eiland. Een complete ervaring met 
verblijf in charmante logeeradresjes. 
Madeira is een ideale bestemming voor 
actieve vakantiegangers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

2 persk.
7 nachten 
MDRP0004

2 persk.
10 nachten 
MDRP0005

A 01/04-26/04 449,00 599,00
B 27/04-17/05 495,00 679,00
C 18/05-30/06 439,00 625,00
D 01/07-31/08 499,00 825,00
C 01/09-31/10 439,00 625,00

Paul do Mar 10/04-12/04, 
01/05-03/05, 10/06-14/06, 
03/10-05/10 € 16
Allegro 05/04-12/04 € 12
Pestana Ilha Dourada 25/05-
21/06, 14/09-20/09 € 24, 
22/06-30/06, 01/09-13/09 € 47, 
13/07-23/08 € 16
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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

Pestana Ilha Dourada Hotel & Villa's

Ligging: rustig gelegen, op ongeveer 600 m van het prachtige zandstrand Praia 
do Combro, terecht omschreven als één van Europa's mooiste stranden. Het 
centrum van Vila Baleira ligt op 5 km en is al wandelend via het strand vlot 
bereikbaar, een absolute aanrader. Christopher Columbus, de beroemdste ont-
dekkingsreiziger, zou hier nog gewoond hebben. Een volledig museum is hier 
aan hem gewijd. Golf op 5 km.
Transport: luchthaven Porto Santo op 6 km. Per ferry bereikbaar (bijna dage-
lijks) vanuit Madeira (duur 2u30). Mooie boottocht! Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit domein met strak design bestaat uit een hoofdgebouw en 
16 bungalows. Eigentijds ingerichte lobby met 24 uursreceptie. Gezellige bar 
waar ook lichte snacks verkrijgbaar zijn. Het Terriu's restaurant met terras kijkt 
uit op het zwembad. Kids club (juni-september). Buitenzwembad met ligstoe-
len en parasols en apart kinderbad. Wellnesszone met sauna en stoombad. 
Massages en behandelingen mogelijk (betalend). In de omgeving: fietsverhuur, 
paardrijden en golf (5 km).
Kamers: 49 elegante accomodaties, warm met een modern design (laminaat, 
tegelvloer). Naar keuze reserveren we voor u een deluxe superior kamer (18 m², 
max. 2 personen en 1 kind), met zeezicht, balkon/terras, suites met zeezicht 
(25 m², max. 2 personen en 2 kinderen) of villa's (30 m², living met sofabed, 
kitchenette, aparte slaapkamer, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kin-
deren).
Maaltijden: periode A: logies en ontbijt (buffet). Periode B t/m E: halfpension 
(ontbijt en diner).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (deluxe superior) of 2 kinderen (suites en 
villa's) t/m 12  jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (01/04/20-
30/04/20: inclusief ontbijt, 01/05/20-31/10/20: inclusief halfpension).
Bijzonderheden: 13/07/20-23/08/20: min. 3 nachten. Afwijkende annulerings-
voorwaarden: per. D/E: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn op de kamer.

Dit uitnodigend adresje (letterlijk vertaald 
gouden eiland) is ideaal voor een strand-
vakantie met het hele gezin. Op dit zus-
tereilandje (slechts 41 km²) van Madeira 
beleeft u een bijzonder relaxte vakantie 
in een moderne accommodatie met fraaie 
designelementen. Voor fietsers is dit 
een uitstekende bestemming gezien het 
eilandje weinig reliëf heeft.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
deluxe 

superior

1 persk.
deluxe 

superior
suite 

2 pers.
villa 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MDRV0017 N1

A 01/04-30/04 51 92 82 87 extra bed (3de volwassene) 
inclusief ontbijt 
per. A  31 
extra bed (3de volwassene) 
inclusief halfpension
per. B 38 
per. C 52 
per. D 66 
per. E 75

B 01/05-24/05 63 116 101 107
C 25/05-21/06 87 163 138 147
D 22/06-12/07 110 210 176 187
E 13/07-23/08 126 241 201 214
D 24/08-13/09 110 210 176 187
C 14/09-20/09 87 163 138 147
B 21/09-31/10 63 116 101 107
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/01/20 voor 

verblijven 01/05/20-31/10/20) (betaalbaar bij reservering, niet 
wijzigbaar, niet annuleerbaar)

• 10% korting bij min. 7 nachten (01/04/20-31/10/20)
(cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)

Madeira

GRATIS
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Porto Santo
Het droomeilandje 
Porto Santo, ook wel 
eens het Gouden 
Eiland genoemd, ligt 
op 50 km ten noorden 
van Madeira. Het is 
ongeveer 41 km² groot en heeft een 9 km 
lang idyllisch zandstrand. Het subtropisch 
klimaat maakt van dit buureiland van 
Madeira een waar paradijs voor strand- en 
watersportliefhebbers, fietsers en golfers. 
Ideaal in combinatie met Madeira.
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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

Pestana Churchill Bay

Ligging: een schitterende ligging aan een elegante baai. Te ontdekken in de 
omgeving: Jardim da Serra op 8 km, Cabo Girão met mooi uitzichtpunt op 7 km 
(het hoogste voorgebergte in Europa en met een hoogte van 580 m het op een 
na hoogste uitzichtpunt in de wereld). Een indrukwekkend landschap vinden 
we in Curral das Freiras op 15 km. Huur een auto en laat u verrassen door de 
mooiste plekjes op Madeira ook wel de drijvende tuin genoemd.
Transport: luchthaven Madeira op 26  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit viersterrenhotel, in het historisch centrum gelegen met prach-
tig zicht op de baai, opende de deuren in mei 2019. De architectuur werd mooi 
geïntegreerd in de natuurlijke omgeving. Het is aangenaam dineren in het res-
taurant met zicht op de baai. U geniet er van regionale specialiteiten terwijl de 
bootjes rustig voorbijvaren. In de cosy hotelbar nipt u aan een heerlijk glaasje 
Madeirawijn. Panoramisch buitenzwembad met ligzetels en parasols (gratis).
Kamers: de 57  gloednieuwe kamers beschikken over enkele technologische 
snufjes zoals USB-opladers en lcd-televisies. De inrichting van de kamers is 
geïnspireerd op de schilderijen van Winston Churchill en brengt hiermee een 
eerbetoon aan de beroemde gast van Câmara de Lobos. Classic kamers op de 
gelijkvloerse verdieping van de dependance (19 m², douche) of deluxe kamers 
in het hoofdgebouw op de gelijkvloerse verdieping met gedeeltelijk zicht op de 
baai en Frans balkon (19 m²). Op de eerste verdieping van het hoofdgebouw 
bevinden zicht de deluxe superior kamers (19 m²) met Frans balkon en een 
panoramisch zicht op de baai. Alle kamers voor max. 2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag. Alle maaltijden in 
buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis.

De ligging aan de magnifieke baai, het 
zicht op de oneindig uitgestrekte oceaan, 
op de witte huisjes en op de omringende 
heuvels weelderig begroeid met groene 
druiventrossen, maken van dit hotel een 
charmant en weergaloos vakantieadresje. 
Aan fotogenieke plaatjes zal het hier niet 
ontbreken. Dit hotel is ook een prima uit-
valsbasis voor het ontdekken van dit ver-
rassende eiland.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
deluxe

2 persk.
superior
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MDRV0020 N1

A 01/03-05/04, 13/04-26/04 82 176 109 122 halfpension 
01/03-30/04 28 
01/05-31/10 30

B 06/04-12/04, 27/04-06/05 125 264 159 180
C 07/05-28/06, 14/09-31/10 82 176 105 115
D 29/06-12/07, 17/08-13/09 88 190 112 125
E 13/07-16/08 98 210 125 142
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

verblijven 01/05/20-31/10/20) (niet cumuleerbaar)
• 20% korting bij min. 4 nachten (06/04/20-12/04/20, 27/04/20-30/04/20) OF 10% 

bij min. 3 nachten (01/05/20-31/10/20) OF 5 % bij min. 3 nachten (13/04/20-
26/04/20)

(inclusief ontbijt)
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Câmara de Lobos
Een pittoresk vissers-
dorpje op een kwartier-
tje rijden van de brui-
sende hoofdplaats van 
Madeira, Funchal (op 
9 km). Men gaat er prat 
op dat Winston Churchill hier graag kwam. 
Elk jaar in september vindt hier het feest 
van de Madeirawijn plaats. Het oogsten 
van de druiven met de daaraan gekop-
pelde druivenparade is een van de oudste 
tradities van dit dorpje. Een aanrader.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Sé Boutique Hotel

Ligging: zeer centraal, in een rustige voetgangerszone hartje stad. De his-
torische binnenstad, terrasjes, winkels, bars en restaurants bevinden zich op 
wandelafstand. De 16-eeuwse kathedraal, een van de toeristische toppers, ligt 
op amper 150 m. De Avenida do Mar (wandelboulevard langs de zee) en het 
paleis van São Lourenço bereikt u na 300 m, de stijlvolle jachthaven na 600 m.
Transport: luchthaven Madeira op 20  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: voor de inrichting van dit stadshotel liet men zich inspireren door 
de rijke geschiedenis van Funchal en de kathedraal in het bijzonder. De gezel-
lige lobby, met 24 uursreceptie, is hiervan een mooi voorbeeld. In het Lobby 
Café treft u een chique en trendy ambiance. Op het sublieme dakterras ontsnapt 
u aan de drukte van de stad en geniet u van een 360° panoramisch uitzicht. 
Het keukenteam van restaurant O Calhau, met aangenaam buitenterras, creëert 
heerlijke mediterrane gerechten. Cosi Scoozi is een typisch Italiaans pasta- en 
pizzarestaurant met een moderne toets. Parkeergelegenheid in de straat.
Kamers: dit hippe hotel telt 54 elegante kamers in een eigentijdse stijl, afge-
werkt met typisch Portugese accenten. Voor uw comfort zijn ze uitgerust met 
badjassen en smart-tv. U heeft de keuze uit een standaardkamer (13 m², ideaal 
voor een kort verblijf), een superior kamer uitgevend op de sfeervolle, tropische 
patio (16 m²), een deluxe kamer met zicht op de stad Funchal (18 m², pantof-
fels) of een suite (20 m², pantoffels en Castelbel verzorgingsproducten).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1  Kind (superior) of 2  kinderen (deluxe) van 
4 t/m 11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 01/05/20-09/05/20, 28/12/20-02/01/21: min. 4 nachten.
Bonus: bij min. 4 nachten (01/04/20-31/10/20): fles schuimwijn en chocolade op 
de kamer (uitgez. standaardkamers).

Dit kosmopolitisch Boutique hotel is een 
uitblinker in authenticiteit en klantvrien-
delijke service. De fantastische ligging laat 
u perfect toe om Funchal vlot te ontdek-
ken. Het hippe interieur is creatief, boor-
devol historische verwijzingen. Absolute 
troef is het dakterras met adembenemend 
zicht op de kathedraal, de baai en de stad.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

suite
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MDRV0019 N1

A 01/04-30/04, 16/05-30/06 68 78 86 102 half pension 
volwassene 32 
kind < 12 jaar 16

B 01/05-15/05 102 122 132 163
C 01/07-30/09 78 87 95 111
A 01/10-31/10, 19/02-26/02 68 78 86 102
D 01/11-27/12 59 68 76 92
B 28/12-02/01 102 122 132 163
D 03/01-18/02, 27/02-31/03 59 68 76 92

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

10% (reservering voor 30/04/20) (verblijven 16/05/20-31/10/20) 
(inclusief ontbijt)

Madeira
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Funchal
Aan de zonnige zuid-
kust van het eiland, een 
toeristische trekpleis-
ter. In de oude stads-
wijk Zona Velha treft u 
een wirwar van kleine 
straatjes, heel gezellig. Bezoek de over-
dekte markt, de Adegas de São Francisco 
(16de-eeuws wijnhuis), het Frederico de 
Freitas museum,... In Funchal is geen 
strand, maar het zoutwatercomplex Lido is 
een prima alternatief.
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Allegro Madeira

Ligging: het hotel kijkt uit op de grillige kustlijn. Een leuke locatie waar u 
aangenaam kan rondkuieren tussen de typisch witte huizen met rode daken. 
Het stadscentrum van Funchal bereikt u na een kwartiertje wandelen. Een van 
de grootste shoppingcentra van Madeira ligt op 1 km, het nieuwe CR7 museum 
(Cristiano Ronaldo) op 2,5 km.
Transport: luchthaven Madeira op 25  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de opvallende gevel, bekleed met originele blauw-witte tegels, 
trekt meteen de aandacht. Het interieur werd recent nog volledig gerenoveerd. 
De stijl is op en top modern, maar met een warm en huiselijk karakter. Aan de 
24 uursreceptie wordt u vriendelijk onthaald en krijgt u persoonlijke tips mee 
over het eiland. De 360° Tiles Rooftop Bar biedt een fenomenaal zicht op de zee 
en de stad. U kan er terecht voor lekkere cocktails, frisse vruchtensapjes of een 
lichte snack. Er zijn 2 restaurants: het Lido Restaurant, voor het ontbijt en het 
diner, en het restaurant O Madeirense dat met zijn gerechten een ode brengt 
aan de lokale keuken. U kan heerlijk relaxen aan het fraai buitenzwembad met 
ligstoelen, parasols en poolbar. Kleine wellness zone met sauna, stoombad en 
fitness (gratis). Mogelijkheid tot massages (betalend). Fietsverhuur (betalend).
Kamers: dit hotel telt 124 eigentijdse kamers, ingericht met veel aandacht voor 
passende kleurcombinaties. Ze beschikken over een kleine koelkast en balkon. 
We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², max. 2 personen), een kamer 
met frontaal zeezicht (20 m², max. 2 personen) of een junior suite met frontaal 
zeezicht (29 m², max. 3 personen, extra bed 3de volwassene 25% korting).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension en volpension mits toeslag.
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend op volwas-
senen vanaf 18 jaar.
Bijzonderheden: 05/04/20-12/04/20: min. 3 nachten, 01/05/20-17/05/20: min. 
4 nachten.

Fris en hedendaags adults only hotel, 
knap gelegen aan zee, op wandelafstand 
van het oude centrum. Het hotel springt in 
het oog door de opmerkelijke blauw-witte 
gevelbekleding. Ontdek de hippe rooftop 
bar met een magnifiek 360° zicht over zee 
en het binnenland, uw perfecte setting 
voor een romantische zonsondergang.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
zeezicht

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MDRV0013 N1

A 01/03-04/04 51 57 86 halfpension 22
volpension 44B 05/04-12/04, 27/04-30/04 68 73 103

C 13/04-26/04 56 61 91
D 01/05-17/05 67 73 102
E 18/05-15/07, 01/09-31/10 53 60 88
F 16/07-31/08 57 63 92
G 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 18% (reservering voor 31/03/20) OF 10% (reservering 

voor 30/04/20) (verblijven 01/05/20-31/10/20)
• 5% korting bij min. 11 nachten
(cumuleerbaar) (inclusief ontbijt, halfpension of volpension)

Funchal
Aan de zonnige zuid-
kust van het eiland, een 
toeristische trekpleis-
ter. In de oude stads-
wijk Zona Velha treft u 
een wirwar van kleine 
straatjes, heel gezellig. Bezoek de over-
dekte markt, de Adegas de São Francisco 
(16de-eeuws wijnhuis), het Frederico de 
Freitas museum,... In Funchal is geen 
strand, maar het zoutwatercomplex Lido is 
een prima alternatief.
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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
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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

Belmond Reid's Palace

Ligging: op de rotskliffen, met zicht op de oceaan. Het centrum van Funchal 
ligt op 1 km (shuttleservice). De typische witte huizen met rode daken, het 
CR7 museum (Cristiano Ronaldo), de botanische tuin, het Fortaleza do Pico,... 
Een goede uitvalsbasis ook om de rest van het eiland te verkennen en om 
wandelingen te maken.
Transport: luchthaven Madeira op 21  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime inkomhal, receptie en aangename salons. Bibliotheek en 
cocktailbar. De afternoon tea op het terras - met maar liefst 24 soorten thee - is 
vermaard. Pool Terrace voor ontbijt, lunch of een drankje. Dining Room (tra-
ditionele keuken), Villa Cipriani (Italiaanse gerechten) en het gastronomische 
William Restaurant met 1 Michelinster. Riante tuinen (40.000 m²) met talloze 
bloemensoorten. 3  Buitenzwembaden (2  verwarmd, met zeewater). Plateau 
om te zonnebaden, Funchal heeft geen strand. Spa en sauna. Tennis. In de 
omgeving: golf (Palheiro, Santa do Serrra), windsurf, duiken, waterski, wan-
deltochten,...
Kamers: 158 kamers in het hoofdgebouw of de tuinvleugel. Classic (23 m², max. 
2 personen, balkon en gedeeltelijk zeezicht), superior (26 m², max. 2 volwas-
senen en 1 kind, balkon of patio en zee- of tuinzicht) of deluxe (31 m², max. 
3 personen, beste ligging, overdekt balkon en zeezicht of patio met tuinzicht). 
Junior suites (37 m², max. 3 personen, zicht op de tuin, aparte zitruimte).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind t/m 17 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension t/m 6  jaar, inclusief ontbijt van 7 t/m 
17 jaar) (uitgez. classic kamers).
Familievoordeel: bij min. 4 nachten: 2  kinderen t/m 17  jaar in een aparte 
kamer genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt) (uitgez. classic kamers) (niet 
cumuleerbaar met Uw voordeel)
Bonus: bij min. 4 nachten: voucher € 30/persoon voor de spa (45 minuten) 
(cumuleerbaar met Uw voordeel). Jonggehuwden: champagne en bloemen.

Een gevierd paleishotel op het eiland van 
de eeuwige lente. De Belmond Reid's 
Palace - in 1891 opgericht door de Schot 
William Reid - geniet wereldfaam met een 
lange internationale gastenlijst van pro-
minenten. Een glamoureus verblijf is hier 
verzekerd, omgeven door riante tuinen, 
heerlijk om even weg te dromen. U geniet 
er van talrijke faciliteiten voor een com-
plete feelgoodervaring.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MDRV0010 X0

A 01/04-30/06 210 250 313 391 halfpension 
volwassene 82 
kind 7 < 13 jaar 41 
extra bed (3de volwassene) 192

B 01/07-30/09 225 266 329 407
A 01/10-31/10 210 250 313 391
C 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

afreis voor verblijven 01/04/20-05/04/20, 17/04/20-31/10/20, min. 
4 nachten) (inclusief ontbijt) (max. 2 personen/kamer)

Madeira

GRATIS

Funchal
Aan de zonnige zuid-
kust van het eiland, een 
toeristische trekpleis-
ter. In de oude stads-
wijk Zona Velha treft u 
een wirwar van kleine 
straatjes, heel gezellig. Bezoek de over-
dekte markt, de Adegas de São Francisco 
(16de-eeuws wijnhuis), het Frederico de 
Freitas museum,... In Funchal is geen 
strand, maar het zoutwatercomplex Lido is 
een prima alternatief.
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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

PortoBay Serra Golf

Ligging: in een mooi groen kader omgeven door een schitterende natuur-
pracht. Funchal met botanische tuin en markthallen ligt op 25 km, Santana 
met de unieke driehoekige huizen op 19 km. Tal van sportmogelijkheden in de 
directe omgeving: paardrijden, fiets- en wandelroutes langs de typische kanaal-
tjes in het prachtige Laurissilva Forest (Unesco-Werelderfgoed - een absolute 
aanrader). De Santo da Serra Golf Club ligt op ongeveer 2 km.
Transport: luchthaven Madeira op 8  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit kleinschalig hotel is ondergebracht in een geklasseerde villa 
uit 1920, fraai gerenoveerd tot een vijfsterrenhotel. Attente service aan de 
24 uursreceptie. Fiets- en autoverhuur mogelijk. Restaurant Avó Micas is open 
voor het ontbijt en het diner, tijdens het weekend bent u hier tevens welkom 
voor de lunch. U geniet van een lekkere, traditionele keuken in een stijlvolle 
setting. Afternoon tea in The Lounge, de huisbereide koekjes en cake zijn 
onweerstaanbaar. Het verwarmde binnenzwembad met bubbelbad geeft directe 
toegang tot de schitterende tuin. De meer dan 90 soorten bloemen en planten 
zijn een streling voor het oog en doet de naam van Madeira als bloemeneiland 
alle eer aan. Sauna en fitness (gratis), behandelingen (betalend). Bibliotheek 
met dvd's en cd's.
Kamers: slechts 21 kamers met een comfortabele, stijlvolle inrichting. Voor 
max. 2 personen: standaardkamers (26 m²) of superior kamers (38 m²), steeds 
met 2 aparte bedden. Voor max. 4 personen een ruime suite (68 m², 1 queen 
bed en 2 aparte bedden, 3de en 4de persoon: 50% korting). De suite beschikt 
over een volledig ingerichte kitchenette en hebben directe toegang tot de tuin. 
Alle kamers met badjassen, make-upspiegel, smart-tv en iPod docking station.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: ecotaks (vanaf 18  jaar): € 1/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen, max. 5 nachten).

Het charmante hotel PortoBay Serra Golf 
is schitterend gelegen te midden van de 
prachtige natuur. U geniet hier van een 
puike service en een intieme sfeer gekop-
peld aan de tradities van Madeira. Een 
kleinschalige uitvalsbasis om dit werve-
lende en prachtige eiland te ontdekken. 
Supercharmant adresje.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MDRV0018 N1

A 01/04-31/05 49 75 60 76 halfpension 
volwassene 28 
kind < 13 jaar 14

B 01/06-30/06 48 73 59 75
A 01/07-30/09 49 75 60 76
B 01/10-31/10 48 73 59 75
C 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% 

(reservering voor 30/04/20) (verblijven 01/05/20-31/10/20)
(inclusief ontbijt of halfpension)
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Santa Cruz
Gelegen tussen de 
heuvels aan de zuid-
oostelijke zijde van het 
eiland. Het is een mooi, 
authentiek dorpje waar 
rust en ruimte centraal 
staan. Santa Cruz is ook een leuke bad-
plaats met o.m. een bijzondere kerk uit 
de 16de eeuw, een overdekte markt en 
een mooie wandelpromenade geflankeerd 
door statige palmbomen.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Madeira

Vila Galé Santa Cruz

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
zeezicht

inclusief halfpension
MDRV0012 X0

A 01/04-30/04 63 103 73
B 01/05-06/05 87 132 98
C 07/05-29/05, 04/10-31/10 70 115 81
D 30/05-17/07, 30/08-03/10 79 131 92
E 18/07-29/08 83 139 97
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: direct aan de oceaan (keienstrand), aan de rand van 
Santa Cruz-centrum. Funchal met botanische tuin en markthallen 
ligt op 18 km, Santana met unieke driehoekige huizen op 24 km.
Transport: luchthaven Madeira op 3 km.
Faciliteiten: 24 uursreceptie en lounge. Er zijn 2 bars en 2 res-
taurants. Groot buitenzwembad (poolbar) met oceaanzicht. 
Spa met binnenzwembad, bubbelbad, sauna en stoombad. 
Massages en behandelingen (betalend). Gratis shuttledienst 
naar Funchal. In de omgeving: paardrijden, watersporten en 
duiken. Golf op 6 km.
Kamers: 262 eigentijdse kamers (23 m², vast tapijt) in warme 
kleuren. Standaardkamers (max. 2 personen) of kamers met zee-
zicht (extra bed 3de volwassene mits toeslag per nacht van € 58 
(per. A), € 77 (per. B), € 64 (per. C), € 72 (per. D), € 76 (per. E).
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3  gangen, 
vast menu met bediening aan tafel of buffet naargelang de 
bezetting). Volpension mits toeslag/dag van € 22 (volwassene), 
€ 11 (t/m 12 jaar) (incl. softdrinks).
Kinderen: enkel in de kamers met zeezicht: kinderbedje gratis 
of 1  kind t/m 12  jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief halfpension).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: 
01/08/20-31/08/20: 100% kosten vanaf 14  dagen voor afreis. 
Ecotaks (vanaf 18 jaar): € 1/persoon/nacht (ter plaatse te beta-
len, max. 5 nachten).
Bonus: fles schuimwijn voor jonggehuwden.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 

29/02/20) (inclusief halfpension)

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

Vila Galé Santa Cruz is een heerlijk 
strandhotel met fantastisch zicht op 
de Atlantische Oceaan. De hotelgas-
ten stellen het riante buitenzwembad 
en de spa zeer op prijs.

Santa Cruz
Midden in de heuvels, aan de oceaan, in het oosten van Madeira. 
Santa Cruz is een leuke badplaats met een kerk uit de 16de eeuw 
en een mooie wandelpromenade geflankeerd door palmbomen.
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Solar da Bica

Ligging: u verblijft hier landelijk in Lameiros, een deelgemeente van São 
Vicente, te midden van de natuur en de idyllische São Vicentevallei - dit is 
pas genieten en tot rust komen. Gezien de afgelegen ligging is een huurwagen 
aan te raden. Lameiros ligt op 4 km van het centrum van São Vicente, een 
strategische locatie tussen Santana op 37 km (dat bekend staat om zijn unieke 
driehoekige huizen van steen met een rieten dak) en Porto Moniz op 20 km (met 
lieflijke, natuurlijke zwembaden gevormd tussen de rotsen). Op 30 km wacht u 
dé toeristische trekpleister van Madeira: Funchal, bekend als de 'tuin aan zee'. 
Neem uw tijd om rond te dwalen in de stad en vergeet niet de sfeer en de 
couleur locale op te snuiven van de overdekte markt Mercado dos Lavradores. 
Vanuit Lameiros is het 45 km rijden naar de hoogste bergtop van het eiland, de 
Pico Ruivo (op 1.861 m). Ontdek de levadas van Madeira, wandel of fiets langs 
deze eeuwenoude irrigatiekanalen.
Transport: luchthaven Madeira op 50 km. Luchthaventransfer op aanvraag te 
reserveren. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de Solar da Bica is een authentiek, volledig gerenoveerd landhuis, 
met adembenemende uitzichten over het groene landschap. Verzorgd ontbijt-
buffet met verse lokale producten en zelfs bioproducten. Panoramische tuin 
met heerlijk buitenterrasje waar u even op adem kan komen, uitkijkend op de 
bergen. Neem ook eens een kijkje in de organische groententuin. Honestybar. 
Verwarmd binnenzwembad met ligstoelen. Sauna (betalend). Gezellige woon-
kamer waar het aangenaam vertoeven is bij de open haard op mindere dagen.
Kamers: 13  individueel ingerichte, gezellige kamers met kleurrijke accenten. 
Eenvoud, charme en karakter zijn de sleutelwoorden. Het comfort is correct (ca. 
15 m²). Max. 2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.

Beleef het groene noorden van Madeira 
in een origineel, karaktervol landhuis. U 
wordt er zeer gastvrij verwelkomd, u voelt 
zich meteen thuis. Van hieruit ontdekt u 
per huurwagen ook Santana, Porto Moniz, 
Funchal en de Pico Ruivo, de hoogste berg 
van het eiland. Kortom, een ideale uitvals-
basis om het mooie noorden van Madeira 
te verkennen.

Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking (4 nachten) MDRVP405
A 01/04-31/03 239 389
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking (7 nachten) MDRVP705
B 01/04-31/03 389 649

extra nacht (ontbijt inbegrepen)
C 01/04-31/03 59 96

vanaf
2 persk.

standaard
1 persk.

standaardMDRV0005 X0
ONTDEKKING
4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje (madeirawijn)
 ∙ 1 begeleid bezoek aan de 
kalksteengroeve Forno da Cal (op 
wandelafstand)

 ∙ gratis gebruik van het verwarmde 
binnenzwembad

 ∙ informatiemap met 
uitgestippelde tochten in de 
regio

ONTDEKKING
7 nachten
 ∙ programma zoals 
hierboven

voor

voor

São Vicente (Lameiros)
São Vicente is een 
magisch, agrarisch 
plaatsje in het groene 
noorden van Madeira. 
Tips voor trips in de 
omgeving: het laurie-
renbos Laurissilva, de kerk Igreja Matriz 
uit de 17de eeuw, de wereldbekende 
onder grondse vulkanische grotten van 
São Vicente. Wandel door de lavakanalen, 
de 'Grutas e Centro do Vulcanismo de São 
Vicente'.
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Paul do Mar Sea View Hotel

Ligging: schitterende ligging, genesteld tussen de oprijzende kliffen en de 
oceaan in een rustig, afgelegen gedeelte van het eiland. Het strand bestaat uit 
grote keien. Er zijn enkele restaurantjes in de onmiddellijke omgeving. Calheta, 
het oudste en mooiste dorpje van Madeira, ligt op 9 km. Porto Moniz dat bekend 
staat om zijn vulkanische meren, bevindt zich op 34 km. Het westelijk deel van 
het Madeira Natuurpark ligt op 10 minuten rijden.
Transport: luchthaven Madeira op 58  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie. U start de dag met een verzorgd ontbijtbuffet. 
Voor een drankje of een spelletje biljart kan u terecht in de lobby bar (19-
23 uur). In restaurant Pica No Isco met zonneterras en fantastisch panoramisch 
uitzicht worden vooral vis- en lokale gerechten bereid. Er is een aangenaam 
buitenzwembad met poolbar (snacks verkrijgbaar) en uitnodigende ligstoelen 
en parasols. Binnenzwembad. Spa by Thalgo legt u in de watten met schoon-
heidsbehandelingen en massages (betalend).
Appartementen: dit hotel telt 60 studio's en appartementen. Ze zijn comfor-
tabel en tijdloos ingericht. Ze beschikken over een marmeren badkamer, een 
privébalkon met panoramisch zeezicht en een tegelvloer. Er is ook een volledig 
uitgeruste keuken (koelkast, microgolfoven,...). We reserveren voor u graag 
een studio (30 m², voor max. 2 personen), een appartement met 1 slaapkamer 
(40 m², voor max. 3 personen, mogelijkheid tot 1 extra bed) of een familie 
appartement (40 m², voor max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Inbegrepen: dagelijkse schoonmaak, vervanging bad- en bedlinnen om de 
3 dagen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in het familie appartement: 2 kinderen t/m 
12 jaar overnachten gratis in het appartement van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode B: 100% kosten 
vanaf 14 dagen voor afreis.

Knap viersterrenhotel in een authentiek 
Portugese omgeving met fraaie oceaan-, 
natuur- en bergzichten. Het hotel ligt iet-
wat afgelegen, hier heeft u geen last van 
toeristische drukte. De faciliteiten, stu-
dio's en appartementen zijn verzorgd, er 
zijn ook familie appartementen beschik-
baar. Prima prijs-kwaliteitsverhouding.

vanaf Prijs per UNIT per nacht

studio
2 pers.

one bedroom
appartement

2 pers.

familie
appartement

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt

MDRV0016 N1
A 01/04-09/04, 13/04-30/04 94 106 128 extra bed (3de persoon) in een 

one bedroom appartement 11
halfpension
volwassene 20
kind 3 < 13 jaar 10

B 10/04-12/04, 01/05-03/05 126 138 160
A 04/05-09/06, 15/06-30/06 94 106 128
B 10/06-14/06, 01/07-31/08 126 138 160
A 01/09-02/10, 06/10-27/11 94 106 128
B 03/10-05/10, 28/11-01/12 126 138 160
A 02/12-04/12, 09/12-30/12 94 106 128
B 05/12-08/12, 31/12-01/01 126 138 160
A 02/01-31/03 94 106 128

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

(inclusief ontbijt)

Madeira

GRATIS

Paúl do Mar
Dit vredig, pittoresk 
vissersdorpje ligt in 
het zuidwesten van 
Madeira. De omrin-
gende bergen en de 
diepblauwe oceaan 
maken van Paúl do Mar een echt vakantie-
paradijsje. U geniet er bovendien van de 
meeste zonne-uren en de warmste tempe-
raturen op het eiland. Ook zeer populair 
bij surfers, er worden regelmatig wedstrij-
den georganiseerd.

PER PERSOON
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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

Saccharum

Ligging: een oase van rust aan de zuidkust van het eiland. Op amper 20 m van 
het pittoreske haventje van Calheta en op 500 m van het strand. Op 35 km van 
de hoofdstad Funchal, absoluut een bezoekje waard.
Transport: luchthaven Madeira op 48  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: voor het trendy interieur liet de gerenommeerde binnenhuisar-
chitecte Nini Andrade Silva zich inspireren door de suikerrietindustrie op het 
eiland. 3 Restaurants waaronder het à-la-carterestaurant Alambique en restau-
rant Engenho met prachtig zeezicht. 4 Bars met o.a. de Trapiche bar op de 8ste 
verdieping met overloop zwembad. 3 Uitnodigende buitenzwembaden en een 
compleet uitgeruste spa (betalend, richtprijs € 20) met verwarmd binnenzwem-
bad. Squash. U kan gebruik maken van de shuttlebus naar Funchal (betalend, 
2x/dag). Parking (vanaf € 7,50/24 uur).
Kamers: de 243 moderne kamers beschikken over een balkon met berg- of 
oceaan zicht. De badkamers zijn van een extra grote inloopdouche voorzien. 
Courtyard kamer (max. 2 personen), kamer met lateraal of frontaal oceaanzicht 
(35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of ruimere deluxe suite met panoramisch 
oceaanzicht (46 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, aparte 
woonkamer en kitchenette). Extra bed (3de volwassene) in een deluxe suite: 
30% korting. Enkel voor de deluxe suites: Savoy Premium Service met glaasje 
champagne, dagelijkse krant, toegang tot de Premium Lounge (drankjes en 
snacks), gratis toegang tot de spa, toegang tot de Premium Sundeck Area, 
gratis parking, minibar (softdrinks en water inclusief).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (uitgez. 12/04). Alle 
maaltijden in buffetvorm
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van 
de ouders (uitgez. courtyard kamer). Enkel in de deluxe suites: het tweede kind 
van 3 t/m 12 jaar in de suite van de ouders geniet 50% korting. Inclusief onbijt.
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 25% 
korting (01/05/20-31/10/20) (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn, chocolade, upgrade volgens beschikbaar-
heid.

Een luxe designhotel in het zuiden van 
Madeira met een bevoorrechte ligging 
tussen bergen, oceaan en strand. Hier 
wacht u een uitstekende service en tal 
van faciliteiten. Het bijzonder smaakvolle 
interieur en de kamers zijn geïnspireerd 
op de suikerrietindustrie van Madeira. Een 
geslaagd geheel dat garant staat voor een 
ultiem vakantiegevoel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

courtyard

2 persk.
lateraal

oceaanzicht
2 persk.

oceaanzicht

deluxe suite
panoramisch
zicht 2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MDRV0015 X1

A 01/04-30/04 79 100 107 229 halfpension 
volwassene 32 
kind < 13 jaar 16

B 01/05-18/06 75 103 111 216
C 19/06-07/07 91 119 131 241
D 08/07-31/07 94 120 132 247
E 01/08-21/08 97 123 135 249
D 22/08-31/08 94 120 132 247
C 01/09-30/09 91 119 131 241
B 01/10-31/10 75 103 111 216
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

(reservering voor 30/04/20) (verblijven 01/05/20-31/10/20)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Calheta
Gelegen aan de zuid-
westkust van Madeira 
en een van de hipste 
toeristische plekjes 
op het eiland. Het 
ontstond in de 15de 
eeuw en u vindt er o.m. een jachthaven, 
2 zandstranden, talrijke kerkjes, een 
kunst centrum,... Calheta is eveneens 
gekend voor het maken van witte rum. 
Het omliggende landschap wordt bepaald 
door wijngaarden en bananenbomen.
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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

Savoy Palace

Ligging: rustig maar toch centraal gelegen. U wandelt vlot naar het shop-
pingcentrum La Vie (op 500 m). Tal van bezienswaardigheden liggen vlakbij 
zoals de kathedraal, de haven, het theater, het Santa Catarina park,... en ook 
voor gezellige restaurantjes in het centrum hoeft u helemaal niet ver te lopen 
(800 m). Een prima uitvalsbasis voor een boeiend verblijf.
Transport: luchthaven Funchal op 23  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit kosmopolitisch luxeresort opende de deuren in de zomer van 
2019. Voor de inrichting werd samengewerkt met de prestigieuze designer Nini 
Andrade Silva. Elegantie troef in een gloednieuwe hotellerie waar het roman-
tisch karakter van de belle époque hoogtij viert. Op culinair vlak heeft u de 
keuze uit 4 restaurants; het Orchidaceae Atelier (ontbijt en diner), het Hibiscus 
Restaurant, het Alameda Restaurant (mediterraans) en de Galaxia Skyfood 
(rooftop) en 4 bars. Meerdere buitenzwembaden, waaronder 1 overloopzwem-
bad uitsluitend voor volwassenen en 1 kinderbad, met zonneterras, ligstoe-
len en parasols. Uitgebreide spa (betalend) met sauna, stoombad, ijsfontein, 
belevenisdouches, relaxatieruimte. Binnenzwembad en fitness. Het gastenboek 
wordt veelbelovend.
Kamers: alle 352 kamers stralen statigheid en grandeur uit. Voor uw comfort 
beschikken ze over balkon, inloopdouche, badjassen en pantoffels, Nespresso 
koffiemachine, kussenmenu, make-upspiegel, led-tv met video on demand. 
Avenue kamers met zicht op de straat, garden kamers met zicht op de tuin en 
het zwembad, oceaan kamers met zicht op de zee en superior oceaan kamers 
met fantastisch zicht op de zee. Alle types 40 m², oceaankamers op de bovenste 
verdiepingen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt) (uitgez. avenue kamers).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 25% 
korting (inclusief ontbijt).
Bonus: fruit en water op de kamer. Jonggehuwden: schuimwijn, petit fours en 
upgrade volgens beschikbaarheid.

Gloednieuw Palacehotel met een topcen-
trale ligging dicht bij vele bezienswaardig-
heden. Het is het enige hotel op Madeira 
dat behoort tot de Leading Hotels of the 
World. Het statige interieur straalt een 
discrete luxe uit. Op culinair vlak wordt u 
verwend met 4 restaurants en ook het well-
nessaanbod is op het niveau van wat u in 
een vijfsterrenhotel mag verwachten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
avenue

2 persk.
garden

2 persk.
oceaan

2 persk.
superior
oceaan

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MDRV0021 X1

A 01/05-15/05 139 152 182 197 halfpension 
volwassene 50 
kind < 13 jaar 25

B 16/05-30/06 124 131 160 174
A 01/07-15/09 139 152 182 197
B 16/09-31/10 124 131 160 174
C 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01/20) OF 15% 

(reservering voor 29/02/20) OF 10% (reservering voor 31/03/20) 
(inclusief ontbijt)

Madeira

GRATIS
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Funchal
Aan de zonnige zuid-
kust van het eiland, een 
toeristische trekpleis-
ter. In de oude stads-
wijk Zona Velha treft u 
een wirwar van kleine 
straatjes, heel gezellig. Bezoek de over-
dekte markt, de Adegas de São Francisco 
(16de-eeuws wijnhuis), het Frederico de 
Freitas museum,... In Funchal is geen 
strand, maar het zoutwatercomplex Lido is 
een prima alternatief.



Porto e
Norte de Portugal 
Overweldigende natuur en cultuur, 
ongeëvenaarde gastvrijheid
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60-61
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De oude steden ademen geschie  denis, weerspiegeld in het straat beeld, het erfgoed 
en de diep gewortelde tradities. Het hart van de stad klopt in de winkelgalerijen en 
de vintageshops, in design en mode, in traditionele markten, in gourmetwinkels.
De gastronomie van het noorden is rijk, gezond, uniek en origineel. Dit geldt even
eens voor de wijnen uit de streek, vol aroma en uiterst verrassend. De zon, de zee, 
de Dourorivier, kunst en cultuur liggen hier voor het grijpen. Er is volop animatie en 
er worden vaak feesten georganiseerd, een ode aan het leven en aan de moderniteit.
Er is heel wat te doen en te zien, talloze sites om te bezoeken, personen om te ont
moeten en emoties om te beleven. Iedereen wordt met open armen en goed humeur 
verwel komd; het leven is mooi en intens in NoordPortugal. 
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€ 815€ 699

Charming experience

Geen huurwagen nodig
Voordeelpakket exclusief vluchten
NPTP0032 

Huurwagen zie p. 143
Voordeelpakket exclusief vervoer
NPTP0041 

FIETSENCULTUUR 

Solares: gastvrij logeren
8 dagen

Kastelen en kloosters
11 dagen

Een originele manier om Noord-Portugal te ontdekken. 
U logeert in gezellige dorpjes, in kleinschalige char-
mante Solares-landhuizen (zie p. 12-13). U hebt geen 
huur wagen nodig, u wordt opgehaald en teruggebracht 
naar de luchthaven van Porto. U verplaatst zich per 
fiets van het ene adresje naar het andere; uw bagage 
wordt doorgestuurd. Optionele fietstochten zijn voor u 
uitgestippeld, maar u bent hierin volledig vrij. De fiets-
paden van de Ecovia lopen idyllisch langs de Limarivier. 
3  Topadresjes: authentieke, knap gerestaureerde land-
goederen, lieflijk gelegen.

Maak kennis met sublieme, met zorg geselecteerde 
adresjes en verblijf in unieke, voormalige kastelen en 
kloosters. U reist in alle vrijheid van Noord-Portugal 
naar de Alentejo, of omgekeerd, en u kiest zelf waar 
u deze route start. We opteerden voor 5  kleinschalige 
landhuizen (Solares, zie p. 12-13). U geniet er van de 
Portugese gezelligheid en de warme gastvrijheid en u 
maakt kennis met de rijke geschiedenis. Deze mooie 
rondreis brengt u langs de meest uitgesproken stadjes en 
talrijke kastelen en kloosters: van Barcelos (Convento 
da Franqueira, een prachtig verbouwd 16de-eeuws 
klooster), naar Lamego (Quinta do Terreiro, een 18de-
eeuws landgoed), verder naar Trancoso (Solar Sampaio 
e Melo, een 18de-eeuws herenhuis) en Ourém (Quinta 
da Alcaidaria-Mór, ademt geschiedenis). Eindigen doet 
u in stijl bij Borba (Casa do Terreiro do Poço, een 18de-
eeuws landhuis met een 5 sterrenservice).

Inbegrepen (*)

 ∙ 1 Capitool reisgids Portugal, waarde € 30 (per kamer)
 ∙ 2 nachten in Casa da Portela de Sampriz op 6 km van 
Ponte da Barca

 ∙ 3 nachten in Quinta da Agra op 2 km van Ponte de 
Lima

 ∙ 2 nachten in Casa do Ameal in Viana do Castelo
 ∙ Ontbijt
 ∙ Taxitransfer heen van de luchthaven Porto naar Ponte 
da Barca en terug van Viana do Castelo naar de 
luchthaven Porto

 ∙ Transfer van de bagage tussen de diverse Solares
 ∙ Casa da Portela de Sampriz: welkomstdrankje, diner 
(inclusief drankjes) (dag 1), fietstocht (dag 3) van 
Ponte da Barca naar Ponte de Lima (21 km)

 ∙ Quinta da Agra: welkomstdrankje, diner (inclusief 
drankjes) (dag 3), fietstocht (dag 6) van Ponte de 
Lima naar Viana do Castelo (27 km)

 ∙ Casa do Ameal: welkomstdrankje, diner (inclusief 
drankjes) (dag 6)

 Inbegrepen
 ∙ 10 nachten (5x 2 nachten)
 ∙ Ontbijt
 ∙ 1 welkomstdrankje in elk landhuis
 ∙ 1x traditionele cake/koekjes en likeur in elk landhuis
 ∙ Gratis parking in elk landhuis
 ∙ 1 mand met 1 fles wijn en kaas in de Quinta do 
Terreiro en in Casa do Terreiro do Poço

 ∙ 1 diner in Solar Sampaio e Melo

(*) Optioneel: er kunnen fietstochten worden voorzien op dag 2, 4, 5 en 7

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-31/03/21
Toeslag elektrische fiets: € 325/persoon
Voorwaarde: u moet een bijstandsverzekering kunnen voorleggen
Geen andere kortingen van toepassing
100% kosten bij wijzigen of annuleren

Prijs op basis van een 2 persoonskamer 
geldig 01/04/20-31/03/21

voorvoor



Charming experience

53

 € 619,
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Cinfães

Castelo 
de Vide

Alcochete

Castro 
Verde

Evora

Lisboa

Porto

Coimbra

Aveiro

Dag 1-4: Cinfães (Quinta da Ventuzela). Deze rondreis gaat van start in de 
betoverende Dourovallei. In dit groene kader wordt de Quinta da Ventuzela 
uw uitvalsbasis, een mooi landhuis uit de 17de eeuw dat recent een geslaagde 
renovatie onderging. Traditie en modern comfort gaan hier hand in hand. Bij het 
zwembad is het zalig nagenieten van een goedgevulde dag. Of nestel u op het 
panoramisch terras met een Dourowijntje. Na uw aankomst en het diner op de 
eerste dag, beschikt u over voldoende tijd om op verkenning te gaan in deze 
groene streek. De Dourovallei behoort met zijn prachtige landschappen tot het 
Unesco-Werelderfgoed en biedt een waaier aan actieve mogelijkheden.

Dag 5-6: Castelo de Vide (Quinta das Lavandas). De tweede etappe brengt 
u naar het natuurpark Serra de São Mamede bij de Spaanse grens. Castelo de 
Vide is een van de mooiste stadjes van Portugal, pittoresk tegen een bergflank 
genesteld. U logeert enkele kilometer buiten de historische omwallingen, op 
een landgoed van 20 hectare. De Quinta das Lavandas ontleent zijn naam aan de 
uitgestrekte lavendelvelden op het domein. Er worden producten op basis van 
lavendel gemaakt. 'Un petit coin de Provence' in Centraal-Portugal.

Dag 7-8: Castro Verde (Herdade dos Castelejos). De Alentejo is de dunst 
bevolkte streek van Portugal. Hier ontwaakt u met het gelukzalige getjilp van 
vogels op de achtergrond. Dit is dé streek bij uitstek om ze te spotten. Vooral 
in het zuiden in het natuurpark Vale do Guadiana treft u ze in grote getale aan. 
Net buiten het park strekt zich een prachtig landgoed van 480 hectare uit, met de 
naam Herdade dos Castelejos. Een toevluchtsoord voor rustzoekers, ver weg van 
de drukte van alledag. Puur genieten in een goddelijk landschap...

Dag 8-9: Alcochete (Quinta da Praia das Fontes). Als afsluiter van uw rondreis 
brengt u de laatste nacht door bij de indrukwekkende monding van de Taag. Het 
natuurgebied aan de rand van het stadje Alcochete is beschermd. Duizenden 
trekvogels strijken er jaarlijks neer. Het gebied geniet vooral bekendheid om zijn 
grote concentratie aan flamingo's. De Quinta da Praia das Fontes dateert uit de 
16de eeuw en ligt vlak bij de promenade langs de rivier, die uitnodigt tot een 
verkwikkende wandeling. Vanuit deze historische plek bereikt u ook makkelijk de 
stranden van de Costa da Caparica en de hoofdstad Lissabon.

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

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (zie p. 143). 
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 9 nachten
 · 4 nachten in Cinfães (Quinta da Ventuzela)
 · 2 nachten in Castelo de Vide 
(Quinta das Lavandas)

 · 2 nachten in Castro Verde 
(Herdade dos Castelejos)

 · 1 nacht in Alcochete 
(Quinta da Praia das Fontes)

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Portugal, waarde € 30 
(per kamer)

 · 9 nachten inclusief ontbijt
 · 1 welkomstdrankje in elk landhuis
 · 1 diner (inclusief wijn en water) in de Quinta 
da Ventuzela (1ste avond) en de Herdade dos 
Castelejos (7de avond)

 · Wijndegustatie in de Quinta da Ventuzela 
(3de dag)

 · Informatiepakket over vogels spotten in elk 
landhuis

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 die niet zijn voor-
zien in het programma

Rondreis 
Solares
Het groene Portugal
Deze rondreis laat u kennismaken met 
de natuur van Portugal in al zijn ver-
scheiden heid, van de Dourovallei in het 
noorden tot de kust van Lissabon. U 
overnacht in karaktervolle land huizen 
met een rijke traditie. Geniet met volle 
teugen van de ongerepte natuur, de 
innemen de cultuur en de typische keu-
ken van dit gevarieerde land.

Noord-Portugal

vanaf Prijs per persoon per rondreis (*)

2 persk.
standaard

1 persk.
standaard

inclusief ontbijt
NPTP0031

A 01/04-31/03 619 1079
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Norte  de 
Portugal  

Centro de 
Portugal  

Costa  de 
L isboa Alente jo

Lisboa

Faro

Porto

Ponte de Lima

Peso da Régua

Viseu

Sertã

Beja

De eigenaars van de Solares-landhuizen bezitten een schat aan kennis, 
die zij maar al te graag met u delen. Er zijn slechts enkele gastenkamers 
beschikbaar op elk landgoed, intimiteit en persoonlijkheid zijn troef (zie 
p. 12-13).

Dag 1-2: Peso da Régua (Casa dos Varais) 
U logeert hier in het hart van het gebied van de portwijnen. Het landhuis 
kijkt uit op de prachtige Dourovallei (Unesco-Werelderfgoed) met zijn typi-
sche trapterrassen, beplant met eindeloze groene wijnranken. De Casa werd 
sfeervol gerenoveerd en in zijn voormalige glorie hersteld. U geniet er van 
een comfortabel en luxueus verblijf in een rustig landschap. Maak tijd voor 
een wijndegustatie en voor een uitstapje per boot op de Douro. Onderweg 
kan u de wijngaarden in terrasvorm bewonderen. 

Dag 3-4: Sertã (Quinta do Albergue do Bonjardim) 
Deze mooie landelijke boerderij dateert uit de 18de eeuw en ligt op 6 km van 
Sertã, in een stuk ongerept natuurgebied in de Beiras in Centraal-Portugal. 
Het is een typisch Portugese quinta, omgeven door wijngaarden, fruitbomen 
en bossen. U geniet er van aangenaam comfort en traditionele gastvrijheid 
voor een relaxerend en onvergetelijk verblijf. Binnenzwembad en sauna. Het 
onthaal is warm en u wordt vriendelijk uitgenodigd in de wijnkelder voor 
een degustatie van wijn en de plaatselijke likeur. Slow living is hier het 
motto, pluk de dag...

Dag 5-7: Beja (Monte da Corte Ligeira) 
Het worden 3 onvergetelijke dagen in dit supergezellig, typisch landhuis 
op een groot landgoed (domein van 249 ha) in de lieflijke Alentejostreek. 
Een oneindig uitzicht, een knalblauwe lucht en stilte zijn hier de belang-
rijkste kenmerken. De perfecte combinatie van rust en traditioneel logeren 
met modern comfort. U kunt er vissen in de aangelegde visvijvers, jagen, 
lokale wijnen degusteren, met de pony op stap gaan of een verfrissende duik 
nemen in het zwembad. Gastvrijheid is troef, u wordt er met de glimlach 
ontvangen.

* De volgorde van de etappes en de keuze van de land-
goederen kunnen afwijken omwille van externe facto-
ren, zonder de essentie van het programma aan te 
tasten

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (zie p. 143). Vrije 
vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 7 nachten
 · 2 nachten in Peso da Régua
 · 2 nachten in Sertã
 · 3 nachten in Beja

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Portugal, waarde € 30 (per 
kamer)
Casa dos Varais in Peso da Régua: 2 nachten.
Een 18de-eeuws herenhuis gelegen op de oe-
ver van de Douro, klassiek ingerichte kamers 
met houten vloeren

 · Quinta do Albergue do Bonjardim in Sertã: 
2 nachten. Zalig gelegen boerderij omge-
ven door wijngaarden en bos. Kamers in 
Portugese stijl, binnenzwembad

 · Monte da Corte Ligeira in Beja: 3 nachten. 
Prachtig gerestaureerde boerderij met tra-
ditionele decoratie in een oase van rust, 
buitenzwembad

 · 1 welkomstdrankje in elk landhuis
 · 1 wijnproeverij in elk landhuis
 · 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 die niet zijn voor-
zien in het programma

Rondreis Solares
Authentiek 
logeren in 
3 wijnregio’s
De wijnroute van noord naar zuid volgen, 
Portugal doorkruisen op authentieke 
wijze. U verblijft in 3 verschillende land-
huizen in 3  belangrijke wijnregio’s: de 
Douro, de Beiras en de Alentejo. Geniet 
van elk moment, van elk land schap, van 
elk landhuis.

vanaf Prijs per persoon per rondreis (*)

2 persk.
standaard

1 persk.
standaard

inclusief ontbijt
NPTP0025

A 01/04-31/03 399 679
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Rondreizen

vanaf Prijs per persoon per rondreis (*)

2 persk.
standaard

1 persk.
standaard

inclusief ontbijt
NPTP0014

A 01/04-31/03 659 1029

Een heel andere manier van reizen... intiem, persoonlijk met aandacht voor 
traditie, lekker eten en rust. Nergens anders kan u beter kennismaken met 
de cultuur en de gewoontes van Portugal dan in de Solares (zie p. 12-13). 

Dag 1-3: Ponte de Lima (Paço de Calheiros)
U begint de reis in Noord-Portugal in het Paço de Calheiros. U verblijft hier 
op het landgoed van de graaf van Calheiros, al meer dan 600 jaar in het bezit 
van de familie. De huidige woning dateert uit de 17de eeuw. De graaf zal 
u met plezier een rondleiding geven. Authentiek logeren bij de Portugese 
adel - een unieke ervaring! Persoonlijkheden zoals Koning Filip en Prins 
Laurent van België en de Nederlandse oud-politicus Ruud Lubbers zijn u 
hier voorgegaan. Vanaf de tuinen heeft u een mooi uitzicht over de vallei. 
Binnenin ademt alles de sfeer van traditie, klasse en authenticiteit. Dineren 
in een dergelijk kader is ronduit onvergetelijk. Bezoek in de omgeving Ponte 
de Lima (op 7 km), Ponte da Barca en Viana do Castelo. Geniet van zee en 
strand in Póvoa de Varzim, of zoek de natuurpracht op in het Nationaal Park 
van Peneda-Gerês.

Dag 4-5: Sabrosa (Quinta da Veiga)
U verplaatst zich naar het natuur wonder en de rust van de Dourovallei, 
Unesco-Werelderfgoed. Deze elegante wijnboerderij werd gerenoveerd met 
respect voor de originele architectuur. De quinta is omgeven door wijngaar-
den, en heel veel groen; vanaf het zwembad is het uitzicht indrukwekkend 
te noemen. Ook hier schuift u 1 keer mee aan tafel en proeft u de lokale 
keuken, met uiteraard een verplicht glaasje portwijn voor- of achteraf. De 
Dourovallei heeft een aantal leuke dorpjes die zeker de moeite zijn om 
te bezoeken zoals Pinhão, Mesão Frio, Peso da Régua of Lamego. Opties 
genoeg, maar geniet vooral van dit bijzonder rustig plekje.

Dag 6-7: Anadia (Casa de Mogofores)
U eindigt de rondreis opnieuw in een heerlijk rustgevende omgeving, dit 
keer met een interessante ligging om meteen ook een stukje van verrassend 
mooi Centraal-Portugal te ontdekken. De Casa de Mogofores ligt namelijk 
op amper 30 km van Aveiro, het Venetië van Portugal, en van de historische 
universiteitsstad Coimbra. Ook de bekende kuurstadjes Curia en Luso liggen 
vlakbij. Genoeg uitstapjes dus in de onmiddellijke omgeving. Dit landhuis 
uit de 19de eeuw is een en al charme, op het domein wordt wijn geprodu-
ceerd.

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

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (zie p. 143). Vrije 
vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 7 nachten
 · 3 nachten in Ponte de Lima (Paço de 
Calheiros)

 · 2 nachten in Sabrosa (Quinta da Veiga)
 · 2 nachten in Anadia (Casa de Mogofores)

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Portugal, waarde € 30  
(per kamer)

 · 7 nachten inclusief ontbijt
 · 1 welkomstdrankje in elk landhuis
 · 1 wijnproeverij in elk landhuis
 · 1 diner (inclusief wijn en water) in het Paço 
de Calheiros (1ste avond), de Quinta da 
Veiga (4de avond) en de Casa de Mogofores 
(6de avond)

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 die niet in het 
programma voorzien zijn

Rondreis Solares
Dineren en wijn 
proeven in charmante 
landhuizen
De eigenaars bezitten een schat aan ken-
nis, die zij graag met u delen. Eenmaal 
u in deze mooie landhuizen heeft gelo-
geerd, zal u ongetwijfeld voorgoed fan 
zijn. U eet meestal aan een grote tafel 
met de overige gasten, en vaak ook met 
de eigenaars, in de eetkamer van het 
landhuis, gezellig en ongedwongen in 
een authentiek, historisch kader. 
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Porta Azul

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

junior 
suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
NPTV0081 X0

A 01/04-31/10 60 70 73
B 01/11-31/03 55 66 69

Ligging: tegenover het Crystal Palace (op 30 m), een toeris-
tische trekpleister, omringd door prachtige tuinen. Vlak bij 
talrijke winkels, restaurants en bars. Op 300 m van de Douro, 
500 m van het historisch centrum, 1,5 km van het commercieel 
centrum São Bento, en 5 km van het strand.
Transport: per auto: 1.958  km (Brussel), 1.656  km (Parijs), 
2.157 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 11 km. Treinstation 
São Bento op 1,5 km, bushalte op 50 m.
Faciliteiten: de receptie is open van 8 tot 20 uur. U wordt er 
vriendelijk te woord gestaan door de gastvrouw Marta; zij leert 
u alle leuke adresjes kennen in Porto. Gezellige zitkamer en 
een aangename, rustige tuin. Verzorgd ontbijtbuffet, met liefde 
klaargemaakt en tot in de details afgewerkt met verse produc-
ten. Snacks en drankjes zijn te verkrijgen van 14 tot 20 uur. 
Gratis fietsen volgens beschikbaarheid. Kinderoppas en mas-
sages op aanvraag. Geen lift (2 verdiepingen). Ondergrondse 
publieke parking Palácio Cristal op 30 m (vanaf € 10/24 uur).
Kamers: 6 recente, comfortabele kamers, deels op het gelijk-
vloers met rechtstreekse toegang tot de tuin. Ze zijn op per-
soonlijke wijze smaakvol aangekleed, allemaal verschillend. 
Mogelijkheid om een kopje thee te zetten, parket of tegelvloer. 
Standaard (16 m²) of superior kamers (20 m²) en een junior 
suite met balkon en zicht op het park (30 m², gratis kluisje). 
Familiekamer op aanvraag (combinatie van een standaardkamer 
en de junior suite, kan apart afgesloten worden).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13  jaar): €  2/persoon/ 
nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten).

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle 

daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21)

GRATIS

Topadresje binnen ons gamma in een 
gerenoveerde woning uit 1847. Hier 
wordt u op uw wenken bediend en 
voelt u zich helemaal thuis. Een rus-
tige, vriendelijke oase met tuin.

Porto
De tweede grootste stad van Portugal, schilderachtig gelegen 
aan de Douro. Pittoreske binnenstad (Unesco-Werelderfgoed) 
met typische smalle straatjes en pleinen.

Porto
De tweede grootste stad van Portugal, schilderachtig gelegen 
aan de Douro. Pittoreske binnenstad (Unesco-Werelderfgoed) 
met typische smalle straatjes en pleinen.

Grande Hotel do Porto

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

mini
2 persk.

standaard
suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
NPTV0093 X0

A 01/11-28/12, 02/01-31/03 40 52 83
B 29/12-01/01, 09/04-11/04 64 81 119
C 01/04-08/04, 12/04-31/10 55 68 102

Ligging: topligging in de verkeersvrije winkelstraat Rua Santa 
Catarina, hét commercieel hart van de stad. Deze straat ligt in 
een voetgangerszone waar u ongestoord kan shoppen. Talrijke 
winkels, terrasjes, restaurants en bezienswaardigheden liggen 
op wandelafstand. Zo is de Clérigostoren een absolute must see. 
Metrohalte Bolhão op 220 m, treinstation S. Bento op 550 m.
Faciliteiten: dit gerenommeerd hotel opende zijn deuren in 
1880  en onderging meerdere geslaagde renovaties. Stijlvolle 
lounge en elegante bar, ingericht in de belle époquestijl. Gratis 
wifi. Dakterras (selfservice, drankautomaat) met adembene-
mend uitzicht op de stad. Gezellig restaurant voor lunch en 
diner. Publieke parking op 200 m (betalend).
Kamers: 94 vernieuwde kamers. De gerenoveerde mini kamers 
(12-14 m², max. 2 personen, douche) en standaardkamers (16-
25 m², max. 3 personen) zijn eenvoudig en eerder modern. We 
raden u een standaardkamer aan of een ruimere suite (30-42 m², 
max. 4 personen) met klassiek meubilair uit de belle époque-
periode. Communicerende kamers en 1 kamer toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers (op aanvraag).
Kinderen: enkel in de standaardkamers en suites: kinderbedje 
gratis en 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van 
de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13  jaar): €  2/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten).

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle 

daaropvolgende nachten (01/11/19-31/10/20)

GRATIS

Toeslag per persoon per nacht: extra bed (3de en 4de volwassene) 33

Dit historisch charmehotel is een 
vaste waarde in Porto. De kamers zijn 
eerder modern, de suites bieden stijl-
volle grandeur. Centrale ligging in de 
gekende autovrije winkelstraat.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

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

Pestana Palácio do Freixo

Ligging: bevoorrecht gelegen aan de Douro, een ideale stop tijdens een rond-
reis door Portugal. Van hieruit ontdekt u makkelijk de kleurrijke stad Porto 
en de wijnhuizen met lekkere portwijn of maakt u een zalige boottocht op de 
rivier. Ook een tramritje van de promenade naar het estuarium, een zeiltocht 
op de Atlantische Oceaan of een bezoek aan de historische gebouwen zoals de 
kerk van São Francisco, de kathedraal en het Palácio da Bolsa behoren tot de 
mogelijkheden. De Unesco-Werelderfgoedstad Guimarães ligt op 55 km.
Transport: per auto: 1.958 km (Brussel), 1.656 km (Parijs), 2.157 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 18 km. Treinstation Campanha op 2 km, São Bento op 
6 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 2 gebouwen: enerzijds het paleis met het restaurant, de bar en 
de lounges en anderzijds het prachtige pand van de voormalige meelfabriek dat 
de elegante kamers herbergt. Bar Nasoni met een ruime selectie lokale wijnen 
en portwijnen waar het aangenaam vertoeven is. Het verzorgd restaurant (open 
voor lunch en diner, bij mooi weer op het terras) serveert hedendaagse gerech-
ten met een Portugese toets. Zalig openluchtzwembad met ligstoelen en pool-
bar voor verfrissende cocktails. Gratis gebruik van de fitness en de relaxerende 
spafaciliteiten. Directe toegang tot de rivier. Gratis shuttle naar het centrum.
Kamers: 87 stijlvolle kamers, elegant afgewerkt. Keuze uit een classic kamer 
(25-33 m², max. 2 personen) met zicht op de tuinen of een superior kamer 
(25-33 m², max. 3 personen) met zicht op de tuin en hoger gelegen. Executive 
kamer (30 m², max. 3 personen) met gedeeltelijk rivierzicht of zicht op het 
paleis. Ruimere deluxe grand view kamer (43 m², max. 4 personen) met prachtig 
frontaal rivierzicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag, kindermenu 
(uitgez. 12/04).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 21/06/20-25/06/20: min. 3  nachten. Verblijfstaks (vanaf 
13 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten). Afwijkende 
annuleringsvoorwaarden: 09/04/20-12/04/20, 01/07/20-31/10/20: 100% kosten 
vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles schuimwijn.

Prachtig gerenoveerd en lid van de Lea-
ding Hotels of the World. Een historisch 
monument, tot in de puntjes verzorgd, met 
veel faciliteiten en uitmuntende kamers. 
Hier logeert u in stijl, in alle rust en toch 
vlak bij Porto. Een ideaal adresje als het 
iets meer mag zijn waar u op uw wenken 
bediend wordt.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
executive

2 persk.
deluxe 

grand view
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NPTV0064 X0

A 01/04-30/04 123 148 160 197 kind 2 < 13 jaar 
incl. ontbijt 53
extra bed (3de volwassene) 106
halfpension 
volwassene 38 
kind < 13 jaar 19

B 01/05-30/06 144 172 187 229
C 01/07-31/10 156 187 202 249
D 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

(niet cumuleerbaar)
• 5% korting bij min. 3 nachten
(de voordelen gelden 01/04/20-08/04/20, 13/04/20-20/06/20, 26/06/20-31/10/20) 
(inclusief ontbijt)

Norte de Portugal
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Porto
De op een na grootste 
stad van Portugal is 
schilderachtig gelegen 
aan de Dourorivier. De 
binnenstad (Unesco-
Werelderfgoed) bestaat 
uit pittoreske wijken met smalle straatjes 
en pleinen waar u het echte Portugese 
leven nog kan aanschouwen. Veelzijdige 
geschiedenis bepaalt het straatbeeld. Tra-
ditionele waarden en innovatie strijden er 
om de aandacht. Charmant, historisch en 
dynamisch.
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Vila Foz Hotel & Spa

Ligging: rustig gelegen aan de Atlantische Oceaan in een erg aangename 
buurt. Het zandstrand en de talrijke restaurants, bars en winkeltjes liggen op 
wandelafstand. Op 5 km van Matosinhos, dit plaatsje is zeer geliefd onder de 
surfers. De stad Porto - een absolute must - bereikt u makkelijk met de wagen 
(20 minuten). De Unesco-Werelderfgoedsteden Braga en Guimarães bevinden 
zich op 60 km en zijn eveneens een bezoek waard.
Transport: per auto: 1.896 km (Brussel), 1.586 km (Parijs), 2.085 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 14  km, Lisboa op 309  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit nieuw hotel opende in mei 2019 de deuren. Het karaktervol, 
historisch familiepand werd succesvol omgetoverd tot een knap vijfsterren-
hotel met talrijke faciliteiten. De inrichting van de hand van de prestigieuze 
interieurarchitecte Nini Andrade Silva is erg stijlvol en verzorgd tot in de 
details. Geniet van heerlijke visgerechten in het restaurant of van een verfris-
send drankje in de trendy bar. Gratis toegang tot de uitnodigende spa met 
binnenzwembad, sauna, stoombad en fitness (toegang vanaf 16 jaar). Verwen 
uzelf met een massage of maak uw keuze uit een van de vele behandelingen 
(betalend). Gratis shuttleservice naar het centrum (8 km, op aanvraag). Gratis 
fietsen. Parking: € 25/nacht.
Kamers: 68 elegante kamers voor max. 2 personen. Ze zijn tot in de details 
afgewerkt en erg comfortabel met badjassen en pantoffels. Onice kamers 
(28 m²) of onice kamers met mooi zeezicht en balkon (32 m²) die we u van 
harte aanbevelen. 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 7 nachten). 30/12/20-01/01/21: min. 2 nachten.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: vip-onthaal.

Een splinternieuw pareltje aan de kust van 
Porto. U verblijft er in alle rust, genietend 
van een subliem zeezicht, terwijl u in een 
mum van tijd in Porto staat. Heerlijk kuie-
ren in de tuin, of op de promenade aan het 
strand. Verwen uw smaakpapillen en laat 
u in de watten leggen in dit luxehotel met 
talrijke faciliteiten. Een exclusief adresje 
vol charme en elegantie.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
onice

1 persk.
onice

2 persk. onice 
zeezicht/
balkon

inclusief ontbijt
NPTV0103 X0

A 01/04-08/04 122 222 143
B 09/04-31/10 163 306 184
A 01/11-26/11 122 222 143
C 27/11-07/12 132 243 152
A 08/12-29/12 122 222 143
D 30/12-02/01 176 331 197
A 03/01-31/03 122 222 143

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 90 dagen voor afreis voor 

verblijven 01/04/20-31/03/21) OF 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis 
voor verblijven 01/04/20-08/04/20, 01/11/20-26/11/20, 08/12/20-29/12/20, 
03/01/21-31/03/21)

on
ic

e 
ze

ez
ic

ht

Foz do Douro
Kleinschalig en gezel-
lig, op slechts 5 km 
van Porto en Matosin-
hos (een paradijs voor 
surfers met gezellige 
beachbars). De ideale 
plek om te genieten en te onthaasten, en 
dat vlak bij de Atlantische Oceaan. Foz 
do Douro is gekend voor zijn uitstekende 
visrestaurantjes.
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Solar Egas Moniz

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
popular

2 persk.
historical

junior suite 
2 pers.

inclusief ontbijt
NPTV0069 N1

A 01/04-31/05 uitgez. topdata 65 71 75
B 01/06-30/09 75 82 92
B Topdata 75 82 92

Ligging: in het dorpje Paço de Sousa. Het centrum van Penafiel 
ligt op 9  km en bruist van dynamisme. Het Stadsmuseum 
werd in 2010 tot beste museum van Portugal bekroond. Monte 
Mozinho loont ook de moeite.
Transport: per auto: 1.871  km (Brussel), 1.569  km (Parijs), 
2.068 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 35 km.
Faciliteiten: ontstaan na renovatie van een 19de-eeuws heren-
huis. Receptie, bibliotheek, ontbijtruimte en wijnbar met open 
haard. Mogelijkheid tot lunch en diner mits 5 dagen vooraf te 
reserveren. Selfservicehoekje met microgolf, frigo, koffie, thee 
en koekjes. Organische tuin, buitenzwembad met kinderge-
deelte en -speeltuin. Gasten worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan authentieke belevenissen, zoals wijndegustaties of 
een fietstocht.
Kamers: slechts 10 kamers (parket), ingericht volgens 2 the-
ma's. In het hoofd gebouw werden de kamers gerenoveerd met 
respect voor de geschiedenis. De andere vleugel is eigentijds. 
Popular art kamer (14 m², max. 2 personen, moderne vleugel), 
historical kamer (16 m², 1ste etage, max. 2 personen), junior 
suite (20 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) en familiekamer 
(19 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, prijzen op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (junior suites) t/m 12 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: topdata (min. 2 nachten): 10/04/20-12/04/20, 
01/05/20-03/05/20. 01/06/20-30/09/20: min. 2 nachten. Gesloten 
01/10/20-31/03/21 Kleine huisdieren: € 10/nacht (enkel in de 
familiekamers).

Noord-Portugal

UW VOORDEEL
• 10% korting (01/04/20-30/09/20) (betaalbaar bij 

reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)

GRATIS

De gastvrije familie Vinha verwelkomt 
u in hun 120 jaar oude pand, trendy 
heringericht met respect voor de 
lokale tradities. Het intiem karakter 
schept een familiaal gevoel.

Penafiel
In het meest centrale deel van het district Porto, omgeven 
door groene landschappen. Op de hellingen langs de Douro 
worden druiven gecultiveerd. Porto ligt op 35 km.
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São Félix Hillside and Nature

Ligging: uitermate rustig, hoog op een steile heuvel, vlak bij het kleine bede-
vaarts kerkje van São Felix - wat een panorama... Het hotel is een vredige oase, 
perfect geïntegreerd in het groene landschap. U zit hier op 6 km van het strand 
en van het centrum van Póvoa de Varzim (dagelijks hotelbusje). In de omgeving 
bezoekt u o.m. Braga op 35 km met een authentiek centrum, Viana do Castelo 
op 34 km, Barcelos op 16 km (elke donderdag is hier een grote markt), uiteraard 
Porto op 44 km, Guimarães op 54 km, het grootste nationaal park van Portugal 
Peneda-Gerês op 70 km, de Dourovallei op 80 km, Amarante op 87 km,...
Transport: per auto: 1.970 km (Brussel), 1.667 km (Parijs), 2.169 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 31 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel wordt sinds 1998 gerund door de Familie Ferreira die 
service en comfort hoog in het vaandel draagt. U wordt ontvangen in een 
onge dwongen kader voor een rustige vakantie dicht bij de natuur. Receptie met 
salon en een knusse bar. In het restaurant, met schitterend uitzicht, worden 
inter nationale en typisch Portugese gerechten geserveerd. U beschikt over een 
ovaal buitenzwembad (gesloten in de winter) met gratis lig stoelen en para-
sols, apart kinderbad. Poolbar (snacks). Shuttle service naar de stad en de 
luchthaven (betalend). In de omgeving: de Estela golfclub (18 holes) op 5 km, 
paardrijden op 2 km.
Kamers: 45 fraaie en eigentijdse kamers (21 m²) die in 2016 opgefrist werden 
(airconditioning seizoensgebonden). De tweepersoonskamers hebben een bal-
kon, eenpersoonskamers zonder balkon. Voor gezinnen zijn er familiekamers 
(15) ter beschikking.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel, keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: 1 gratis diner (exclusief dranken) bij min. 7 nachten. Korting op de 
green fee van diverse golfterreinen in de regio. Viponthaal voor jong gehuwden.

De perfecte ligging, op de top van een 
heuvel. U geniet van een subliem pano-
rama op de groene omgeving, met de At-
lantische Oceaan op de achtergrond. De 
rust, de talrijke facili teiten en de goede 
keuken zorgen voor een geslaagde vakan-
tie aan de noordkust van Portugal. Recent 
vernieuwde kamers en betaalbare prijzen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NPTV0007 N1

A 01/04-15/05 39 60 29 halfpension 
volwassene 26 
kind < 13 jaar 13

B 16/05-09/07 43 67 29
C 10/07-27/08 62 88 30
B 28/08-30/09 43 67 29
A 01/10-31/03 39 60 29

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

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

+ 2 nachten gratis (01/04/20-22/07/20, 25/08/20-31/03/21)
(inclusief ontbijt of halfpension)

Noord-Portugal

GRATIS

Póvoa de Varzim
Dit vroeger vissers-
dorp tussen de rivie-
ren Douro en Minho 
is uit ge groeid tot een 
moderne, levendige 
bad plaats, een van de 
popu lairste van Noord-Portugal (65.000 in-
woners). Een groot strand, een jachthaven, 
een casino, win kels, bars,... De Rates kerk 
is een van de belangrijkste romaanse 
bouw werken van Portugal.
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Fábrica do Chocolate

Ligging: aan de rand van het historische hart van Viana do Castelo, een aan-
gename stad aan de monding van de Limarivier en niet ver van de Atlantische 
kust. Een goede uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten langs de rivier, 
watersporten,... kortom, voor een actieve vakantie. Ga zeker eens iets drinken 
in de beachbar van Hotel Feelviana. Braga ligt op 44 km, Porto op 75 km.
Transport: per auto: 1.938 km (Brussel), 1.650 km (Parijs), 2.126 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 65 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit recent viersterrenhotel ademt geschiedenis uit, maar dan in 
een modern jasje. Het elegant art-decogebouw (1922) was vroeger een chocola-
defabriek, en werd in 2004 succesvol omgetoverd tot een kleinschalig Boutique 
hotel. Verzorgd ontbijtbuffet met huisgemaakt chocoladebrood en een uitnodi-
gende chocoladefontein. Restaurant. Laat uw zintuigen verleiden en volg een 
chocoladeworkshop, bezoek het chocolademuseum (gratis toegang voor onze 
klanten) of verwen uzelf met een chocolademassage. Golf Ponte de Lima op 
16 km. Publieke ondergrondse parkeergarage op 50 m (betalend).
Kamers: de 18 themakamers zijn 'smaakvol' ingericht met een flinke knipoog 
naar chocolade. Ze zijn comfortabel en voorzien van alle faciliteiten om uw 
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Standaardkamer (20 m², max. 3 per-
sonen) of duplex suite (35 m², max. 2 volwassenen en 3 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1  kind (standaard) of 
3 kinderen (duplex suite) van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de ouders (zie 
prijstabel).
Bijzonderheden: min. 2 nachten.
Bonus: gratis toegang tot het chocolademuseum.

Beeldt u zich even een wereld in gemaakt 
van chocolade... in dit modern themahotel 
met een uitstekende service staat alles in 
het teken van dit 'voedsel van de goden'. 
In het historisch kader van een oude cho-
coladefabriek kan u er zich volop aan te 
goed doen én... veel over leren. Uitermate 
geschikt voor een romantisch uitje, of een 
actieve vakantie met het ganse gezin.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

duplex
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NPTV0104 X1

A 18/02-04/04, 23/04-30/06, 16/09-14/12 zo/do 56 102 73 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 22
extra bed (3de volwassene) in 
een standaardkamer 38

B 18/02-04/04, 23/04-30/06, 16/09-14/12 vrij/za 63 116 82
C 05/04-22/04, 01/07-15/09, 15/12-31/12 68 126 89
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking NPTVP104
D 01/03-30/12 229 289

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

(cumuleerbaar)
• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis *
• Korting van 6% (min. 2 nachten) OF 15% (min. 3 nachten voor verblijven 

zondag t/m vrijdag) *
(de voordelen gelden 18/02/20-31/12/20)
* niet onderling cumuleerbaar

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje en 
stukje chocolade

 ∙ 1x diner in een restaurant 
op wandelafstand

 ∙ workshop maisbrood 
maken + picknick

GRATIS

vanaf

Viana do Castelo
Gelegen aan de mon-
ding van de Limarivier 
met een breed strand 
en omringd door 
groene heuvels. Het 
is een leven dig, goed 
be waard historisch stadje. Het centrum 
heeft impo san te herenhuizen, winkeltjes, 
restau rants en een gezellig plein met ter-
rasjes. De prachtige bedevaartskerk Santa 
Luzia (replica van de Sacré-Coeur) domi-
neert de stad.
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Quinta da Bouça d'Arques

Ligging: landelijk, in Vila de Punhe (1 km), 12 km ten zuidoosten van Viana 
do Castelo. De Spaanse grens ligt slechts op een halfuurtje rijden. Langs de 
Atlan tische kust treft u diverse rustige stranden en een erg schilderachtige 
route. Deze quinta is een ideale uitvalsbasis voor een actieve vakantie. In de 
omgeving kan u ontspannende wandelingen maken door de wijngaarden en de 
bossen. Voor intensievere tochten kan u terecht in het nationaal park Peneda-
Gerês op 60 km. Tennis en karting in Viana do Castelo, en golf 18 holes in 
Ponte de Lima (18 km). Op de Minhorivier kunt u raften, terwijl de oceaan zich 
optimaal leent om te surfen.
Transport: per auto: 1.932 km (Brussel), 1.631 km (Parijs), 2.135 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 70 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u verblijft hier op een gerestaureerde, 300 jaar oude wijnboerderij. 
24 Uursreceptie. Wijnboetiek. Gezellige woonkamer met open haard voor een 
drankje. Goede restaurants op 10 minuutjes rijden. Mogelijkheid tot diner ter 
plaatse mits voorafgaande reservering (mei-oktober, 3 gangen inclusief wijn, 
richtprijs € 37,50, ter plaatse te betalen). Het buitenzwembad kijkt uit op de 
wijngaarden. Mogelijkheid tot massages (betalend).
Huisjes : niet meer dan 9 huisjes. Ze zijn uitgerust met houten vloeren en 
kitchenette met microgolfoven, frigo, kookplaat, toaster en water koker. Type 
T1 (voor 2 personen, 1 slaapkamer, 50 m², 7 units) of type T2 (voor 4 per sonen, 
2 slaapkamers, 80 m², 2 units). Er is de mogelijkheid tot 1 extra bed in beide 
types.
Inbegrepen: water, elektriciteit, verwarming. Dagelijkse schoonmaak (uitgez. 
de kitchenette). Vervangen bedlinnen 2x per week, badlinnen naar wens. Eind-
schoonmaak.
Waarborg: geen waarborg.
Maaltijden: logies en ontbijt (wordt naar uw huisje gebracht, verse producten 
zoals huis gemaakte confituren). 's Zomers kan u ontbijten op het terras.
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bijzonderheden: periodes B/C: min. 3 nachten. Overige periodes: min. 2 nach-
ten.
Bonus: welkomstdrankje.

Charmant en rustiek, omgeven door weel-
derig groen en een indrukwekkende stilte. 
In deze quinta vindt u al het typische dat 
de Minhostreek te bieden heeft: prachtige 
wijngaarden, tuinen die omzoomd zijn 
met eeuwen  oude bomen en een zorgvul-
dig ge restau reerd landhuis. Hedendaags 
comfort in harmonie met traditie.

vanaf Prijs per UNIT per nacht
T1 voor
2 pers.

T2 voor
4 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NPTV0074 N1

A 01/04-17/04, 22/04-31/05 156 224 extra bed (3de persoon in een 
T1 of 5de persoon in een T2) 48B 18/04-21/04, 01/06-31/07 176 244

C 01/08-31/08 196 270
B 01/09-30/09, 28/12-01/01 176 244
A 01/10-31/10 156 224
D 01/11-27/12, 02/01-01/03 122 190
B 02/03-06/03 176 244
D 07/03-31/03 122 190

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

01/11/20-27/12/20, 02/01/21-01/03/21, 07/03/21-31/03/21) (niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-27/12/20, 02/01/21-01/03/21, 

07/03/21-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-17/04/20, 22/04/20-31/05/20, 

01/10/20-31/10/20)
• 

Noord-Portugal

GRATIS
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Viana do Castelo (Vila de 
Punhe)
Viana ligt aan de mon-
ding van de Lima met 
een breed strand en is 
omringd door groene 
heuvels. Het is een 
erg leven dig, goed 
be waard historisch stadje. Het centrum 
heeft impo san te herenhuizen, winkeltjes, 
restaurants en een gezellig plein met ter-
rasjes. De bedevaartskerk Santa Luzia 
(replica van de Sacré-Coeur) domineert de 
stad - wat een panorama...
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Boticas Hotel Art & Spa

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

inclusief ontbijt
NPTV0099 N1

A 01/04-09/04, 12/04-30/06 49 87 54
B 10/04-11/04, 01/08-31/08 63 114 68
C 01/07-31/07, 01/09-30/09 57 103 63
A 01/10-31/10 49 87 54
D 01/11-29/12, 01/01-31/03 42 73 49
B 30/12-31/12 63 114 68

Ligging: in het midden van de natuur waar u tot rust komt. 
Maak wandeltochten in het Peneda-Gerês National Park. De 
thermale baden van Carvalhelhos liggen op 7 km. Een ideale lig-
ging tussen Chaves (een historisch plaatsje met musea, monu-
menten en een rijke keuken) en Vidago (bekend kuuroord).
Transport: per auto: 1.762  km (Brussel), 1.457  km (Parijs), 
1.983 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 152 km.
Faciliteiten: lobby en receptie. In restaurant Abstract is de 
keuken gebaseerd op lokale producten. Er is een uitgebreide 
wijnkaart. Verwarmd binnenzwembad, bubbelbad, sauna, Turks 
bad (gratis), massages (betalend). Panoramisch buitenzwem-
bad (april-september) op het dak, poolbar voor lichte maaltij-
den en snacks.
Kamers: 44 comfortabele en modern ingerichte kamers (22 m²). 
Standaardkamers (max. 2  personen, zicht op het dorp of de 
binnenplaats) of superior kamers (max. 3 personen, zicht op de 
tuin, extra bed 3de volwassene € 32,50/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag per dag van €  17,60 (volwassene) of €  11,80/dag (t/m 
11 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 
1 kind van 3 t/m 11  jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 16,20/nacht, 1 kind van 12 t/m 17 jaar betaalt € 24,30/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-29/12/20, 

01/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 

12/04/20-30/06/20, 01/10/20-31/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-31/07/20, 

01/09/20-30/09/20)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Cosy, eigentijds adresje, ideaal om te 
combineren met Porto en de Douro. 
Vele faciliteiten. Adembenemend 
uitzicht vanuit het restaurant en een 
verzorgde lokale keuken.

Boticas
In de bergachtige regio Barroso waar runderen worden gefokt. 
Ook bekend is de 'Vinho dos Mortos' (de wijn van de doden) en 
het 'heilige water' van de thermale baden van Carvalhelhos.

Quinta do Salgueiro

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
NPTV0086 N1

A 01/04-29/06 38 75 48
B 30/06-30/08 49 97 58
A 31/08-31/03 38 75 48

Ligging: midden in het natuurpark van de Douro, tegen de 
Spaanse grens (Salamanca op 118 km). Geniet van de adem-
benemende vergezichten tijdens een wandel- of fietstocht 
langs de schilderachtige Douro-rivier.
Transport: per auto: 1.688  km (Brussel), 1.385  km (Parijs), 
1.882  km (Amsterdam). Luchthaven Salamanca (Spanje) op 
135  km en Porto op 243  km. Treinstation Pocinho op 50  km. 
Bushalte (naar Porto en Lissabon) op 1,5 km.
Faciliteiten: eigenares Margarida heet u welkom in haar heren-
huis op een domein van 1 ha. Verzorgd ontbijtbuffet, buiten bij 
mooi weer. Restaurant voor het halfpension. Buitenzwembad 
met ligstoelen (zoetwater, open mei-oktober naargelang het 
weer). Ter plaatse worden unieke be levenissen voorgesteld, 
zoals een confituurworkshop, kookateliers, druivenoogst (okto-
ber-november) en wandel- en fiets tochten langs de rivier.
Kamers: 8  themakamers met terras en parket of tegelvloer, 
ingericht met antiek meubilair. 7 Standaardkamers (18-20 m², 
bad of douche, max. 3 personen) of 1 suite (30 m², bad, max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, slaapbank). Alle 
kamers kijken uit op de tuin of het terras. Extra bed (3de vol-
wassene) in beide types: € 30/nacht. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 23/dag (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: gesloten 01/01/21-31/01/21.

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

voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-29/06/20, 

31/08/20-31/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (30/06/20-

30/08/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Charmante quinta, met passie gerund 
door de eigenares Margarida Guerra 
Junqueiro. Ideaal om te onthaasten 
en met volle teugen van de feeërieke 
natuurpracht te genieten.

Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta ligt in het afgebakend wijngebied 
van de Douro; deze regio is bijzonder mooi in de lente wan-
neer de amandelbomen in bloei staan. Een prachtig tafereel...
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The Vintage House

Ligging: in de Dourovallei, direct aan de oever van de rivier met een beto-
verend uitzicht op de wijngaarden, aan de rand van Pinhão, op 80 m van het 
pittoreske treinstation. Het kleine, gezellige Pinhão is het centrum van de 
portoproductie. U kunt in de omgeving dan ook makkelijk een bezoek brengen 
aan een lokale wijnboer. Op 20 km ligt Régua en op 35 km Vila Real met vlakbij 
het barokjuweeltje Palacio de Mateus. De culturele topsteden Porto (127 km) en 
Guimarães (119 km) liggen op anderhalf uur rijden.
Transport: per auto: 1.771 km (Brussel), 1.468 km (Parijs), 1.966 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 129 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de algemene delen van dit logeeradresje stralen nog het authen-
tiek karakter uit van de 18de-eeuwse wijnboerderij. Receptie en salon. Wijnshop 
en wijnacademie. Er worden wijndegustaties en -cursussen georganiseerd en 
portwijnroutes voor u uitgestippeld. De bibliotheekbar, met houten vloer en 
balken, is een uiterst gezellige ruimte om te genieten van een koffie en een 
goed boek. In het Rabelo restaurant kan u culinair genieten in een uitnodigend 
en stijlvol kader. Bij de traditionele Portugese keuken wordt de perfecte wijn 
geschonken. De wijnkaart werd zorgvuldig samengesteld. Openluchtzwembad 
met gratis ligstoelen en handdoeken (01/05-31/10). Tennisplein in de fraaie 
tuinen.
Kamers: de 50 ruime kamers ademen warmte en charme en zijn voorzien van 
alle hedendaags comfort. Elke kamer beschikt over een balkon of terras en kijkt 
uit op de Dourorivier of op de wijngaarden. U geniet steeds van de rust. Naar 
keuze: standaardkamers (35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), junior suites 
met zithoek (42 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen) of nog ruimere deluxe 
suites (48 m²) en master suites (75 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de master suites: 2 kinderen t/m 16 jaar 
overnachten gratis in de suite van de ouders (inclusief ontbijt), verminderde 
prijs voor 1 kind (standaard) of 2 kinderen (junior suites) van 3 t/m 16 jaar (zie 
prijstabel).
Bijzonderheden: 09/04/20-11/04/20, 31/12/20: betaalbaar bij reservering, niet 
wijzigbaar, niet annuleerbaar. 31/12/20: min. 2 nachten.
Bonus: fles water op de kamer. Jonggehuwden: upgrade naar een junior suite 
volgens beschikbaarheid en glaasje porto.

Magnifiek charmehotel op een bevoor-
rechte locatie aan de oevers van de Douro 
- een absoluut tophotel en een referentie 
in de streek. Een perfecte en persoonlijke 
service, lekker eten in het restaurant, een 
gezellige bar, ontspannen in het zwembad 
met zicht op de rivier, verzorgde en gerief-
lijke kamers,... voor een magisch verblijf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

junior
suite

2 pers.

deluxe
suite

2 pers.

master
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NPTV0053 X0

A 01/04-30/04 zondag/donderdag 98 118 142 177 kind 3 < 17 jaar incl. ontbijt 
(standaard en junior suite) 39B 01/04-30/04 vrijdag/zaterdag 118 139 162 198

C 01/05-30/06, 01/09-30/09 zondag/donderdag 139 159 177 200
D 01/05-30/06, 01/09-30/09 vrijdag/zaterdag 154 175 193 216
E 01/07-31/08, 01/10-31/10, 31/12 zondag/donderdag 134 154 177 200
F 01/07-31/08, 01/10-31/10, 31/12 vrijdag/zaterdag 149 170 193 216
G 01/11-30/11 zondag/donderdag 83 98 134 175
H 01/11-30/11 vrijdag/zaterdag 98 113 149 190
I 01/12-30/12 zondag/donderdag 77 98 129 170
J 01/12-30/12 vrijdag/zaterdag 93 113 144 185

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

(01/04/20-31/12/20)

De Dourostreek

GRATIS

Pinhão
Het kleine, gezellige 
Pinhão is het centrum 
van de portoproductie. 
Hier is de bodem het 
vruchtbaarst en het kli-
maat optimaal. Het is 
de warmste plek van de Dourovallei. Pin-
hão is eigenlijk een ingeslapen stadje het 
grootste deel van het jaar, maar tijdens de 
oogst wordt Pinhão overspoeld door drui-
venplukkers uit het hele land. Het treinsta-
tion heeft prachtige azulejos.
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Prijzen op aanvra ag: bij het drukken van de brochure waren de tarieven vanaf 01/11/20 niet beschikbaar. 
Contacteer uw reisagent of www.transeurope.com

Vila Galé Collection Douro

Ligging: prachtig gelegen, met zicht op de wereldbekende Douro-vallei. Het 
unieke landschap, met de in de zomermaanden groene wijngaarden die in de 
herfst vuurrood kleuren, is erkend als Unesco-Werelderfgoed. In deze streek 
liggen de wijngaarden in terrasvorm langs de rivier, wat voor prachtige ver-
gezichten zorgt. De brug die u naar Regua brengt ligt vlakbij (aan de overkant 
van de rivier). Wandel- en fietsroutes vanaf het hotel.
Transport: per auto: 1.781 km (Brussel), 1.478 km (Parijs), 1.986 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 121 km, Lisboa op 348 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: recent viersterrenhotel met prachtige uitzichten over Regua, de 
rivier en de wijnterrassen. Inkom en receptie. In restaurant Inevitavel (open 
voor lunch en diner) kan u genieten van een verzorgde maaltijd terwijl u uit-
kijkt op de Douro en de wijnranken. Bar met uitgebreide wijnkaart. Leuk buiten-
zwembad met ligstoelen, parasols en bubbelbad. Gratis gebruik van de Spa 
Satsanga met binnenzwembad, Turks bad, Vichy douche (9-21 uur). Massages en 
behandelingen (betalend). Nep Kids Club. Garage: vanaf € 7,50/24 uur.
Kamers: de 38 comfortabele kamers genieten allemaal van een prachtig rivier-
zicht. Moderne inrichting met oog voor detail. Standaardkamers (19 m², max. 
2 personen) of familiekamers (22 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen, sofabed). Extra bed (3de volwassene) in een familiekamer: 30% 
korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
buffet of bediening aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt of half pension).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: 01/08/20-31/08/20: 100% 
kosten vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn.

Familievriendelijk hotel in de Dourovallei 
dat over fantastische panorama's en talrij-
ke faciliteiten beschikt. Breng een bezoek 
aan een van de talrijke wijn boerderijen 
in de buurt en ontdek de vele verras-
sende wijnen uit deze prachtige regio. De 
Dourovallei staat niet voor niets bekend 
als 'de betoverende vallei'. Een adresje 
voor levensgenieters!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

familie- 
 kamer 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NPTV0100 N1

A 01/04-30/04 68 122 88 halfpension volwassene 23
B 01/05-29/05 80 143 103
C 30/05-26/06 82 148 107
D 27/06-17/07 90 162 117
E 18/07-29/08 94 169 122
D 30/08-03/10 90 162 117
B 04/10-31/10 80 143 103
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

(01/04/20-31/10/20) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Lamego
De kerk van het kloos-
ter Convento de Santa 
Cruz, met uitzicht op 
de stad, is bijzonder 
de moeite waard. Nog 
een toeristische trek-
pleister die u niet mag missen is het Mu-
seu de Lamego. Lamego is gelegen aan de 
oevers van de Douro en biedt u de gele-
genheid om verschillende uitstapjes in de 
omgeving te maken en te genieten van de 
prachtige uitzichten over de uitgestrekte 
valleien waar de Portwijn vandaan komt.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Noord-Portugal

Quinta do Ervedal

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
NPTV0029 N1

A 01/04-31/03 33 55 15

Ligging: een schitterende, groene ligging aan de Teixeira-
rivier, vlak bij de schilderachtige Dourorivier. Een beetje afge-
legen met slechts een paar restaurants in de buurt, ideaal om 
te onthaasten. Régua ligt op 16 km, Porto op 80 km. Bezoek de 
barokstad Lamego en Pinhão, het centrum van de portwijn aan 
de samenvloeiing van de Douro- en Pinhãorivier. De eigenaars 
kennen de streek op hun duimpje.
Transport: per auto: 1.853  km (Brussel), 1.551  km (Parijs), 
2.050 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 84 km.
Faciliteiten: het domein omvat 3 gebouwen, gratis wifi in de 
gemeenschappelijke ruimtes. In de eetkamer wordt het lekker 
ontbijt geserveerd en desgewenst het avondeten (mits reserve-
ring). De kookkunsten van gastvrouw Isabel lonen de moeite. 
Wie graag wat wil drinken, vraagt dat gewoon aan de eige-
naars. Knus salon met open haard, speelkamer (tafelvoetbal, 
tafeltennis,...) en een tuin met buitenzwembad en ligstoelen. 
Kapel. In de omgeving: paardrijden, wandelen, wijnkelders, 
boottochtjes, gezellige dorpjes,...
Kamers: slechts 10  kamers (14  m², max. 2  volwassenen en 
1 kind, tegelvloer), rustiek, stijlvol en sober, met leuke meu-
beltjes en accessoires. Elke kamer is anders. De badkamer is 
klein, maar adequaat. Geen televisie, rusten en genieten is hier 
het motto.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje porto of witte wijn). 
Jonggehuwden: schuimwijn en chocolaatjes.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/01/20) 

of 10% (reservering voor 29/02/20) (verblijven 01/04/20-
31/03/21, min. 3 nachten)

Vroeger een toevluchtsoord voor pel-
grims en nu een gezellig gereno veerde 
boerderij, waar Henrique en Isabel u 
warm verwelkomen. Familiale, onge-
dwongen sfeer.

Santa Marinha do Zêzere (Baião)
Klein gehucht dat deel uitmaakt van Baião. Lekkere wijnen, een 
verbluffende natuur waar de betoverende Douro doorstroomt, 
en totale relaxatie zijn de troeven van deze intacte regio.

Solar dos Anjos

vanaf Prijs per persoon per nacht deluxe
suite

2 pers.

executive
suite

2 pers.

tower
suite

2 pers.
inclusief ontbijt
NPTV0061 X1

A 01/04-31/10 67 80 87

Ligging: verscholen in een rustige, doodlopende straat, in het 
hart van het nationaal park Peneda-Gerês, aan de rand van het 
Serra da Cabreiragebergte. De ligging is ideaal voor uitstapjes 
naar de historische steden Braga of Guimarães.
Transport: per auto: 1.836  km (Brussel), 1.535  km (Parijs), 
2.033 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 85 km.
Faciliteiten: receptie (8-24 uur) en loungeruimte. Het kraak-
verse ontbijt wordt geserveerd op het door u gewenste tijd-
stip. Dit kan op het panoramisch terras of bij minder weer in 
de impressionante ontbijtruimte. Diner mogelijk op aanvraag 
(richtprijs € 35). Privétuin met buitenzwembad en ligstoelen. 
Gratis fietsen volgens beschikbaarheid.
Kamers: de kamers zijn in dezelfde stijl opgetrokken met par-
ket, antieke meubelen en kristallen kroonluchters, om u de 
charme en klasse van vervlogen tijden te laten herleven, zon-
der evenwel in te boeten aan heden daags comfort. 2 Deluxe 
suites (35 m², 2 éénpersoonsbedden, 1 met bubbelbad, 1 met 
hoekbad), 1 executive suite (37 m², tweepersoonsbed, hoekbad 
voor 2 personen, mooi zicht op de bergen) of 1  tower suite 
(55 m², tweepersoonsbed, bubbelbad, mezzanine en dakterras).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar. Kinderen onder de 
16 jaar zijn niet toegelaten.
Bijzonderheden: gesloten 01/04/20-30/06/20, 01/10/20-
31/03/21.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje porto). Jonggehuwden: fles 
schuimwijn.

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

(01/07/20-30/09/20)

De eigenaars van dit Boutique-adresje 
staan borg voor een persoonlijke ser-
vice. U logeert hier in een groen kader, 
charmant en met respect voor het ver-
leden. Een topadresje!

Vieira do Minho
Stadjes als Vieira do Minho houden stevig vast aan hun tradi-
ties. Toch heeft de tijd er niet stilgestaan. Spectaculair is de 
middeleeuwse brug en de kapel.
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Douro Palace Resort & Spa

Ligging: in Santa Cruz do Douro, een van de talrijke gehuchtjes van Baião, 
dat bestaat uit een aaneenschakeling van kleine, groene dorpjes aan de rivier. 
De Dourostreek is gekend voor de wijnen en de mooie natuur. Proef zeker eens 
de lokale wijnen in een van de talrijke wijnkelders. Maak een boottochtje op 
de rivier en bezoek het mooie stadje Amarante, het klooster van São Gonçalo 
(25 km) en uiteraard Porto (82 km).
Transport: per auto: 1.850 km (Brussel), 1.548 km (Parijs), 2.047 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 101 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de receptie kan u terecht voor het reserveren van excursies, 
boottochtjes, een bezoek aan een wijnkelder,... Er zijn 3 bars: de Tertulia Bar 
op de vijfde verdieping met een fenomenaal uitzicht op de Dourorivier, de São 
João Bar met poolbiljart, en de Eira's Bar bij het zwembad (open volgens de 
weersomstandigheden). In restaurant Eça staan lekkere, verse en lokale gerech-
ten op de kaart. De spa (betalend) biedt een brede waaier aan behandelingen 
en sauna, Turks bad, binnenzwembad, bubbelbad,... Buitenzwembad (15/05-
15/10) met ligstoelen en kinderbadje. Speelzone voor de kinderen. Babysit, 
kapper,...
Kamers: een totaal van 60 kamers (max. 3 personen) met een strakke, rustge-
vende inrichting en veel lichtinval dankzij de grote ramen. Ze beschikken alle-
maal over badjassen en pantoffels, make-upspiegels en een balkon. Naar keuze: 
standaardkamers met zicht op de tuin of op de Douro (25 m²) of suites (29 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (bediening 
aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension), verminderde prijs voor 1 kind 
van 9 t/m 12 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 01/08/20-15/09/20: prijzen op aanvraag.
Bonus: fles champagne voor jonggehuwden. 55+: bij min. 3 nachten voucher 
t.w.v. € 40/kamer te gebruiken in het restaurant.

Dit trendy hotel biedt een unieke ervaring 
van comfort, service en ontspanning in 
een relaxte sfeer. Verschillende bars, een 
goed restaurant, een riante spa en een 
uitnodigend, hedendaags kader. Dit alles 
in een mooie, groene omgeving uitkijkend 
op de Dourorivier. U komt hier helemaal 
tot rust en geniet met volle teugen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
tuinzicht

2 persk.
rivierzicht

suite
2 pers.

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NPTV0027 N1

A 01/04-30/06 zondag/donderdag 59 63 123 55 kind 9 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A/B 44 
per. C/D 48 
per. E/F 38
halfpension 
volwassene 35 
kind 9 < 13 jaar 18

B 01/04-30/06 vrijdag/zaterdag 67 70 134 55
C 01/07-31/07 zondag/donderdag 67 71 127 61
D 01/07-31/07 vrijdag/zaterdag 82 90 146 61
C 16/09-15/10 zondag/donderdag 67 71 127 61
D 16/09-15/10 vrijdag/zaterdag 82 90 146 61
A 16/10-31/10 zondag/donderdag 59 63 123 55
B 16/10-31/10 vrijdag/zaterdag 67 70 134 55
E 01/11-31/03 zondag/donderdag 57 60 116 48
F 01/11-31/03 vrijdag/zaterdag 64 67 127 48

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

verblijven 01/04/20-30/06/20, 16/10/20-31/03/21, min. 4 nachten)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/11/20-31/03/21)
• Korting van 15% (verblijven 01/04/20-30/06/20, 01/11/20-31/03/21, min. 

4 nachten) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Santa Cruz do Douro (Baião)
Santa Cruz do Douro is 
de naam van het kleine 
gehucht waar u verblijft 
en dat deel uit maakt 
van Baião. Lekkere wij-
nen, een verbluffende 
natuur waar de betoverende Douro door-
stroomt, en totale relaxatie zijn de troeven 
van deze regio, die nog niet overspoeld is 
door toeristen. U kan in de omgeving ook 
diverse watersporten beoefenen.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Douro Royal Valley

Ligging: rustig, aan de oever van de Dourorivier, een rivier die geflankeerd 
wordt door heuvels met wijngaarden en authentieke landhuizen. Het dorpscen-
trum van Pala ligt op 700 m, Baião op 14 km. Een autorit langs de rivier met 
adembenemende landschappen en charmante dorpjes loont de moeite. Porto 
ligt op een uurtje rijden.
Transport: per auto: 1.823 km (Brussel), 1.520 km (Parijs), 2.018 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 74 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hedendaags interieur past mooi bij de authenticiteit van het 
landschap. In de lobby wordt u hartelijk ontvangen aan de receptie, verschil-
lende zithoekjes. Voor een drankje of een snack moet u in de Ruby Bar zijn. 
's avonds een cosy pianobar. In het Palato D'Ouro restaurant geniet u van een 
gastronomische keuken op basis van lokale, dagverse producten bij een heerlijk 
glaasje wijn. Zowel de beste regionale wijnen als diverse wereldwijnen worden 
aangeboden. Genieten van de omgeving kan in de tuin, aan het mooie overloop-
zwembad (mei-oktober). Acqua poolbar, snacks verkrijgbaar. Binnenzwembad. 
The Royal SPA met behandelingen, sauna, hamam en een jetstreambad.
Kamers: de 69 kamers (max. 3 personen) liggen verspreid over 5 verdiepingen 
en hebben een zalig zicht op de rivier. Balkon of terras. De inrichting bestaat 
uit een luxueuze boutiquestijl, warm en huiselijk van sfeer. Standaardkamers 
(30 m²) of ruimere suites (60 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
buffet of vast menu, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension), verminderde prijs voor 1 kind 
van 9 t/m 12 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 01/08/20-15/09/20: prijzen op aanvraag.
Bonus: 55+: 20% korting op de behandelingen in de spa en bij min. 3 nachten: 
voucher t.w.v. € 40/kamer te gebruiken in het restaurant (niet cumuleerbaar 
met Uw voordeel). Jonggehuwden: fles champagne.

Elegant hotel, in de magnifieke Douroval-
lei. Alle kamers hebben een balkon met 
adembenemend uitzicht op het land schap 
van wijnterrassen, dat tot het Unesco-We-
relderfgoed behoort. Zalig om 's avonds 
op uw balkon te genieten van een glaasje 
vinho verde. Dit tophotel waar gastrono-
mie en wijn centraal staan, is bovendien 
een perfecte uitvalsbasis om deze mooie, 
ongerepte regio te verkennen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
suite 

2 pers.
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NPTV0090 X0

A 01/04-30/06 zondag/donderdag 79 157 105 57 kind 9 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A/B 44 
per. C/D 50 
per. E/F 38
halfpension 
volwassene 36 
kind 9 < 13 jaar 18

B 01/04-30/06 vrijdag/zaterdag 92 183 120 57
C 01/07-31/07 zondag/donderdag 85 169 128 63
D 01/07-31/07 vrijdag/zaterdag 107 214 150 63
C 16/09-15/10 zondag/donderdag 85 169 128 63
D 16/09-15/10 vrijdag/zaterdag 107 214 150 63
A 16/10-31/10 zondag/donderdag 79 157 105 57
B 16/10-31/10 vrijdag/zaterdag 92 183 120 57
E 01/11-31/03 zondag/donderdag 76 152 105 50
F 01/11-31/03 vrijdag/zaterdag 85 169 114 50

UW VOORDEEL
• Reservering tot 30 dagen voor afreis: vroegboekvoordeel van 15% 

(min. 4 nachten) OF 10% (geen min. aantal nachten) (verblijven 
01/04/20-14/07/20, 16/10/20-31/03/21)

(inclusief ontbijt)

Noord-Portugal

GRATIS

Pala (Baião)
Het dorpje Pala be-
hoort tot de gemeente 
Baião, een plaats met 
een rijke geschiedenis. 
In de 10de eeuw her-
overde de christelijke 
krijger Arnaldo de Bayan deze regio op de 
Moren, vandaar de naam Baião. Pala ligt 
op de noordelijke oever van de Douro, de 
rivier die dwars door de regio stroomt en in 
Porto uitmondt in de Atlantische Oceaan.
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Veelzijdig Centraal-Portugal heeft het allemaal: gastvrijheid, topgastronomie, 
natuurschoon, ongerepte landschappen, hagel witte zandstranden, architectuur, 
geschiedenis en traditie, avontuurlijke sporten,... Het natuurpark Serra da 
Estrela, het kleur rijke Aveiro dat ‘Het Venetië van Portugal’ wordt genoemd, de 
historische universiteitsstad Coimbra aan de Mondegorivier, Viseu - hoofdstad 
van de gastronomie en van de bijzondere Dãowijnen -, de ruïnes van de oude 
Romeinse stad Conímbriga, de thermen van Curia en Luso,...
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 € 445,
00 

Lisboa

Faro

Figueira de 
Castelo Rodrigo

Vieira do Minho

Porto

Sertã

De hoogtepunten
Dag 1-3: rit naar Convento da Sertã (204 km vanaf de luchthaven Porto). Als u tijd 
hebt, maak onderweg een stop in Coimbra, ooit de hoofdstad van Portugal, nu een 
charmante, levendige universiteits stad met meer dan 1.000 jaar geschiedenis. De om-
geving van uw eerste logeeradresje is perfect om de natuur, geschiede nis, cultuur en 
gastronomie te ontdekken van deze niet-toeris tische streek. Deze regio zal u weten 
te bekoren door zijn verscheidenheid, van de kust (wij kunnen u zeker het levendige, 
kosmopolitische Figueira da Foz aanraden, één van de belangrijkste zomerplaatsen 
van het centrum van Portugal) tot het gebergte - de Serra da Estrela is het hoogste 
bergmassief van Portugal. Laat u verrassen!

Dag 4-6: onderweg zijn Castelo Branco en Guarda beide een stop waard. U verblijft 
in de charmante Casa da Cisterna, die binnen de oude kasteelmuren van Castelo Ro-
drigo ligt. Fenomenale uitzichten in een historisch dorpje na  bij de Douro vallei en 
de Spaan se grens, in een glooiend heuvel land schap. De uitbaters Ana Berliner en 
Antonio Monteiro zullen u graag hel pen met het plannen van uw verblijf (ezeltochtje, 
picknickmand, een nachte lijk bezoek aan de prehistorische muurschilderingen in de 
Côavallei,...). Breng zeker een bezoekje aan de gastronomische, middeleeuwse stad 
Viseu met zijn sublieme kathedraal.

De complete ervaring
Dag 1-6: programma zoals hierboven.

Dag 7-9: aankomst in Noord-Portugal, in een schitterende groene omgeving. Luis en 
Christine, de bijzonder sympa thieke eigenaars van dit historisch hotelletje, staan borg 
voor een perfecte persoonlijke service. Spectaculair is de middeleeuwse brug en de 
kapel, die half onder een groot rotsblok is gebouwd. Het is een fantastische streek 
voor wandelaars. Geniet vooral van de rust hier. Overnachten doet u in het karakter-
volle, gastvrije Solar dos Anjos Boutique Hotel. Vieira do Minho (op 10 km van het 
hotel) ligt in een bergachtige en zeer bosrijke regio. In deze gemeente vindt u bij de 
stuwdammen van Caniçada en Ermal, locaties van grote schoonheid, ideale plekjes om 
u te ontspannen. We bevelen absoluut de prachtsteden Braga en Guimarães (wordt 
beschouwd als de wieg van Portugal) aan. Wandel door de gezelllige historische centra 
en proef het pure Portugal!

Dag 10: einde van de rondreis. Of verleng uw verblijf met enkele dagen in Porto (zie 
p. 56-57 of onze Citytripsbrochure). Verken de stad Porto in alle vrijheid, een zowel 
trendy als authentieke stad aan de Dourorivier. Ga ook een kijkje nemen aan de andere 
kant van de rivier, in Vila Nova da Gaia met zijn talrijke portohuizen. Geniet van een 
weergaloos uitzicht vanaf het dakterras van Porto Cruz bij valavond met een originele 
portcocktail. Bezoek het historisch centrum, de kathedraal, de Bolhãomarkt, de tradi-
tionele winkeltjes of maak een boottochtje vanaf de Ribeirakade.

* 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. 143). Vrije ver-
trekdatum, elke dag van de week

Rondreis 
6 nachten
 · 3 nachten in Sertã
 · 3 nachten in Figueira de Castelo Rodrigo

9 nachten
 · 3 nachten in Sertã
 · 3 nachten in Figueira de Castelo Rodrigo
 · 3 nachten in Vieira do Minho

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Portugal, waarde € 30 (per 
kamer)

 · Ontbijt
Rondreis De hoogtepunten
 · Convento da Sertã in Sertã (p. 80): 3 nachten 
in een classic kamer met veranda, welkomst-
drankje met plaatselijk gebakje, 1  lunch of 
diner (5  gangen vip keuzemenu, aperitief, 
1 glas rode en 1 glas witte wijn inbegrepen), 
1 afternoon tea of koffie, kaart met 7 wandel-
routes en kaart met 4 routes om de regio per 
auto te verkennen

 · Casa da Cisterna in Figueira de Castelo 
Rodrigo (p. 76): 3 nachten in een rabirruivo 
kamer, welkomstdrankje, 1x 3  gangendiner 
(dag van aankomst), excursie 4x4 naar het 
natuurreservaat Fraia Brava met gids, pick-
nick inbegrepen (3 uur), avondexcursie met 
gids naar het archeologisch park Vale do Côa 
(Unesco-Werelderfgoed met de grootste ver-
zameling rotstekeningen) (inclusief transfer) 
(4 uur)

Rondreis De complete ervaring
 · De eerste 6 nachten idem als hierboven plus
 · Solar dos Anjos in Vieira do Minho (p. 67): 
3  nachten in een deluxe suite, welkomst-
drankje

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 
Charmehotels 
Centraal-Portugal: 
verrassend anders
Een authentieke, onvergetelijke vakantie, 
zowel voor rustzoekers, avontuur- en cul-
tuurliefhebbers als strandgangers. Glet-
sjermeren, waterbronnen, historische 
stadjes, witte zandstranden, het mooie 
gebergte Serra da Estrela,... U verblijft 
op topadresjes, een en al charme, waar-
bij ook het culinair aspect aan bod komt.

vanaf Prijs per persoon per rondreis (*)

2 persk.
standaard

inclusief ontbijt

6 nachten CPOP0016
A 01/04-31/03 445

9 nachten CPOP0017
B 01/07-30/09 629
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 € 499,
00* Norte  de Portugal  

Centro de 
Portugal  

Costa  de 
L isboa

Alente jo

Lisboa

Faro

Porto

Ponte de Lima

Santa Cruz 
do Douro

Sertã

Beja

Amora 

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk.
inclusief ontbijt

Dag 1-3: Douro Palace Resort & Spa in Santa Cruz do Douro (p. 68). Deze tour 
start in het magische noorden, meer bepaald in de Dourostreek, op 100 km van 
de luchthaven van Porto. U geniet in het hotel van een van de allermooiste 
uitzichten op de wijngaarden, aangelegd in terrassen en Unesco-Werelderfgoed. 
Maak een boottochtje op de nabijgelegen Dourorivier, bewonder het prachtige 
panorama van de wijnterrassen en proef uiteraard de lekkere portwijnen. Nabij 
het hotel bevindt zich het treinstation Aregos, dat op de Dourolijn ligt, eveneens 
een ideale manier om de omgeving te ontdekken. Het station Régua, op wande-
lafstand (ongeveer 2,5 km) van het wijnhuis Quinta da Pacheca ligt op dezelfde 
lijn. Heeft u nog tijd over, bezoek dan het mooie stadje Amarante en het klooster 
van São Gonçalo, beide op ongeveer 40 km.

Dag 4-7: Convento da Sertã in Sertã (p. 80, 264 km). Het stadje Sertã ligt in 
Centraal-Portugal. Maak onderweg zeker een stop in Viseu, de hoofdstad van de 
gastronomie en de Dãowijnen, en natuurlijk ook in de universiteitsstad Coimbra. 
Opnieuw kozen we voor een sfeervol verblijf, dit keer in een modern Boutique 
hotel met een klein buitenzwembad. Een vredig, uniek adresje, omgeven door 
een schitterende natuur om te wandelen en te fietsen (bewegwijzerde routes in 
de nabijheid). U kan ook watersporten op de Rio Zêzere. Dit is het groene hart 
van Portugal. Perfect om de natuur, geschiedenis, cultuur en gastronomie te 
ontdekken van deze ongerepte, niet-toeristische streek. Bezoek Tomar op 49 km 
en Fatima op 77 km. 

Verlenging zon en zee
Dag 8-11: Hotel Evidência Belverde in Amora (p. 96) (216 km). Verleng uw 
verblijf en geniet van zon en zee aan de kust van Lissabon. In dit modern vier-
sterrenhotel met aangenaam buitenzwembad komt u helemaal tot rust dicht bij 
de Atlantische Oceaan. Er zijn mooie kuststeden te ontdekken op een half uurtje 
rijden (Estoril en Cascais), alsook het lieflijke Sintra met zijn betoverende palei-
zen. De hoofdstad Lissabon ligt op 25 km. Bezoek de ongerepte stranden van de 
Costa da Caparica met talrijke gezellige bars waar het aangenaam vertoeven is 
bij zonsondergang.

Dag 12: einde van de rondreis. De luchthaven van Lissabon ligt op 25 km.

* 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 kunnen 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. 143). Vrije ver-
trekdatum, elke dag van de week
Het is aanbevolen om op de heenreis te vliegen 
op Porto en op de terugreis vanuit Lissabon

Rondreis 7 nachten
 · 3 nachten in Santa Cruz do Douro 
 · 4 nachten in Sertã 

Rondreis 11 nachten
 · 3 nachten in Santa Cruz do Douro
 · 4 nachten in Sertã
 · 4 nachten in Amora

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Portugal, waarde € 30 (per 
kamer)

Rondreis 7 nachten inclusief ontbijt
 · Douro Palace Resort & Spa: 3  nachten in 
een standaardkamer met zicht op de Douro, 
1 diner 

 · Convento da Sertã: 4 nachten in een classic 
kamer (met veranda), welkomstdrankje met 
plaatselijk gebakje, 1 lunch of diner (5 gan-
gen vipmenu, aperitief, 1 glas rode en 1 glas 
witte wijn inbegrepen), 1 afternoon tea of 
koffie, kaart met 7 wandelroutes en kaart met 
4 routes om de regio per auto te verkennen

Rondreis 11 nachten inclusief ontbijt
 · De eerste 7 nachten: zie hierboven
 · Evidência Belverde: 4 nachten in een stan-
daardkamer, welkomstdrankje, 1  diner, fles 
wijn, gratis toegang tot de spa (binnen-
zwembad en stoombad)

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 die niet voorzien 
zijn in het programma

Portugal puur
3 onvergetelijke, 
magische regio’s
Verken Portugal in alle vrijheid. U 
beslist zelf welke bezienswaardigheden 
u bezoekt en u kunt naar wens een 
rustdag inlassen. U verblijft in char-
mehotels in drie karakteristieke regio’s: 
in Noord-Portugal, in Centraal-Portugal 
en aan de kust van Lissabon. Gezel-
ligheid, authenticiteit en wijn staan 
centraal, u krijgt volop de kans om te 
proeven...

Rondreizen

rondreis 7 nachten NPTP0037
A 01/04-30/06, 16/10-31/03 499
B 01/07-31/07, 16/09-15/10 529

rondreis 11 nachten NPTP0038
C 01/04-30/06, 16/10-31/03 719
D 01/07-31/07, 16/09-15/10 745
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 € 33,
00* 
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Furadouro Boutique Hotel Beach & Spa

Ligging: een schitterende locatie vlak aan het strand van Furadouro. Talrijke 
winkels, terrasjes en snackbars op wandelafstand. Op 3 km van het grotere 
carnavalstadje Ovar, en op 50 km van Porto. In de buurt moet u zeker naar 
het romantisch kasteel Santa Maria da Feira, en naar Torreira, een levendig 
kuststadje. Castro Daire is nog zo’n charmant ingeslapen dorpje met een mooi 
centraal plein. Ook Aveiro, het Venetië van Portugal, ligt vlakbij.
Transport: per auto: 1.909 km (Brussel), 1.607 km (Parijs), 2.106 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 61 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: frisse, witte tinten zetten de toon. 24 Uursreceptie. In het res-
taurant Cardo wordt u een lekker ontbijtbuffet voor gezet. Hier kan u eveneens 
terecht voor de lunch en het diner. Het uitzicht op de oceaan en op de zons-
ondergang vanuit het restaurant is bijzonder mooi. Nieuwe Bar Sal, een trendy 
wijnbar met lekkere tapas. Aangename spa (toegang vanaf 16 jaar, badmuts ver-
plicht) met o.m. sauna, Turks bad, een verwarmd binnenzwembad en verschil-
lende behandelingen. Privé parking aan het hotel (vanaf € 10/24 uur, beperkt).
Kamers: 27 elegante kamers waarvan 3 suites (tegelvloer). Ook hier komen de 
witte tinten terug, wat zorgt voor een rust gevend gevoel. Standaardkamers 
(22 m²) met landzicht of met zicht op de oceaan of ruimere premium kamers 
(24 m², max. 3 personen), eveneens met keuze uit land- of oceaanzicht. Alle 
kamers hebben eenzelfde moderne designlook. Suites met landzicht mits toe-
slag (max. 2 volwassene en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Half- en volpension mits toeslag (3 gan-
gen, keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de suites met landzicht: verminderde 
prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders.
Bijzonderheden: topdata: 10/04/20-12/04/20, 29/12/20-31/12/20, 14/02/21, 
22/02/21-25/02/21.
Bonus: 20% korting op spabehandelingen. Jonggehuwden: champagne en aard-
beien.

Dit Boutique strandhotel is een fantas
tisch project van een ambitieuze vrouw. 
Luisa Dantas, de eigenares, is erin ge
slaagd een uniek, luchtig en klein schalig 
viersterrenhotel te creëren dat rust en 
klasse uitstraalt. Het interieur is strak en 
modern, gekoppeld aan maximaal comfort 
en een gepersonaliseerde service. De uit
stekende ligging en sublieme panorama's 
maken het plaatje compleet.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
landzicht

2 persk.
premium
landzicht

2 persk.
zeezicht

2 persk.
premium
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CPOV0017 N1

A 01/04-14/06 uitgez. topdata 50 59 59 79 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 50
extra bed (3de volwassene) in 
een premium zeezicht 
per. A/C 64 
per. B 87 
suite landzicht 2 pers. 15
halfpension volwassene 35 
halfpension kind < 13 jaar 24
volpension volwassene 64 
volpension kind < 13 jaar 42

B 15/06-15/09 58 71 73 97
A 16/09-31/10 50 59 59 79
C 01/11-31/03 uitgez. topdata 44 53 53 71
B Topdata 58 71 73 97

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-31/03/21)
• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis (01/04/20-09/04/20, 13/04/20-31/05/20, 

01/10/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Centraal-Portugal

GRATIS
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Furadouro (Ovar)
Dit heel klein, levendig 
ge huchtje is vooral ge
roemd om zijn strand 
en maakt deel uit van 
het nabij gelegen Ovar. 
Ovar ligt tussen Porto 
en Aveiro en is voor namelijk bekend om 
zijn jaarlijks kleurrijk carnaval. U bent 
er omgeven door kunstmeren en zout
winningen. Een ongewoon stadje waar 
de vrouwen soms nog een vreemde hoed 
dragen en blootvoets lopen. De moeite om 
te zien is de 17deeeuwse parochiekerk, 
hoger gelegen en met mooie uitzichten.
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Maçarico Beach Hotel

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
superior 
zeezicht

1 persk.
superior 
zeezicht

familiesuite 
2 pers.

inclusief ontbijt
CPOV0038 X1

A 01/04-30/06 67 120 94
B 01/07-15/09 95 174 120
A 16/09-31/03 67 120 94

Ligging: aan het strand. Praia de Mira is een mooie badplaats 
met een prachtig strand voor strandgangers, wandelaars en 
watersportliefhebbers (surfen, zeilen, suppen,...). Nabij Aveiro 
(30 km), Figueira da Foz (38 km) en Coimbra (52 km).
Transport: per auto: 1.907  km (Brussel), 1.602  km (Parijs), 
2.103 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 114 km, Lisboa op 
229 km.
Faciliteiten: 24  uursreceptie. Verzorgd ontbijtbuffet in het 
restaurant. Overige eetgelegenheden vindt u op wandelaf-
stand. Klein zwembad op de dakverdieping met adembenemend 
zicht op zee. Spa met o.m. bubbelbad, sauna, hamam en een 
kleine fitness (gratis). Behandelingen en massages (betalend). 
Privéparking (vanaf € 5/24 uur).
Kamers: 30 knappe kamers met thematische accenten. Superior 
met zeezicht en balkon (19 m², max. 2 volwassenen + 1 kind), 
en familiesuites (27 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 
12 jaar, tweepersoonsbed, stapelbed, geen zeezicht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Familiesuites: 1 kind t/m 
12 jaar overnacht gratis in de suite van de ouders (stapelbed) 
(inclusief ontbijt). Het 1ste kind (superior) of het tweede kind 
(familiesuite) van 3 t/m 12 jaar betaalt € 39/nacht.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 28/12/20-31/12/20, 
04/01/21-24/01/21. De spa is niet toegankelijk onder de 18 jaar.

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

6 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/04/20-30/06/20, 16/09/20-31/03/21)

GRATIS

Cosy hotelletje dat strandliefhebbers, 
actieve reizigers én levensgenieters 
zal bekoren. De oceaan brengt rust en 
het panoramisch zwembad is top. U 
krijgt waar voor uw geld.

Praia de Mira
Tussen Aveiro en Figueira da Foz aan de langgerekte zandkust. 
Dit vroegere vissersplaatsje, direct aan zee, is vandaag een 
drukke, populaire vakantiebestemming. Favoriet bij surfers.

Casa da Cisterna

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

rabirruivo
2 persk.

andorinhão

noitibo
suite

2 pers.
inclusief ontbijt
CPOV0031 N1

uitgez. topdata
A 01/04-31/05, 01/10-31/03 zondag/donderdag 38 43 61
B 01/04-31/05, 01/10-31/03 vrijdag/zaterdag 40 48 69

uitgez. topdata
C 01/06-31/07, 01/09-30/09 zondag/donderdag 40 45 64
D 01/06-31/07, 01/09-30/09 vrijdag/zaterdag 43 51 77
D 01/08-31/08 43 51 77
D Topdata 43 51 77

Ligging: in de Dourovallei op 23 km van de rivier. De Casa ligt 
binnen de oude kasteelmuren van Castelo Rodrigo.
Transport: per auto: 1.722  km (Brussel), 1.421  km (Parijs), 
1.918 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 248 km.
Faciliteiten: gezellige woonkamer/salon met televisie, dvd-
speler, bibliotheek. Eetkamer voor het ontbijt, diner en pick-
nick zijn mogelijk op aanvraag. Bij mooi weer kan u ook buiten 
tafelen op het balkon met wondermooi panorama. Er is een 
mooie tuin met klein buitenzwembad, ligstoelen en parasols. 
De uitbaters Ana Berliner en Antonio Monteiro zullen u graag 
helpen met het plannen van uw excursies (ezeltochtje, pick-
nickmand, een nachtelijk bezoek aan de prehistorische gravu-
res in de Côavallei,...). Gratis parkeren in de buurt.
Kamers: slechts 9  knappe kamers (met parket): rabirruivo 
(12  m², op het gelijkvloers in het bijgebouw), andorinhão 
(15 m², in de tuin) en suites noitibo (27 m², met mezzanine en 
terras, in de tuin). Elke kamer/suite verrast door zijn originele, 
hippe inrichting. Op aanvraag: haardroger, frigo en open haard.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 5/nacht.
Bijzonderheden: topdata (2020): 03/04-13/04, 30/04-02/05, 
09/06-13/06, 01/10-04/10, 27/11-30/11, 04/12-07/12, 24/12-31/12. 
Topdata (2021): 01/01-03/01, 21/02-25/02. Het hotel is gesloten 
van 15/12/20 - 25/12/20.
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn.

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

voor afreis voor verblijven 01/04/20-31/05/20, 
01/10/20-31/03/21) (niet cumuleerbaar)

• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten 
betalen + 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21)

(uitgez. topdata)

GRATIS

Charmante B&B voor zij die graag 
cultuur, gastronomie, natuur en rust 
wensen te combineren. Trendy interi
eur in de kamers. U wordt er gastvrij 
ontvangen door Ana en Antonio.

Figueira de Castelo Rodrigo
Pittoresk dorpje in een groen landschap nabij de Dourovallei 
en de Spaanse grens. Het kasteel speelde een voorname rol in 
de herovering van Portugal op de Spanjaarden in 1664.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

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

Vila Galé Ericeira

Ligging: een niet te evenaren ligging, op wandelafstand van zowel het zand-
strand als het centrum van Ericeira (400 m). Klein strandje vlak bij het hotel. De 
veelzijdige hoofdstad Lissabon ligt op 49 km. De stranden dichter bij het cen-
trum of het iets verder gelegen Foz do Lizandro zijn meer beschut en dus beter 
geschikt voor gezinnen met kinderen. U kunt ook kleine uitstappen maken naar 
plaatsen in de omgeving zoals het Aldeia Típica de José Franco, een minia-
tuurdorp in terracotta. Ook het klooster Convento de Mafra, waar het boek 
'Memorial do Convento' van Nobelprijswinnaar voor literatuur, José Saramago 
op werd gebaseerd, is een bezoekje waard. Het Nationaal Paleis van Mafra ligt 
op 11 km, Sintra op 23 km. Cabo da Roca op 36 km, met mooi uitzichtpunt, is 
absoluut een ommetje waard.
Transport: per auto: 2.071 km (Brussel), 1.760 km (Parijs), 2.268 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 50  km, Porto op 326  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit fraai gerenoveerde hotel met internationale uitstraling 
beschikt over alle faciliteiten voor een geslaagde vakantie aan de kust. Lobby 
en receptie. Het Occidental restaurant is open voor de lunch en het diner. In de 
Pirata bar nipt u van een uitmuntende cocktail. Mooie tuin met 2 zwembaden 
(waaronder 1 zoutwaterbad), een poolbar en een kinderbad. Gratis parasols, 
ligstoelen en handdoeken. Kids club (betalend). De Health Club (open van 8 tot 
20 uur, kinderen jonger dan 12 jaar zijn welkom van 8 tot 17u30) met bubbelbad, 
sauna, Turks bad en fitness is gratis toegankelijk.
Kamers: 202 elegante kamers met een cosy en comfortabele inrichting (19-
20 m², max. 3 personen, kluisje betalend). Naar keuze reserveren we voor u een 
standaardkamer of een kamer met balkon en zeezicht. Extra bed (3de volwas-
sene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
buffet of bediening aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: 01/08/20-31/08/20: 100% 
kosten vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn.

Traditioneel, aangenaam gerenoveerd 
viersterrenhotel met een gegeerde ligging 
bij de populaire surfspot Ericeira. Ideaal 
adresje om tot rust te komen op de mooie 
stranden of voor het beoefenen van water
sporten in de omgeving. Voor het opsnui
ven van wat cultuur bent u met Mafra, Sin
tra en vanzelfsprekend ook Lissabon aan 
het juiste adres. Zonnen op het strand, 
surfen en 's avonds heerlijk dineren met al 
het lekkers dat de zee biedt...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CPOV0042 N1

A 01/04-30/04 49 88 64 halfpension  24
B 01/05-29/05 52 94 68
C 30/05-17/07 80 144 104
D 18/07-29/08 100 180 130
C 30/08-03/10 80 144 104
B 04/10-31/10 52 94 68
E 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

(inclusief ontbijt)

Centraal-Portugal

GRATIS
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Ericeira
De stranden van Eri
ceira, op 50 km van 
Lissabon, liggen in een 
vlot bereikbare regio 
en worden tijdens de 
zomermaanden druk 
bezocht. Ze behoren tot de beste surf
stranden van Europa. Een speciale vermel
ding gaat naar het strand Praia de Ribeira 
d`Ilhas, waar naar jaarlijkse gewoonte een 
wedstrijd voor het Wereldkampioenschap 
Surfen wordt gehouden. Een wandeling 
door Ericeira biedt u ook de gelegenheid 
om gerechten met verse vis en heerlijke 
zeevruchten te proeven (specialiteit van 
deze regio). Ericeira is ook bekend om de 
kreeften die er gekweekt worden in kweek
vijvers met zeewater.
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You and the Sea Apartments

Ligging: schitterende ligging aan de Atlantische kust. U heeft directe toegang 
(een kleine 5 minuten wandelen) tot het prachtige Praia do Sul-strand, het 
grootste strand in Ericeira. Van hieruit kan u de badplaats en omgeving in al 
zijn verscheidenheid ontdekken. Er is voor ieder wat wils: surfen, een dagje lui-
eren aan het strand, wandelen in de natuur, een culturele uitstap maken, proe-
ven van de lokale keuken,... Breng een bezoek aan Sintra met zijn kleurrijke 
paleizen (op 20 km) of Lissabon met zijn heerlijke Pastéis de Nata (op 40 km).
Transport: per auto: 2.071 km (Brussel), 1.760 km (Parijs), 2.268 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 50  km, Porto op 326  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie. In het gezellige restaurant Jangada geniet u van 
het ontbijtbuffet (richtprijs € 12,50/persoon, ter plaatse te betalen). Rust vindt 
u aan het overdekte zwembad (de grote ramen staan open in de zomer) met 
ligweide of in de uitnodigende spa met sauna en hamam. Massages op aan-
vraag (betalend). Speeltuin voor de kinderen. U kan deelnemen aan talrijke 
activiteiten (betalend, ter plaatse te regelen): surflessen, pottenbakken, wijn-
proeverijen,...
Appartementen: de 35  recente (juli 2018) studio's en appartementen liggen 
verdeeld over 4 bijgebouwen en zijn voorzien van een volledig uitgeruste keu-
ken en een gemeubeld privébalkon. Ze werden smaakvol ingericht, met oog 
voor detail en leuke boho-chic decoraties die naar de oceaan verwijzen. We 
reserveren voor u een studio (75 m², max. 2 volwassenen), een T1 appartement 
(115 m², 1 aparte slaapkamer, max. 2 volwassenen en 1 kind), een T2 appar-
tement (160 m², 2 aparte slaapkamers, max. 4 volwassenen en 1 kind) en een 
T3 appartement (200 m², 3 aparte slaapkamers, max. 6 volwassenen en 1 kind).
Inbegrepen: dagelijkse schoonmaak, dagelijks vervanging badlinnen, 2x per 
week vervanging bedlinnen.
Maaltijden: enkel logies.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de T1, T2, T3: verminderde prijs voor 
1 kind van 3 t/m 12 jaar in het appartement van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode B en topdata: 
100% kosten vanaf 21 dagen voor afreis. Topdata (min. 3 nachten): 10/04/20-
12/04/20, 02/10/20-05/10/20, 28/11/20-01/12/20, 05/12/20-08/12/20, 31/12/20. 
10/06/20-15/09/20: min. 3 nachten.

Deze ruime studio's en appartementen 
met hotelservice hebben alles in huis 
om uw vakantiewensen te vervullen: een 
trendy en eigentijds interieur, mooi zee
zicht en een eigen balkon. U logeert hier 
in de nabijheid van de oceaan, het strand, 
de natuur en cultuur. Een gezinsvriende
lijk adresje met prima faciliteiten op 40 km 
van Lissabon.

vanaf Prijs per UNIT per nacht
studio 
2 pers.

T1 voor 
2 pers.

T2 voor 
4 pers.

T6 voor 
6 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

ontbijt niet inbegrepen
CPOV0046 N1

A 01/04-09/06 uitgez. topdata 123 136 166 219 kind 3 < 13 jaar 
ontbijt niet inbegrepen 34B 10/06-15/09 251 265 294 347

A 16/09-31/03 uitgez. topdata 123 136 166 219
B Topdata 251 265 294 347
Pakketprijs per persoon Charming+ Fiets CPOVA046
C 01/04-09/04, 13/04-30/04, 06/05-30/06, 259 345

16/09-27/12, 04/01-31/03
Pakketprijs per persoon Charming+ Surf CPOVB046
D 01/04-09/04, 13/04-30/04, 06/05-30/06, 285 389

16/09-27/12, 04/01-31/03

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

FIETSEN
 ∙ 3 nachten in een T1 
(bezet door 2 pers.) of T2 
(bezet door 4 pers.) appartement

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ fiets voor 1 dag
 ∙ 1x 3 gangendiner met 1 drankje 
inbegrepen (restaurant Jangada)

SURF
 ∙ 3 nachten in een T1 
(bezet door 2 pers.) of T2 
(bezet door 4 pers.) appartement

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1 surfles (1u30) (materiaal inbegrepen)
 ∙ 1x 3 gangendiner met 1 drankje 
inbegrepen (restaurant Jangada)

vanaf

vanaf

Ericeira
Dit kleine badplaatsje 
met mooie stranden 
aan de Atlantische 
kustlijn is een traditio
neel vissersdorp, maar 
ook het mekka voor 
surfers. Ericeira is immers het eerste of
ficiële surfreservaat van Europa, met gol
ven voor elk niveau. Een gezellig dorpje 
boven op een klif en in de restaurants is 
het culinair genieten van heerlijke vis en 
schaaldiergerechten.
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Quinta da Palmeira Country House Retreat & Spa

Ligging: diep in het binnenland in het groene hart van Centraal-Portugal in 
een authentiek berggebied, met name in Cerdeira, dat behoort tot Arganil. Het 
hotel kijkt uit op de omliggende vallei. Bezoek in de buurt het mooie leisteen-
dorpje Podião. Een goede ligging ook om de streek Beiras te ontdekken met 
o.m. de gastronomische stad Viseu, de historische universiteits   stad Coimbra 
en het paleis en het bospark van Serra do Buçaco. U bevindt zich op 30 km 
van de bergketen Serra da Estrela (wintersporten). Wandel in het beschermde 
natuurgebied Mata da Magaraca, of ga mountain biken, kanoën, rotsklimmen,... 
of zwemmen in de Alvarivier. Porto ligt op 1u45 rijden.
Transport: per auto: 1.833 km (Brussel), 1.530 km (Parijs), 2.031 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 171 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de inrichting is warm, stijlvol en luxueus. Er is een nieuwe, gezel-
lige loungebar waar u iets kan drinken. De keuken is voortreffelijk: een mix van 
Portugees en internationaal. Heerlijk ontbijt met verse producten, 's avonds 
een culinair verrassingsmenu met keuze, een wijnkaart met enkele topwijnen 
en regelmatig culinaire work shops. Mooie tuin, intieme terrasjes, een grote 
patio en een zoutwater buitenzwembad met honesty bar (ligstoelen en hand-
doeken aanwezig). Nieuwe spa (ter plaatse te betalen - voor privégebruik, 
kan vooraf gereserveerd worden) met binnenzwembad, sauna, bubbelbad en 
stoombad. Behandelingen en massages (betalend). Mountainbikes (€ 25/dag).
Kamers: 8 kamers (badjassen en pantoffels, houten vloeren, dagelijks een flesje 
water): standaardkamers (22 m², geen badjassen, max. 2 personen), 4  junior 
suites (35 m², felle kleuraccenten, max. 3 personen) of premium junior suites 
(40 m², heldere kleuren, max. 3 personen) in het hoofdgebouw en 4 vernieuwde 
superior kamers (35 m², max. 3 personen, balkon volgens beschikbaarheid) in 
het bijgebouw. De junior suites zijn stijlvol met elegante meubels, telkens met 
een individuele touch, maar met eenzelfde comfort, luxe en huiselijkheid.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje: € 29/nacht (uitgez. standaardkamers).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit landhuis uit 1890, omgeven door si
naasappel en olijfbomen, is een plaat
je. Binnen heerst een warme sfeer van 
gezellig heid en smaakvolle luxe. Mooie 
tuin met zwembad, uitzonderlijk zicht op 
de bergen, heerlijk terras, hartelijke ser
vice, een splinternieuwe spa... Voormalig 
winnaar van het tvprogramma 'Met vier in 
bed’.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

junior 
suite 

2 pers.

junior suite 
premium 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CPOV0019 N1

A 01/04-31/03 62 74 78 81 extra bed (3de persoon) 53
halfpension 30Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking CPOVPE19

B 01/04-31/03 270

UW VOORDEEL
• Reservering tot 90 dagen voor afreis: vroegboekvoordeel van 25% (verblijven 01/04/20-

30/04/20, 01/10/20-23/12/20, 01/01/21-31/03/21, min. 4 nachten OF verblijven 01/05/20-
14/07/20, 24/08/20-30/09/20, min. 7 nachten) OF 20% (verblijven 01/05/20-14/07/20, 
24/08/20-30/09/20, min. 5 nachten) OF 10% (verblijven 15/07/20-23/08/20, min. 7 nachten)

(inclusief ontbijt) (max. 2 personen per kamer) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, 
niet annuleerbaar)

Centraal-Portugal

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een junior 
suite

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 fles champagne op de 
kamer

 ∙ 1 begeleide wandeling 
in Coimbra (ca. 2 uur, 
Engelstalige gids, 
transfers niet inbegrepen)
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Arganil
Een klein, gemoedelijk 
dorpje dat gelegen is 
in het binnenland, in 
het centrum van Portu
gal. Dit plaatsje bevindt 
zich in de uitlopers van 
de Serra da Estrela. De rivier Alva loopt 
voor een groot gedeelte op het grond
gebied van dit dorpje om dan verderop de 
noordgrens van Arganil af te bakenen.
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Convento da Sertã

Ligging: in het groene hart van Portugal, in een uitgestrekt bosgebied. Sertã is 
gelegen tussen 2 beken, de Sertã en de Amioso, in de nabijheid van de mooie, 
kronkelende rivier Rio Zêzere met zijn stuwmeren. De ligging is perfect om de 
natuur, geschiede nis, cultuur en gastronomie van deze ongerepte, niet-toeris-
tische streek te ontdekken. Er zijn bewegwijzerde wandel- en fietsroutes en 
talrijke watersportmogelijkheden. Bezoek Tomar, de stad van de Tempeliers met 
het Convento de Cristo-klooster, een van de belangrijkste Portugese renaissan-
cebouwwerken (49 km). Het bedevaartsoord Fatima ligt op 77 km.
Transport: per auto: 1.881  km (Brussel), 1.580  km (Parijs), 2.077  km 
(Amsterdam). Luchthaven Lisboa op 183 km, Porto op 204 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby en receptie; vraag naar de wandelroutes en de ambach-
telijke workshops (over kaas bijvoorbeeld) die u hier kan reserveren. Bar met 
snacks. U start de dag met een verzorgd regionaal ontbijtbuffet met vers fruit 
en huisgemaakt gebak. 2 Restaurants: Ponte Velha vlak naast het hotel gelegen 
(uitgebaat door dezelfde familie) en Santo Amaro op 5 minuten wandelen (lunch 
en diner). Prachtig gerenoveerde kapel. Klein zoutwaterzwembad. Aangename 
tuinen aan de rivier, en een speelzone voor de kinderen (op 100 m van het 
hotel). Massages op aanvraag (betalend).
Kamers: de 25 verzorgde kamers zijn smaakvol ingericht met oog voor detail en 
kijken uit op de rivier of de tuin. We reserveren voor u een classic kamer (18 m²) 
met een veranda (overdekt balkon) waar u 's avonds kan genieten van het uit-
zicht bij een glaasje wijn. Bad of douche (meestal) en houten vloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (aperitiefhapje, 
5 gangen vip keuzemenu met bediening aan tafel, wijn en koffie inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: min. 2  nachten. Mogelijkheid tot luchthavenvervoer 
(betalend).
Bonus: welkomstdrankje met plaatselijk gebakje.

Een 17deeeuws klooster werd omge
bouwd tot een modern Boutique hotel. 
Oud en nieuw gaan hier naadloos hand in 
hand. Dit uniek logeeradresje is omgeven 
door een schitterende natuur die uit nodigt 
tot wandelen en fietsen. U komt hier be
slist tot rust. Anderzijds is dit hotel ook 
een ideale uitvalsbasis voor een actieve, 
sportieve vakantie.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CPOV0032 N1

A 01/04-30/06 zondag/donderdag 54 107 36 halfpension 
volwassene 36 
kind < 11 jaar  23

B 01/04-30/06 vrijdag/zaterdag 56 112 36
C 01/07-15/07 61 122 41
D 16/07-31/08 64 127 41
B 01/09-31/10 56 112 36
E 01/11-31/03 46 92 31
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining CPOVP032
F 01/04-31/03 199 337 165

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

OF 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) (verblijven 01/04/20-
30/06/20, 16/09/20-31/03/21)

• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21)

• 65+: 15% korting (u bent beide 65+, enkel in een 
tweepersoonskamer) (01/04/20-31/03/21)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

DINING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje met plaatselijk 
gebakje

 ∙ 1x lunch of diner (5 gangen vip 
keuzemenu, aperitief, 1 glas rode en 
1 glas witte wijn inbegrepen)

 ∙ 1x afternoon tea of koffie
 ∙ kaart met 7 wandelroutes en kaart 
met 4 routes om de regio per auto te 
verkennen

GRATIS

voor

Sertã
Serta is een vredig en 
heerlijk rustig vakan
tieplaatsje, weg van de 
platgetreden paden. 
Het leven is er minder 
stresserend en ge
jaagd, maar niettemin zijn alle faciliteiten 
er aanwezig. Er zijn veel verborgen schil
derachtige plekjes te ontdekken, net zoals 
mooie rivierstrandjes en een historisch 
patrimonium.
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Quinta das Lágrimas

Ligging: rustig, op 15 minuten wandelen van het centrum. De universiteit is 
Unesco-Werelderfgoed. De omgeving is zo rijk aan monumenten en culturele 
tradities, dat een verblijf van meerdere dagen aan te raden is. In de buurt kan u 
de Romeinse ruïnes van Conímbriga bezoeken, witte stranden, bergen, natuur-
reservaten, kastelen en kloosters. Aanraders zijn de stadjes Luso en Curia op 
een 30-tal km. Het populaire badplaatsje Figueira da Foz ligt op een halfuurtje, 
het bedevaartsoord Fátima op 85 km, Porto op 120 km en Lissabon op 200 km.
Transport: per auto: 1.885 km (Brussel), 1.583 km (Parijs), 2.082 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 130 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: er zijn meerdere ruimtes en veranda's om een boek te lezen of 
rustig bij te praten. De bibliotheek staat vol met oude boeken. Ontspan bij het 
zwembad in de prachtige botanische tuin (12 ha) of dineer in open lucht. Bij 
goed weer wordt het ontbijt geserveerd op het terras. Bar. In het restaurant 
Arcadas da Capela zorgen kruiden uit eigen tuin en dagverse producten voor 
een heerlijke culinaire ervaring. Er is een tweede restaurant, meer informeel. 
Spa met sauna, hamam en binnenzwembad (gratis). Golf (driving range en 
9 holes pitch en putt op het domein, gratis). Golfbaan op 20 minuten rijden.
Kamers: 28 uitnodigende kamers. Spa kamer met bubbelbad (27 m², max. 3 per-
sonen), tuinkamer (22 m², max. 2 personen), palace kamer in het authentiek 
gedeelte met de romantiek van weleer (27 m², max. 3 personen) of een suite 
(40 m², max. 3 personen). Badjassen en pantoffels, vast tapijt of houten vloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe slag (3 gangen met 
bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de spa en palace kamers en de suites: 
1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting op de 
'extra bed' prijs (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 15% 
korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles schuimwijn en upgrade volgens 
beschikbaarheid.

Ervaar de bijzondere sfeer van dit exclu
sieve hotel in de historische stad Coimbra. 
Deze Quinta is een oase van rust waar 
reeds vele koningen verbleven. Vandaag 
verwelkomt dit vijfsterrenhotel échte le
vensgenieters en biedt het een excellente 
service. De keuken is van hoog niveau. De 
28 kamers zijn individueel ingericht. Lid 
van The Small Luxury Hotels of the World.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

spa
2 persk.

tuin
2 persk.
palace

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CPOV0013 X0

A 01/04-31/05 zondag/donderdag 97 107 117 164 halfpension 
volwassene 44 
kind < 13 jaar 22
extra bed (3de persoon) 
per. A/B/C 62 
per. D/E 47

B 01/04-31/05 vrijdag/zaterdag 103 113 124 170
C 01/06-30/09 116 126 136 183
A 01/10-31/10 zondag/donderdag 97 107 117 164
B 01/10-31/10 vrijdag/zaterdag 103 113 124 170
D 01/11-30/12 zondag/donderdag 74 84 95 142
E 01/11-30/12 vrijdag/zaterdag 81 91 101 148
C 31/12 116 126 136 183
D 01/01-28/02 zondag/donderdag 74 84 95 142
E 01/01-28/02 vrijdag/zaterdag 81 91 101 148
A 01/03-31/03 zondag/donderdag 97 107 117 164
B 01/03-31/03 vrijdag/zaterdag 103 113 124 170

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/12/19) OF 10% (reservering tot 

60 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/04/20-27/12/20, 01/01/21-31/03/21)
• 10% korting bij min. 2 nachten (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-30/12/20, 01/01/21-

31/03/21, verblijven zondag t/m donderdag)
• 62+: 5% korting
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Centraal-Portugal

GRATIS

Coimbra
Ooit de hoofdstad van 
Portugal, met meer dan 
duizend jaar geschie
denis, talloze kunst
schatten en een van de 
oudste universiteiten 
ter wereld. Coimbra is tevens de stad van 
dichters en wetenschappers, en natuur
lijk van de fado, de heerlijk nostalgische 
muziek die de spiegel is van de Portugese 
ziel. Coimbra is halfweg tussen Lissabon 
en Porto gelegen.
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Cooking and Nature Emotional Hotel

Ligging: dit hotel ligt in het dorpje Alvados, omzoomd door het natuurpark 
Serras de Aire e Candeeiros. Het hotel is geïntegreerd in de groene omgeving. 
Het natuurwonder van de grotten Mira d'Aire op 10 min. rijden. Het laatgotische 
klooster van Batalha, Unesco-Werelderfgoed, bevindt zich op 17 km. Het bede-
vaartsoord Fátima ligt op 20 km, het klooster van Alcobaça op 28 km. Nazaré, 
met 's werelds hoogste golven, is favoriet bij surfers (op een halfuurtje rijden).
Transport: per auto: 1.954 km (Brussel), 1.652 km (Parijs), 2.152 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 117 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de receptie (tot 23u30). Diverse knusse salons. Tuin met 
een mooi buitenterras en een honesty bar. Het restaurant Cooking serveert dag-
verse gerechten met lokale ingrediënten en kruiden uit eigen tuin. Op aanvraag 
zijn er kooklessen, waarbij u kan meehelpen bij het bereiden van uw maaltijd, 
wijn, kaas en olijfolie kan proeven en brood kan bakken. Regelmatig demonstra-
ties door gastchefs. Buitenzwembad en plonsbad voor kinderen (mei-oktober). 
D'Aire wellness met binnenzwembaden, relaxatieruimte. Massages en behan-
delingen zijn betalend). Gratis fietsen (volgens beschikbaarheid). Sportieve 
activiteiten in de omgeving: wandel- en fietsroutes, ezeltochten, paardrijden.
Kamers: 12 kamers (35 m²), die 12 verschillende emoties oproepen in het hoofd-
gebouw en 11 gloednieuwe kamers The Nest, in een bungalow op 200 m.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 2  kinderen van 4  t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: het restaurant is gesloten op zondag (geen halfpension 
mogelijk). Mogelijkheid tot luchthaventransfer (prijzen op aanvraag).
Bonus: welkomstdrankje.

Dit hotel brengt een uniek concept in nau
we samenhang met de omringende na
tuur. Pure rust en emoties zoals melancho
lie, nostalgie en nieuwsgierigheid staan 
hier centraal. Design, ecologie, gezonde 
voeding, schitterende landschappen, 
knappe kamers harmonieus geïntegreerd 
in de omgeving en relaxatie zijn troef.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
the nest

1 persk.
the nest

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CPOV0028 N1

A 01/04-31/10 86 170 74 146 kind 4 < 12 jaar 
incl. ontbijt 34
halfpension 
volwassene 32 
kind < 12 jaar 12
Toeslag per persoon/pakket
paardrijden CPOVPC28 18

B 01/11-31/03 81 160 67 133
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking CPOVPE28
C 01/04-31/03 299
Pakketprijs per persoon Charming+ Koken CPOVPD28
D 01/04-31/03 201

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

+ 2 nachten gratis (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/03/21)
(inclusief ontbijt)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 kookles (1u30) met aansluitend 
diner (3 gangen, exclusief dranken)

 ∙ 1 uur fietsen met GPS (elektrische 
fiets, keuze uit 12 fietstochten ) OF 
1 uur paardrijden (met begeleiding) 
mits toeslag (zie prijstabel toeslagen)

KOKEN
 ∙ 2 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 kookles (1u30) met aansluitend 
diner (3 gangen, exclusief dranken)

 ∙ kaart met 15 wandelroutes

GRATIS

voor

voor

Alvados
Dit piepklein dorpje in 
het vredige binnenland 
van CentraalPortugal 
staat garant voor groe
ne rust, ideaal om te 
ontstressen na een 
druk werkjaar. Alvados is volledig omge
ven door glooiende heuvels, olijfgaarden 
en ommuurde boerderijtjes. Een authen
tiek stukje Portugal om te wandelen en de 
batterijen op te laden.
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Praia d’El Rey Marriott Golf & Beach Resort

Ligging: tussen de oceaan, het groen van de golfbaan, dennenbomen, het 
strand en de duinen. Het middeleeuwse Óbidos op 16  km, is goed bewaard 
vestingsstadje. Op 21 km: Caldas da Rainha, een voormalig thermaal station. 
Lissabon ligt op 80 km, het surfparadijs Peniche op 20 km.
Transport: per auto: 2.033 km (Brussel), 1.726 km (Parijs), 2.228 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 93 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met receptie. De bar is een gezellige ontmoetingsplaats, 
(snacks). Het hoofdrestaurant (onbijt en diner) met een mediterrane keuken, 
Emprata restaurant een authentieke keuken. Het visrestaurant Mare ligt aan het 
strand. 2 Buitenzwembaden, poolbar. Spa & health club met binnenzwembad, 
Turks bad en 8 behandel- en massagekamers. Golfterrein met academie en club 
house (18 holes waarvan 4 holes aan zee). Tennis, fietsverhuur, kooklessen,...
Kamers: 177 kamers met balkon of terras. Kamers (33 m²) met tuin- of golfzicht, 
lateraal of frontaal zeezicht. Junior suites (55 m², zithoek) met tuin- of golf-
zicht. Tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
buffet of bediening aan tafel naargelang de bezetting, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (periode A/B/C/E) (inclusief ontbijt) (niet cumuleerbaar met 
Uw voordeel) of u betaalt een verminderde prijs (periode D) (zie prijstabel). 
1 Kind van 12 t/m 18 jaar op de kamer van de ouders betaalt een verminderde 
prijs (zie prijstabel).
Familievoordeel: periode A/B/C/E: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer 
genieten elk 25% korting (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode D: 100% kosten 
vanaf 14 dagen voor afreis.

Dit strandresort is een verrijking in het 
Go Chic gamma. U geniet er van een feeë
rieke ligging, als het ware tegen de kliffen 
en de oceaan genesteld. Talrijke facilitei
ten zoals golf, wellness, surf, wijn en gas
tronomie,... bezorgen u een onvergetelijk 
klasseverblijf aan zee. Een unieke setting 
voor wie rust zoekt.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
zicht op de
tuin/golf

2 persk.
zijdelings
zeezicht

2 persk.
zeezicht

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CPOV0037 X0

A 01/04-08/04, 12/04-10/05 88 102 118 180 kind 6 < 12 jaar incl. ontbijt 
(periode D) 29
kind 12 < 19 jaar 
incl. ontbijt 58
halfpension 
volwassene 35 
kind < 12 jaar 18

B 09/04-11/04, 01/06-12/07 104 119 137 205
C 11/05-31/05, 29/09-27/10 93 106 122 182
D 13/07-08/09 123 136 151 211
B 09/09-28/09 104 119 137 205
A 28/10-16/11, 01/03-31/03 88 102 118 180
E 17/11-27/12, 01/01-28/02 72 80 95 130
C 28/12-31/12 93 106 122 182

UW VOORDEEL
• Korting van 15% (periode E) OF 10% (periode A/B/C/D) (reservering tot 

90 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/04/20-12/07/20, 09/09/20-31/03/21) (reservering voor 29/02/20)
(inclusief ontbijt)

Centraal-Portugal

GRATIS

Vale de Janelas (Óbidos)
Prachtige landschap
pen van duinen en 
stranden, kliffen en 
bossen. In de streek 
van Vale de Janelas 
komt u helemaal tot 
rust. De regio is erg geliefd bij golfers, 
maar ook voor watersporten en mooie 
wandelingen leent dit gebied zich uitste
kend. Het middeleeuwse Óbidos bevindt 
zich op 16 km.
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Villa Batalha

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

junior
suite

2 pers.
inclusief ontbijt
LBOV0030 N1

A 01/04-30/06 48 90 60
B 01/07-31/08 52 98 66
A 01/09-31/03 48 90 60
Pakketprijs per persoon Charming+ Relax LBOVP030
C 01/04-31/03 92 165 125

Ligging: in een rustige straat, op 500 m van het centrum en 
400 m van het klooster. Bezoek Leiria met zijn kasteel, Alcobaça 
met de Mosteiro de Santa Maria, het bedevaartsoord Fátima op 
20 km. De stranden van Nazaré liggen op 25 km.
Transport: per auto: 1.958  km (Brussel), 1.655  km (Parijs), 
2.156 km (Amsterdam). Luchthaven Lisboa op 115 km.
Faciliteiten: receptie (24 uur). Bar Claustro (snacks). Restaurant. 
Tuin (80 m²), tennisplein (betalend), golf (6 holes). Spa (beta-
lend) met o.m. binnenzwembad, Turks bad, sauna, behandelingen 
en massages (vooraf te reserveren).
Kamers: 93  mooie kamers met een hedendaagse inrichting. 
Standaardkamer (22 m², max. 2 pers.) of junior suite (40 m², max. 
3 pers., 3de volw. € 27/nacht). Sommige kamers met zicht op het 
klooster, andere met bergzicht. Minibar (enkel water), parketvloe-
ren, balkon volgens beschikbaarheid.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag 
van € 26/dag. Volpension mits toeslag van € 41/dag. Halfpension 
kinderen < 9  jaar: €  14/dag. Volpension kinderen < 9  jaar: 
€ 30/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind t/m 
8 jaar overnacht gratis in de junior suite van de ouders (inclu-
sief ontbijt), 1 kind van 9 t/m 12 jaar geniet 50% korting op de 
'extra bed' prijs.
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn of upgrade volgens beschik-
baarheid.

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle 

daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Interessante ligging om een aantal 
historische stadjes te ontdekken. 
Na een dagje bezoeken wacht u een 
trendy en goed uitgerust hotel waar u 
kan ontspannen. Knappe kamers.

Batalha
Een prettig stadje, voornamelijk bekend om zijn gotisch klooster, 
een mooi voorbeeld van middeleeuwse Portugese architectuur. 
Voldoende aanbod aan winkeltjes, restaurants en bars.

Alegre Hotel Luso

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
CPOV0041 N1

A 01/04-31/05 38 57 21
B 01/06-30/09 44 65 25
A 01/10-31/03 38 57 21

Ligging: op 400 m van de thermen van Luso. U verblijft nabij 
het natuurgebied en het gebergte van Buçaco en kan heel 
wat excursies maken in deze schitterende streek. U bezoekt 
in de eerste plaats het koninklijk jachtslot en het magische 
bos (105 ha) van Buçaco. Luso is eveneens een leuke uitvals-
basis om de omliggende steden Viseu, Coimbra en Aveiro (het 
Venetië van Portugal) te bezoeken.
Transport: per auto: 1.861  km (Brussel), 1.558  km (Parijs), 
2.066 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 117 km, Lisboa op 
222 km.
Faciliteiten: lobby in art-nouveaustijl, waar u hartelijk wordt 
ontvangen door de eigenaar, de h. Alegre. Hij kent de streek 
op zijn duimpje en geeft u graag tips voor o.m. restaurants 
en bezienswaardigheden. Het restaurant is open van 01/05-
30/09. Riante tuin, aangenaam buitenzwembad met ligstoelen. 
Talrijke behandelingen en massages zijn mogelijk in de Malo 
Clinic Termas Luso op 400 m (prijzen en reserveringen aan de 
hotelreceptie). Afgesloten privéparking of gratis parkeren in 
de straat.
Kamers: 18 kamers op de 2de en 3de verdieping met een klas-
siek interieur (17-22 m², max. 3 personen). Ze zijn eerder een-
voudig, maar combineren prima comfort met de authenticiteit 
van het mooie historische pand.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

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

voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst 

op zondag OF 3 nachten betalen + 1 nacht gratis 
(01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/03/21)

GRATIS

Ongedwongen logeeradresje in een 
historisch pand. U wordt ondergedom
peld in de bijzondere sfeer, cultuur en 
geschiedenis van Luso met zijn ver
maarde thermen. Onvergetelijk!

Luso
Een typisch, gezellig vestingstadje op 26 km van de universi-
teitsstad Coimbra. Luso is één van de bekendste kuuroorden 
in Portugal en ligt vlak bij het Serra do Buçaco-gebergte.



85

 € 46,
80* 

HHHB CHARME

FR
EEP FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Quinta dos Machados Country House

Ligging: rustig, ideaal voor natuurliefhebbers die houden van wandelen en fiet-
sen, afgewisseld met cultuur. Vanaf de Quinta zijn er wandel routes naar Gradil 
en Mafra. Wekelijkse markt in Malveira. Bezoek zeker de paleis- klooster-basiliek 
van Mafra op 12 km, een monumentaal architectonisch geheel dat getuigt van 
de rijkdom van het hof van D. João V. Andere tips voor trips: Torres Vedras, 
het surfstrand Ericeira (20 km) en de naburige stranden Ribeira de Ilhas en 
Lizandro, Lissabon (28 km), Sintra en Cabo da Roca.
Transport: per auto: 2.051 km (Brussel), 1.748 km (Parijs), 2.257 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 34 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: een karaktervol logeeradres met een excellente service. 
24 Uursreceptie. Verzorgd ontbijtbuffet, mooi gepresenteerd. In het restaurant 
(lunch en diner) ligt de nadruk op de pure Portugese keuken. Wellness ruimte 
met bubbelbad en relaxruimte, kleine gym (gratis). Massages (betalend). 
Buitenzwembad met ligstoelen in een mooie tuin van 15 ha.
Kamers: kleinschaligheid troef, slechts 29 kamers. In de Quinta zelf, authentiek 
en knap gerestaureerd, worden classic (25 m², max. 3 volwassenen of 2 volwas-
senen en 2 kinderen, geen haar droger) en superior kamers (18 m², max. 2 vol-
wassenen en 1 kind) aangeboden. In het moderne hoofdgebouw, de deluxe relax 
kamers (18 m², max. 2 personen, balkon, enkel douche, uitzicht op de Quinta). 
Appartementen voor families tot 4 personen (65 m², zie ook Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: 2  kinderen t/m 
12 jaar overnachten gratis in het appartement van de ouders (inclusief ontbijt). 
Verminderde prijs voor 1 kind (superior) of 2 kinderen (classic) van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).

Persoonlijke service, een warm onthaal en 
een vredige, groene ligging in het westen 
van Portugal. De ideale uitvalsbasis om de 
streek rond Lissabon en CentraalPortugal 
te verkennen. Bestel een picknickmand 
voor een romantisch uitje met z'n twee
tjes, kom tot rust aan het zwembad. Alles 
wordt in het werk gesteld om u een zalige 
vakantie te bezorgen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe 
relax

appartement 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CPOV0040 N1

A 01/04-09/04, 13/04-30/04 63 73 79 90 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 21
halfpension 
volwassene 17 
kind < 13 jaar 9
extra bed (3de volwassene)  
in een classic kamer 55

B 10/04-12/04, 01/05-03/05 84 95 100 111
A 04/05-09/06, 15/06-18/07 63 73 79 90
B 10/06-14/06, 19/07-19/09 84 95 100 111
A 20/09-02/10, 28/11-01/12 63 73 79 90
B 03/10-05/10, 30/12-02/01 84 95 100 111
C 06/10-27/11, 02/12-04/12 52 63 68 79
A 05/12-29/12, 01/03-31/03 63 73 79 90
C 03/01-28/02 52 63 68 79

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

(cumuleerbaar)
• Enkel in de appartementen: de derde en vierde persoon (volwassene of 

kinderen) overnachten gratis in het appartement van 2 volbetalende 
personen

(de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

Centraal-Portugal

GRATIS

Gradil (Mafra)
Gradil staat bekend 
om zijn Herstelcentrum 
voor de Iberische Wolf 
(CRLI), dat in 1987 op
gericht werd door 
Grupo Lobo en wolven 
opvangt die niet in vrijheid kunnen leven: 
een bevoorrechte plek om wolven te spot
ten dus. Mafra ligt op 12 km; het paleis
klooster is het grootste gebouw van Portu
gal, gebouwd in de 18de eeuw in opdracht 
van D. João V.
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Lisboa
Costa de Lisboa
Een perfecte combinatie van strand, cultuur en natuur



87

Oceano At lânt ico

Parque Natural 
do Tejo Internacional

Parque Natural 
da Vale 

do Guadiana

Albufeira 
do Alqueva

Parque 
Nacional 

Peneda-Gerês

Parque Natural 
do Douro 

Internacional

Parque Natural 
do Montesinho

Parque Natural 
do Alvão

Parque Natural da
Serra da Estrela Serra da Malcata

Parque 
Natural 

do Sudoeste 
Alentejano 

 e Costa 
Vicentina

Reserva Natural 
do Estuário 

do Sado

Oceano 
Atlântico

Oceano 
Atlântico

Costa  Azul

Costa  
da Capar ica

Ri
o 

Te
jo

Porto

Faro

LisboaCascais

EstorilPraia Grande
(Colares/Sintra)

Costa da Caparica
Aroeira Praia

Sintra
Paço de 

Arcos
Lisboa

Alcochete

Setúbal

Sesimbra

Amora

Azeitão

Almada

Santa Cruz 
do Douro Santa Marinha 

do Zêzere

Lamego

Amarante
Penafiel

Vila Meã

Pinhão
Peso da 
Régua

Póvoa de Varzim
Vila do Conde

Viana do Castelo

Ponte 
de Lima

Vieira do Minho

Boticas
Bragança

Braga

Porto

Guimarães

44

50
49

45a

51

56 53b 52b

52a53a-54

46-47

48
45b-57

Freixo de Espada55

97 103-105
92

96
93
88-89a

9490-91
99-102
89b

95

98

Lisboa
Costa de Lisboa * Ons volledig hotelaanbod in Lissabon vindt u in onze brochure Citytrips, 

die voor u klaar ligt bij uw reisagent

Lissabon*, de charmantste hoofdstad van Zuid-Europa, met talrijke smalle, 
authentieke straatjes en steegjes, de majestueuze kloosters ten noorden 
van Lissabon, Sintra, de edele stad met het sprookjes achtige Penapaleis, 
omringd door weelderige bossen en de Costa de Lisboa met haar prachtige, 
gevarieerde stranden en geanimeerde badplaatsen...
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Palácio do Governador

Ligging: u verblijft hier vlak bij de historische Torre de Belém en het monu-
mentale Jerónimos klooster. Bezoek de Fábrica de Pastéis de Belém op 1 km van 
het hotel. Talrijke restaurants, bars, winkels en terrasjes liggen op wandelaf-
stand. In een kwartiertje bereikt u het historisch hart van Lissabon (openbaar 
vervoer of taxi). Op 18 km vindt u de stranden van Estoril en Cascais, Sintra 
ligt op 24 km.
Tramhalte: op 200 m (lijn 15 naar het centrum).
Faciliteiten: het voormalig gouverneurspaleis werd grondig gerenoveerd en is 
nu een chic en stijlvol hotel, een harmonieus huwelijk tussen historische ele-
menten en modern comfort. 's Morgens wacht u een gevarieerd ontbijtbuffet 
in restaurant Ânfora, bij mooi weer kan u buiten ontbijten. Er is een à-la-
carterestaurant met muren uit de Romeinse tijd, waar u romantisch kan dine-
ren (we raden u aan om tijdig te reserveren). Verder biedt het hotel ook een 
buitenzwembad en een kind vriendelijk zwembad. U maakt gratis gebruik van 
de spafaciliteiten (1.200 m²): sauna, binnen zwembad met ligstoelen, dampbad 
en fitness. Wifi is gratis beschikbaar in heel het hotel. Parkeergarage van het 
hotel (vanaf € 15/24 uur).
Kamers: 60 aangename, recente kamers met een knipoog naar het verleden. De 
ruime, gezellige kamers zijn individueel ingericht met een verschillende decora-
tie, sommige met origineel plafond uit de 17de eeuw. We selecteerden voor u de 
deluxe kamer (24 m²) of de club kamer (deze is ofwel ruimer, ofwel met zijde-
lings rivierzicht, ofwel met zicht op de patio, sommige hebben een terras/bal-
kon, 28 m²). Beide types zijn voor maximum 2 personen. De kamers beschikken 
werkelijk over alle comfort, zoals een Nespressotoestel. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 7 nachten).
Bonus: welkomstdrankje.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

1 persk.
deluxe

2 persk.
club

inclusief ontbijt
CPOV0043 X0

A 01/11-28/02 95 177 125
B 01/03-31/10 106 198 136

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 5 dagen voor afreis voor 

verblijven 01/04/20-31/10/20)
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Dit recent vijfsterrenhotel ligt in het 
historisch centrum van Belém, op een 
boogscheut van Lissabon. Het voormalig 
gouverneurspaleis werd met veel smaak 
omgetoverd tot een geraffineerd en 
smaakvol hotel.

Belém
Wijk met mondaine 
jachthaven en een 
rijke geschiedenis: 
het Monument van 
de Ontdekkingen, het 
klooster van Jerónimos, 
de toren van Belém,... een lekkere pastéis 
de Belém.
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Tryp Lisboa Caparica Mar

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

2 persk.
zijdelings 
zeezicht

2 persk.
zeezicht

inclusief ontbijt
LBOV0050 N1

A 01/04-30/04, 01/10-31/10 48 58 78
B 01/05-30/06, 01/09-30/09 55 67 82
C 01/07-31/08 81 90 91
D 01/11-31/03 43 53 73

Ligging: aan de rand van het centrum, door een weg geschei-
den van het zandstrand. Op zo'n 10 km ligt het natuurgebied van 
Arriba Fóssil (de fossiele rotskust), Lissabon op 16 km. Vanuit 
Trafaria (op 6 km) kan u de boot nemen naar deze wereldstad. 
De paleizen van Sintra, op 40 km, zijn een must see. Bezoek het 
Cristo Rei-standbeeld op 9 km.
Transport: per auto: 2.057  km (Brussel), 1.753  km (Parijs), 
2.258 km (Amsterdam). Luchthaven Lisboa op 23 km. Bushalte 
op 700 m, met busverbinding naar Lissabon.
Faciliteiten: 24  uursreceptie, zithoekjes en bar met terras 
(snacks). 2  Restaurants: Paparica Restaurant (hier neemt u 
het halfpension) en Horizon Restaurant op de hoogste ver-
dieping met oceaanzicht. Beach Club aan het strand (tijdens 
de zomermaanden, strand is voorbehouden voor hotelgasten). 
Buitenzwembad (ligstoelen en parasols, seizoensgebonden). 
Garage vanaf € 15/24 uur. Golf Aroeira op 7 km.
Kamers: 354  comfortabele kamers (27 m², max. 3  personen, 
laminaat, balkon/terras) met een modern interieur waar zachte 
kleuren primeren. Standaardkamer met landzicht, kamer met 
zijdelings zeezicht of met frontaal zeezicht. Extra bed (3de vol-
wassene): € 30 (per. A/D), € 38 (per. B/C).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag per dag 
van € 20 (volwassene), € 10 (kind t/m 12 jaar). Alle maaltijden 
in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs.
Bijzonderheden: geen halfpension mogelijk op 12/04, 24/12-
25/12, 30/12-01/01.

De kust van Lissabon

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

voor afreis) OF 5% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 
(verblijven 01/04/20-07/04/20, 12/04/20-28/12/20, 01/01/21-
31/03/21) (inclusief ontbijt) (max. 2 personen per kamer)

Uitgelezen ligging aan een langgerekt 
zandstrand, op een boogscheut van 
Lissabon. Het hotel kreeg in 2017 een 
eigentijdse look. Panoramisch restau-
rant en een trendy beachbar.

Costa da Caparica
Ooit een klein vissersdorpje, nu een geliefde badplaats. Het 
is er gezellig druk met vele bars, winkels en restaurantjes. De 
kustlijn met prachtige stranden is verbluffend.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

inclusief ontbijt
LISV0070 N1

A 01/11-25/12, 02/01-14/03, 01/07-31/08 93 175 117
B 26/12-01/01 129 237 161
C 15/03-30/06, 01/09-31/10 132 243 165

UW VOORDEEL
• 55+: 50% korting voor de tweede persoon in een 

tweepersoons kamer (01/11/19-14/03/20) OF 10% korting 
(15/03/20-31/10/20)

As Janelas Verdes

Ligging: in het oudere stadsdeel vlak bij de Taag, tussen de 
wijk Lapa en de typische wijk Bairro da Madragoa. Een wir-
war van straatjes vol charmante bars en restaurantjes... Het 
is slechts 2,2 km wandelen naar het centrale plein Praça do 
Comércio. De Torre de Bélem staat op 5,5  km. Treinstation 
Santos op 2 km.
Transport: per auto: 2.038  km (Brussel), 1.735  km (Parijs), 
2.240 km (Amsterdam). Luchthaven Lisboa op 7 km. Bushalte bij 
het hotel. Metrostation Cais do Sodré (groene lijn) op 1,4 km.
Faciliteiten: 24 uursreceptie en lounge (koffie en thee). Gratis 
wifi. Bibliotheek die uitgeeft op een dakterras. Er is een fleu-
rige binnenplaats waar u in de zomer kan ontbijten. In de 
 winter neemt u het ontbijt in een aparte ruimte met antieke 
 schilderingen.
Kamers: 29 authentieke kamers met uitkijk op de Taag of de 
binnen plaats. Ze combineren mooi Portugese tradities met 
hedendaags comfort. Badjassen en pantoffels zijn voorzien, 
net zoals een cd/dvd-speler. Standaardkamers (15  m², max. 
3  personen) of superior kamers (20 m², max. 4 personen). Extra 
bed (3de en 4de persoon) mits toeslag per nacht van € 95 (peri-
ode A), € 75 (periode B), € 92 (periode C).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13  jaar): € 2/persoon/ 
nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten).
Bonus: bij min. 2 nachten: gratis treinticket naar Cascais/Estoril 
en ticket voor de Bica Funicular. Van 01/11/19-14/03/20: gratis 
museumpas extra (20 musea). Jonggehuwden: fles schuimwijn.

Dit 18de-eeuwse hotel kijkt uit op een 
binnen tuin waar u ontspant na een 
drukke dag. Een warme sfeer, een 
heerlijk ontbijt in de tuin en mooie 
uitzichten op de stad en de Taag.

Lissabon
U zal al snel bezwijken voor de authenticiteit van deze hippe, 
fantastische stad. Neem een piepend trammetje, slenter door 
de Alfamawijk of ga shoppen in Chiado of de Rua do Norte.
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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

Vila Galé Sintra

Ligging: Vila Galé Sintra geniet een rustige ligging, aan de rand van een 
natuurpark, met adembenemend zicht op het beroemde Pena-paleis. Várzea de 
Sintra ligt op 2 km, Sintra zelf op 5 km. Het mooie strand van Praia da Adraga 
bevindt zich op 14 km. Andere excursiemogelijkheden in de omgeving: het uit-
zichtspunt Cabo da Roca (18 km), Estoril en Cascais (22 km), Lissabon (35 km).
Transport: per auto: 2.062 km (Brussel), 1.758 km (Parijs), 2.262 km (Amsterdam). 
Treinstation Sintra op 6 km. Luchthaven Lisboa op 34 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een eigentijdse lobby met de 24 uurs-
receptie en een gezellige lounge. Voor een lekkere lunch of diner kan u terecht 
in een van de 2 restaurants. In de bar zijn drankjes en snacks te verkrijgen. 
Buitenzwembaden met kindergedeelte en uitstekende Kids Club. Heerlijk 
relaxen doet u in de spa met binnenzwembaden en stoombad (gratis). Massages 
en behandelingen zijn betalend. Tennisplein (betalend). Privéparking (beta-
lend) of gratis publieke parking.
Kamers: in totaal zijn er 136 hedendaagse en comfortabele kamers. Wij reserve-
ren voor u een standaardkamer (20 m², max. 2 personen) of een ruimere fami-
liekamer (30 m², sofabed, min. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). 
Sommige kamers beschikken over een balkon of terras (volgens beschikbaar-
heid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel of buffet, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar overnach-
ten gratis op de kamer van de ouders (incl. ontbijt).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: 01/08/20-31/08/20: 
100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis. Verblijfstaks (vanaf 13 jaar) : € 1/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 3 nachten).
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn.

Een recent pareltje! De deuren van dit 
kindvriendelijk en modern viersterren-
hotel met vele faciliteiten, openden in 
2018. Een ideale uitvalsbasis om Lissabon 
of de kuststeden Cascais en Estoril te be-
zoeken. Zalig genieten op een boogscheut 
van het pittoreske centrum van de Unesco-
Werelderfgoedstad Sintra.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

familie-
kamer
2 pers.

extra bed 3 
familie-
kamer

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0049 N1

A 01/04-30/04 63 113 72 51 halfpension 
volwassene 24 
kind < 13 jaar 12

B 01/05-26/06 84 150 96 68
C 27/06-29/08 99 178 114 80
B 30/08-31/10 84 150 96 68
E 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

(01/04/20-31/10/20) (inclusief ontbijt)

GRATIS

st
an

da
ar

dk
am

er

Sintra
Verspreid over de 
prachtige heuvels rond 
Sintra treft u unieke 
paleizen en musea 
aan. De natuurlijke rijk-
dom en het gebouwde 
erfgoed in Sintra en het gelijknamige ge-
bergte, zijn de redenen waarom dit cultu-
rele landschap als Unesco-Werelderfgoed 
staat geregistreerd. Diverse Portugese ko-
ningen lieten in dit schitterend oord hun 
paleizen bouwen.
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Cerrado da Serra - Sintra Rural Home

Ligging: rustig en landelijk in het groen, maar ook strategisch in de driehoek 
met Sintra en Lissabon - 2 absolute musts! Sintra (Unesco-Werelderfgoed) met 
zijn talrijke tuinen en kleurrijke paleizen en kastelen ligt op 17 km. Op 23 km 
van de Portugese hoofdstad Lissabon en op 29 km van Cascais. Uitwaaien en 
prachtige foto's nemen kan u op het meest westelijke punt van Europa in Cabo 
da Roca (40 km).
Transport: per auto: 2.044 km (Brussel), 1.742 km (Parijs), 2.238 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 23 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: kleinschalig logeeradresje omgeven door tuinen waar het aange-
naam vertoeven is. Hier geniet u van de rust, van een hartelijk onthaal en van 
een persoonlijke service. Een rijkelijk ontbijtbuffet staat voor u klaar tot 11 uur. 
Lunch en diner op aanvraag (ter plaatse te betalen). Tot rust komen kan aan 
het uitnodigend buitenzwembad met ligstoelen en parasols of met een drankje 
aan de bar. Massages mogelijk op aanvraag (betalend). Snooker.
Kamers: deze gezellige vakantieboerderij met 8  kamers werd stijlvol gemo-
derniseerd. We reserveren voor u een comfortabele superior kamer (ca. 15 m², 
max. 3 personen) met oog voor detail ingericht. In elke kamer bevinden zich 
schilderijen van nationale en internationale kunstenaars.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
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: verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Een ideale uitvalsbasis om Portugal te 
ontdekken. Hier eet u van twee walletjes: 
natuur en een groene omgeving enerzijds 
en cultuur in het nabijgelegen Lissabon of 
Sintra anderzijds. Ontdek de Portugese 
atlantische kust, de prachtige paleizen 
die Sintra rijk is en wereldstad Lissabon. 
Persoonlijke service, kleinschaligheid en 
natuur zijn hier de sleutelwoorden. Volop 
genieten...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0052 N1

A 01/04-09/04, 12/04-30/06 49 87 48 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 24
halfpension  23

B 10/04-11/04, 01/08-31/08 76 141 48
C 01/07-31/07, 01/09-30/09 65 119 48
A 01/10-31/10 49 87 48
D 01/11-29/12, 01/01-31/03 44 76 48
B 30/12-31/12 76 141 48

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/07/20-31/07/20, 01/09/20-30/09/20)
• Korting van 15% (min. 4 nachten) OF 10% (min. 3 nachten) OF 5% 

(min. 2 nachten) (verblijven 01/04/20-09/04/20, 12/04/20-30/06/20, 
01/10/20-29/12/20, 01/01/21-31/03/21)

(inclusief ontbijt)

De kust van Lissabon

GRATIS
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Almargem do Bispo Sintra
Sintra is Unesco-We-
relderfgoed en van een 
onschatbare culturele 
waarde. Geniet van de 
prachtige vergezich-
ten, de monumentale 
bouwwerken, de romantische sfeer en 
het gezellige centrum. Bezoek het Palacio 
Nacional, het idyllische landgoed Quinta 
de Regaleira, het Castelo dos Mouros, het 
Convento dos Capuchos en natuurlijk het 
sprookjesachtige Palacio da Pena.
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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

Vila Galé Collection Palacio dos Arcos

Ligging: op deze magische plek ontmoeten de Taag en de Atlantische Oceaan 
elkaar. De zee ligt aan de overkant van de weg, het dichtste strand bevindt 
zich op 700 m. Paço de Arcos geniet van een bevoorrechte en strategische lig-
ging tussen Lissabon en Cascais. Deze beide plaatsen zijn erg vlot te bereiken 
vanuit uw hotel, met de trein of de wagen bent u er al in ongeveer 15 minuten. 
Kies voor de mooie populaire badplaatsen Cascais of Estoril als u wil gaan voor 
een zalig dagje relaxen met zon, zee en strand. Wil u liever wat cultuur en een 
levendige stadssfeer opsnuiven, dan mag de fantastische stad Lissabon uiter-
aard niet op uw programma ontbreken (op 19 km).
Transport: per auto: 2.054  km (Brussel), 1.750  km (Parijs), 2.248  km 
(Amsterdam). Luchthaven Lisboa op 22 km. Treinstation Paços dos Arcos op 
250 m (15 minuten zowel naar Cascais als naar Lissabon). Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u verblijft hier in een historisch paleis uit de 15de eeuw dat 
smaakvol werd gerenoveerd. Ook de gerestaureerde kapel is zeer geslaagd. 
24 Uursreceptie. In het restaurant Inevitável kan u terecht voor een verzorgd 
ontbijt, lunch en diner. Satsanga Spa (open 9-21 uur) met binnenzwembad. 
Er is ook een buitenzwembad met kindergedeelte, ligstoelen, parasols en 
een poolbar met snacks en verkwikkende drankjes (geopend april-september, 
10-18 uur). Het hotel wordt omgeven door fraai onderhouden tuinen. Parking 
(vanaf € 10/24 uur).
Kamers: de bijzonder stijlvolle kamers (76) hebben een aangenaam terras of 
balkon met zicht op de tuin. We reserveren voor u een ruime standaardkamer in 
de moderne vleugel (34 m², max. 3 personen) voorzien van alle comfort.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel) (uitgez. 24/12, 25/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: 01/08/20-31/08/20: 100% 
kosten vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: fles schuimwijn voor jonggehuwden.

Een uniek verblijf in een mooi gerestau-
reerd en elegant paleis. De ruime kamers 
in de recente, moderne vleugel vlak bij het 
zwembad zijn omgeven door riante tuinen 
met mediterrane vegetatie. Geniet van de 
aangename faciliteiten en van de spa. Een 
topadresje en een ideale uitvalsbasis om 
zowel Cascais als Lissabon te bezoeken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0045 N1

A 01/04-30/04 105 188 73 halfpension 32
B 01/05-29/05 119 214 84
C 30/05-17/07 130 233 91
D 18/07-29/08 137 247 96
C 30/08-03/10 130 233 91
B 04/10-31/10 119 214 84
E 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

(01/04/20-31/10/20) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Paço de Arcos
Paço de Arcos, dat 
mooi gelegen is tussen 
Lissabon en Cascais, 
is zo'n plaatsje waar 
de tijd is blijven stil-
staan. Laat u hier dan 
ook meevoeren op het zachte ritme van 
het dorpsleven en vergaap u aan de vele 
fotogenieke gevels. Tip: het museum voor 
oude wagens (Museu do Automóvel An-
tigo) is een bezoekje waard.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Quinta do Tagus Village

Ligging: de Quinta is heerlijk rustig gelegen, uitgevend op de Taag-rivier, 
omgeven door een prachtige natuur, ver van de drukte. De brug Ponte 25 Abril 
(gebouwd in 1966 en genoemd naar de Portugese revolutie) brengt u van Almada 
tot in Lissabon. Deze brug is een absolute blikvanger die doet denken aan de 
Golden Gate Bridge in San Francisco. Bezoek eens de stadjes Porto Brandão op 
4 km (van hieruit neemt u de ferry naar de historische Belémwijk met belang-
rijke toeristische bezienswaardigheden), en Trafaria eveneens op 4 km gelegen. 
Op 16 km wacht u het mooie Costa da Caparica-strand met talrijke strandbars 
en surfscholen. Quinta do Tagus is een leuke uitvalsbasis om per auto of per 
trein Lissabon, Sintra (40 km) en de populaire badsteden Cascais en Estoril te 
bezoeken.
Transport: per auto: 2.054 km (Brussel), 1.751 km (Parijs), 2.259 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 22 km. Haven Cacilhas op 10 minuten rijden (ferryverbin-
ding met Lissabon (Cais do Sodre, duur: 10 minuten) tot 1 uur 's nachts). Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: een geliefde topper in ons aanbod! Lobby en receptie, waar u 
o.m. een romantische boottocht kan boeken. Lekker eten is hier een absolute 
troef. Geniet in het Mediterraans restaurant van een prachtig uitzicht op de 
Taag en Lissabon - vergeet zeker niet uw tafeltje te reserveren. Buitenzwembad 
met ligstoelen uitkijkend op de Taag en Lissabon.
Kamers: met niet meer dan 18 kamers is intimiteit hier verzekerd. Ze zijn ver-
zorgd en individueel ingericht, zowel comfortabel als gezellig (voor max. 2 per-
sonen, Nespressotoestel, vloerverwarming). We reserveren voor u 4 kamertypes 
naar keuze: een kamer met terras en zicht op de Taag, een suite met uitkijk op 
de patio (25 m²), een suite met uitzicht op de tuin, het zwembad of de Taag 
(30 m²) of een deluxe suite met adembenemend rivierzicht (95 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: min. 2 nachten.
Bonus: welkomstdrankje.

Een kleinschalig en geraffineerd logeer-
adresje met een superlekkere keuken 
en een werkelijk prachtig, panoramisch 
uitzicht over de schitterende Taagrivier 
en de stad Lissabon. Echt een typisch, ro-
mantisch adresje waar u heerlijk verwend 
wordt dankzij de persoonlijke service. Dit 
is puur genieten! Een juweeltje...

vanaf Prijs per persoon per nacht patio
suite

2 pers.

suite
met zicht
2 pers.

2 persk.
terras met

zicht

deluxe
suite

2 pers.
inclusief ontbijt
CPOV0044 X1

A 01/04-14/05 79 89 94 193
B 15/05-30/09 99 106 111 193
A 01/10-31/10 79 89 94 193
C 01/11-31/03 66 79 84 176

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/01/20) OF 10% (reservering 

voor 31/03/20)

De kust van Lissabon

Almada
Almada ligt aan de zui-
delijke oever van de 
Taag en biedt zonder 
twijfel de beste uitkijk-
punten over de stad 
Lissabon. De mooiste 
belvedères vindt u bij het kasteel, de pa-
noramische lift van Boca do Vento en in 
het bijzonder het Christusbeeld, dat in 
1959 is opgericht. Noemenswaard is ook 
de bijzonder lekkere streekgastronomie 
met overheerlijke 'caldeiradas', stoofpot-
jes met verse vis.
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Quinta da Praia das Fontes

Ligging: in het centrum van het pittoreske stadje Alcochete, op amper 20 km 
van Lissabon. In de omgeving kan u heerlijk fietsen en wandelen langs de rivier 
de Taag die het landschap domineert. De badplaatsen Estoril en Cascais liggen 
op een dik halfuur rijden. Setubal (op 35 km), Palmela (op 31 km) en Montijo 
(op 7 km) lonen allemaal de moeite. Voor golfliefhebbers zijn er de Riba Golf 
in Samora Correira, Estêvão Golf in Santo Estêvão, en de Golf Belavista en Paço 
Lumiar Golf in Lissabon.
Transport: per auto: 2.067 km (Brussel), 1.765 km (Parijs), 2.264 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 28 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: ontbijten doet u meestal aan een grote tafel met de eigenaars en 
de overige gasten. Het interieur van de woning is exquis, opgesmukt met azu-
lejos (faïencetegels) die dateren uit de 17de en 18de eeuw. Er is een aangenaam 
salon voor de gasten. Ontspanningsmogelijkheden: biljart, tafeltennis, tennis, 
fietsen, paardrijden, zwemmen in het openluchtzwembad in de fraaie tuin,...
Kamers: de 6 kamers (4x met tweepersoonsbed, 2x met 2 éénpersoonsbedden) 
liggen rondom een mooie patio. Ze zijn ruim maar verschillend in grootte, elk 
met een individueel karakter. De kamers bieden alles voor een aangenaam ver-
blijf. U beschikt steeds over uw eigen badkamer.
Appartementen: 4  appartementen voor 2 personen. Ze zijn zeer eenvoudig 
uitgerust om een warme maaltijd klaar te maken.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.

Welkom op deze unieke plek voor een 
aparte vakantie in een historische sfeer. 
De Quinta da Praia das Fontes is gevestigd 
in een landhuis uit de 16de eeuw. De eige-
naars staan klaar om u te verwennen en de 
faciliteiten zijn divers. Dit adres laat u het 
Portugees erfgoed en de authenticiteit van 
de Portugese tradities ervaren.

Charming+ Ontdekking (4 nachten) LBOVA020
A 01/04-31/03 235 389
Charming+ Ontdekking (7 nachten) LBOVB020
B 01/04-31/03 369 649
extra nacht (ontbijt inbegrepen)
C 01/04-31/03 48 80

vanaf
2 persk.

standaard
1 persk.

standaardLBOV0020 N
ONTDEKKING
4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet met 
biologische, lokale producten

 ∙ informatiepakket met 
uitgestippelde tochten in de 
regio

ONTDEKKING
7 nachten
 ∙ programma zoals 
hierboven

voor

voor
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Alcochete
Het mooie, oude stadje 
Alcochete ligt aan de 
Taag-rivier op een half-
uurtje van Lissabon, te 
bereiken via de Vasco 
da Gama-brug. Het was 
ooit een belangrijk koninklijk toevluchts-
oord, waar de koningen João I en II graag 
kwamen uitrusten. U kan er o.m. de kerk 
Misericórdia gaan bekijken, die deel uit-
maakt van het paleis waar koning Manuel 
werd geboren in 1469. In de buurt ligt een 
natuurreservaat waar de flamingo's graag 
neerstrijken. Alcochete heeft zijn eigen 
strand (wind- en kitesurfen). Maak een 
boottocht langs de kust of bezoek de 
zoutpannen.
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Aroeira Lisbon Hotel Sea & Golf Resort

Ligging: langs het prachtige zandstrand Fonte da Telha (op 2 km) bevinden zich 
enkele restaurantjes en beach bars. Talrijke watersportactiviteiten behoren tot 
de mogelijkheden. Er is o.m. de surfschool Essencia in Charneca da Caparica (op 
9 km). Boek een boottochtje vanuit Setúbal om dolfijnen te spotten of neem 
er de ferry naar het strand van Comporta. Het natuurpark Serra da Arrábida, 
ongetwijfeld een van de mooiste plekjes van Portugal, nodigt uit tot een ste-
vige wandeling. Het grote standbeeld van Christus, de Cristo-Rei, bevindt zich 
in Almada (op 16 km). U koppelt er meteen een namiddagje shoppen aan in het 
Almada Forum shoppingcentrum.
Transport: per auto: 2.063 km (Brussel), 1.760 km (Parijs), 2.262 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: een gloednieuw viersterrenhotel met een hip interieur en grote 
raampartijen die uitgeven op de tuin en het buitenzwembad. In de trendy 
PineBar bent u welkom voor een Portugese koffie, een verkwikkende cocktail 
of een Portugees wijntje. Het restaurant InPar serveert een mix van lokale en 
internationale gerechten. Ga voor een namiddagje relaxen aan het uitnodi-
gende buitenzwembad met poolbar, ligweide, terras en lounge. Behandelingen 
en massages mogelijk (betalend).
Kamers: 68 knappe kamers met grote raampartijen, een moderne inrichting en 
een houten afwerking. Technische snufjes zoals USB stopcontacten zijn hier de 
norm. Balkon met comfortabel meubilair. Classic kamers, kamers met zicht op 
de tuin of met zicht op het zwembad (24 m², max. 2 volwassenen en 1 kind). 
Ruimere suites (58 m²) voor families (max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu) (uitgez. 24/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind (classic, tuinzicht, 
zicht op het zwembad) of 2 kinderen (suites) van 3 t/m 12 jaar op de kamer van 
de ouders (zie prijstabel).
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 5 nachten: 1x diner (inclusief 1 glas huiswijn 
of bier of softdrink) (uitgez. zomer, niet cumuleerbaar met Uw voordeel).

Gloednieuw hotel aan de zuidelijke baai 
van Lissabon op slechts 2 km van het 
strand. Een goede uitvalsbasis om zowel 
Lissabon als de kuststeden Estoril en Cas-
cais te ontdekken. Het is een strak, mini-
malistisch concepthotel dat het beste uit 
twee werelden biedt; de cosmpolitische 
charme van de hoofdstad en een omge-
ving omringd door de natuur en de zee. 
Een inspirerend adresje.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
tuin-
zicht

2 persk.
zwembad- 

zicht
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0054 N1

A 01/04-04/04 56 63 67 107 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 34
halfpension 
volwassene 26 
kind < 12 jaar 13

B 05/04-12/04 68 76 83 129
A 13/04-30/06 56 63 67 107
B 01/07-30/09 68 76 83 129
A 01/10-31/10 56 63 67 107
C 01/11-13/02 50 57 60 95
B 14/02-15/02 68 76 83 129
C 16/02-28/02 50 57 60 95
A 01/03-31/03 56 63 67 107

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

De kust van Lissabon
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Lisbon South Bay
Een residentiële urbani-
satie gelegen op 25 km 
ten zuiden van Lis-
sabon met een 22 km 
lange kuststrook maar 
minder uitgesproken 
toeristisch dan Cascais en Estoril. Het 
gebied strekt zich uit tot Cabo Espichel, 
een adembenemend uitkijkpunt waar de 
oceaan woest tegen de kliffen beukt. De 
uitgestrekte stranden van Caparica zijn vrij 
ongerept.
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Evidência Belverde

Ligging: op 6 km van het strand Fonte da Telha. Een ideale uitvalsbasis om 
zowel Lissabon te ontdekken (op 25 km) als de kuststeden Estoril en Cascais, 
en het lieflijke Sintra. Ga een strandwandeling maken aan de Costa da Caparica 
op 16 km. Talrijke watersport activiteiten zijn mogelijk, surfschool Essencia in 
Charneca da Caparica (9 km). Boottochtjes vanuit Setubal om dolfijnen te spot-
ten zijn boekbaar aan de hotelreceptie. Of neem in Setubal de ferry naar het 
strand van Comporta. Wandelen in het natuurpark Serra da Arrábida, een van de 
mooiste plekjes in Portugal. De Cristo-Rei, een groot standbeeld van Christus, 
in Almada (16 km); winkelen kan er in het Almada Forum shoppingcentrum.
Transport: per auto: 2.061 km (Brussel), 1.759 km (Parijs), 2.256 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 31 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby en receptie. Bar. Restaurant The 19  voor ontbijt, lunch 
en diner. Zalig buiten zwembad met zitzakken om te loungen en barservice 
(snacks). Spa met binnenzwembad, bubbelbad en stoombad (betalend).
Kamers: de 71 knappe, ruime kamers met balkon zijn voorzien van alle comfort. 
Standaardkamers (40 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), kamers met zicht op de 
tuin (40 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of ruime familiekamers (75 m², max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, zie ook Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel) (uitgez. 24/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2  kinderen t/m 
12  jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief  ontbijt). 
Standaardkamers en kamers met zicht op de tuin: verminderde prijs voor 1 kind 
van 4 t/m 12 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: mogelijkheid tot luchthavenvervoer (richtprijs 
€ 45/wagen/traject). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode B: 100% kos-
ten vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje (Portugees likeurtje). Bij min. 4 nachten: fles wijn.

Een ideaal verblijfshotel aan de kust van 
Lissabon, trendy met een designtoetsje. 
De hoofdstad ligt op amper 25 km, Sintra, 
Estoril en Cascais op een halfuurtje rijden. 
De stranden van de Costa da Caparica zijn 
vrij authentiek gebleven. Boek dit vierster-
renhotel met ruime kamers en trek erop-
uit. Leuk adresje, ook voor families met 
kinderen!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

2 persk.
zicht op de

tuin
familiekamer

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0040 N1

A 01/04-09/04, 13/04-30/04, 04/05-09/06 53 59 80 kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 34
halfpension 
volwassene 22 
kind < 13 jaar 11

B 10/04-12/04, 01/05-03/05, 10/06-14/06 69 75 96
A 15/06-30/06, 01/10-02/10 53 59 80
B 01/07-30/09, 03/10-05/10, 28/11-01/12 69 75 96
A 06/10-31/10, 01/03-31/03 53 59 80
C 01/11-27/11, 02/12-04/12 48 53 75
B 05/12-08/12, 28/12-01/01 69 75 96
C 09/12-27/12, 02/01-28/02 48 53 75
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking LBOVP040
D Periode A 295
E Periode B 349
F Periode C 269

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 29/02/20) (cumuleerbaar)
• Familiekamers: de 3de persoon (volwassene of kind) en 4de persoon (kind) 

overnachten gratis op de kamer van 2 volbetalende personen
(de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

ONTDEKKING
 ∙ 7 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje (Portugees 
likeurtje)

 ∙ 1x 3 gangendiner de eerste 
avond (inclusief 1 fles wijn per 
2 personen)

 ∙ 1 picknickmand (brood, ham, 
kaas, fruit, 1 fles wijn)

 ∙ 1 bezoek aan het wijndomein 
Bacalhôa met proeverij 
(transfers niet inbegrepen, 
22 km van het hotel, gesloten 
op zondag)

 ∙ 1x gratis toegang tot de spa

GRATIS

vanaf

Amora
Residentiële urbanisa-
tie aan de kust met een 
22 km lange kuststrook, 
veel minder toeristisch 
dan Cascais en Estoril. 
Het gebied strekt zich 
uit tot Cabo Espichel, een adembenemend 
uitkijkpunt waar de oceaan wild tegen de 
kliffen beukt. De stranden van Caparica 
(het langste zandstrand ten zuiden van 
Lissabon) zijn vrij ongerept.
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Arribas Sintra

Ligging: schitterend, helemaal aan de noordkant van het Praia Grande-strand 
dat grenst aan het Parque Natural de Sintra-Cascais. Op wandel afstand treft u 
enkele bars en terrasjes. Praia Grande is druk in de zomer en rustig buiten het 
seizoen. Er is geen nachtleven en er zijn weinig restaurants. Op 4 km ligt het 
typische plaatsje Colares en op 12 km Sintra. Cabo da Roca, het meest weste-
lijke punt van het Europese vasteland, ligt op 7 km, Cascais en Estoril op zo'n 
20 km, Lissabon op 46 km. Golfers vinden binnen een straal van 30 km maar 
liefst 7 golfterreinen.
Transport: per auto: 2.076 km (Brussel), 1.766 km (Parijs), 2.264 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 40 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de receptie, de bar en een rookruimte. Gratis wifi in de 
gemeenschappelijke ruimtes. Het Terrace restaurant biedt een keuken met veel 
vis en zeevruchten voor de lunch en het diner; u geniet er van een fantastisch 
uitzicht op zee. Dé troefkaart van het hotel is het 102 m lange zoutwater-
zwembad, een van de grootste in Europa (ook betalend toegankelijk voor niet-
hotelgasten). Open van mei tot september, naargelang het weer en de getijden. 
Gratis ligstoelen zijn voorzien. Arribas Café bij het zwembad.
Kamers: een totaal van 59 kamers in een hedendaagse stijl (gratis wifi (niet in 
alle kamers) en bemeubeld balkon met zeezicht). Naar keuze: standaardkamers 
(25 m², max. 3 personen), design superior kamers (25 m², max. 3 personen) en 
familiekamers (38 m², max. 4 perso nen, 2 aanpalende kamers met 1 badkamer). 
Tweepersoonskamer voor alleen gebruik (standaard). Kamer voor rolstoelgebrui-
kers op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaard en superior kamers: verminderde prijs 
voor 1 kind van 4 t/m 10 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: topdata: 10/04/20-12/04/20, 29/12/20-01/01/21.

Dit hotel heeft alles in huis voor een ge-
slaagd verblijf aan het strand. Alle kamers 
hebben zeezicht én balkon. Uniek is het 
riante zoutwaterzwembad van maar liefst 
102 m lang! Geschikt voor zowel koppels 
als families, en zowel voor een strandva-
kantie of als uitvalsbasis om Sintra, Cas-
cais en Lissabon 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
LBOV0043 N1

A 01/04-30/06, 01/10-31/10 uitgez. topdata 73 138 83 kind 4 < 11 jaar incl. ontbijt 
per. A/C 19 
per. B 26
halfpension 
volwassene 23 
kind < 11 jaar 14
extra bed (3de volwassene) 
per. A/C 40 
per. B 56

B 01/07-30/09 en topdata 105 203 115
C 01/11-31/03 uitgez. topdata 52 94 62
Prijs per familiekamer per nacht inclusief ontbijt
D 01/04-30/06, 01/10-31/10 uitgez. topdata 180 213
E 01/07-30/09 en topdata 269 314
F 01/11-31/03 uitgez. topdata 134 165
Pakketprijs per persoon Charming+ Relax LBOVP043
G 01/04-30/06, 01/10-31/10 uitgez. topdata 425 699 494
H 01/07-30/09 565 979 629
I 01/11-31/03 uitgez. topdata 339 525 409

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 30% (reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 25% 

(reservering tot 60 dagen voor afreis)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis OF 5 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/04/20-30/06/20, 01/10/20-31/03/21)
• Korting van 15% (01/04/20-31/03/21) (betaalbaar bij reservering, niet 

wijzigbaar, niet annuleerbaar)
(niet cumuleerbaar) (uitgez. topdata) (inclusief ontbijt)

De kust van Lissabon

RELAX
7 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 7x halfpension

GRATIS

vanaf

Praia Grande (Colares/Sintra)
Praia Grande betekent 
letterlijk 'Groot Strand' 
en ligt aan het wes telijk 
uiteinde van het ge-
bergte Serra de Sintra. 
De Atlantische Oceaan 
is hier erg wild, Praia Grande is bijzonder 
populair bij surfers en bodyboarders. Er 
worden regelmatig kampioen schappen 
georganiseerd.
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Sesimbra Hotel & Spa

Ligging: een wondermooie ligging, enkel gescheiden van het strand door de 
zeedijk, met de oceaan en de Serra da Arrábida op de achtergrond. U kan er 
boottochtjes maken en dolfijnen spotten. De hoofdstad Lissabon ligt op 40 km, 
ideaal dus om een culturele uitstap in te lassen. Setúbal (op 20 km) is de derde 
grootste haven van Portugal en heeft nauwe straatjes, toffe winkeltjes, his-
torische gebouwen en een kathedraal. Het nationaal park Arrábida is een ook 
een aanrader: het gebergte stijgt steil op uit de oceaan (zo'n 500 m hoog) en 
de uitzichten zijn ronduit spectaculair. Palmela situeert zich op 30 km en staat 
bekend om zijn fruit, kaas en wijn, en zijn Castelo.
Transport: per auto: 2.081 km (Brussel), 1.779 km (Parijs), 2.289 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 40 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de receptie ligt op de 6de verdieping. Op het gelijkvloers heeft 
u rechtstreeks toegang tot de strandboulevard. Buffetrestaurant met terras 
voor ontbijt en diner. In de loungebar kan u terecht voor een lichte snack. 
Buitenzwembad met kindergedeelte, gratis ligstoelen en parasols. U profi-
teert van een privéstrandgedeelte tijdens de zomermaanden. Kids Club, leuke 
speelzone voor de kinderen. Spa met gratis binnenzwembad, sauna, Turks bad, 
regendouche, fitness (de behandelingen zijn betalend, toegang vanaf 16 jaar). 
In de omgeving: watersporten op 200 m, tennis en paardrijden op 5 km, golf op 
20 km, wijndegustaties.
Kamers: alle 92  kamers bieden een fantastisch uitzicht op de Atlantische 
Oceaan! Voor de elegante inrichting kregen ze een hedendaagse toets. We 
selecteerden voor u de standaardkamers (25 m²) of de suites (37 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag. Buffetten 
voor alle maaltijden.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).

Eigentijds hotel aan het strand met excel-
lente faciliteiten en spa. U heeft er een 
schitterend zicht op de oceaan, afgeba-
kend door de rotsen - een plaatje! Het 
vroegere vissersdorpje is nu een leven-
dige badplaats met mooie stranden en tal-
rijke lekkere visrestaurants. Alles wat een 
strandvakantie leuk en bijzonder maakt, is 
hier aanwezig.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
suite 

2 pers.
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0019 N1

A 01/04-08/04, 12/04-31/05, 60 120 95 41 kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 32
halfpension 
volwassene 23 
kind < 13 jaar 12

01/10-31/10, 12/02-15/02
B 09/04-11/04, 01/06-30/06, 16/09-30/09 74 148 109 44
C 01/07-15/09 105 210 129 52
D 01/11-11/02, 16/02-31/03 54 96 83 34

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 75 dagen voor afreis) OF 10% 

(reservering tot 45 dagen voor afreis)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/11/20-29/12/20, 03/01/21-11/02/21, 16/02/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 11 nachten betalen + 3 nachten gratis 

(01/04/20-08/04/20, 12/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Sesimbra
Een erg charmant vis-
sersplaatsje 40 km ten 
zuiden van Lissabon, 
uitgegroeid tot een ge-
liefde badplaats met 
een levendig, maar au-
thentiek karakter. De baai wordt beschut 
door het mooie landschap van het Serra 
da Arrábida-gebergte. De visrestaurants 
zijn talrijk en overheerlijk. Het Castelo de 
Sesimbra ligt in de hoogte, op 3 km van 
de badstad.
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Baia Cascais

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

2 persk.
superior 

stadszicht

2 persk.
superior 
zeezicht

inclusief ontbijt
LBOV0053 X0

A 01/04-30/06 72 79 84
B 01/07-30/09 82 90 103
C 01/10-31/10 69 77 82
D 01/11-30/12 46 50 58
D 01/01-31/03 46 50 58

Ligging: aan het zandstrand. Haven, talrijke bars, winkels en 
eetgelegenheden op wandelafstand. Strandpromenade naar 
Estoril (ca. 3 km), de paleizen in Sintra op 16 km. Lissabon met 
de huurwagen (30 km) of met de trein (ca. 35 min. halte Cais do 
Sodré). Ontdek de culinaire keuken in de Mercado da Ribeira.
Transport: per auto: 2.070  km (Brussel), 1.762  km (Parijs), 
2.273 km (Amsterdam). Luchthaven Lisboa op 37 km.
Faciliteiten: modern traditioneel hotel. Restaurant met terras 
dat uitgeeft op de straat en het strand, gezellig à la carte res-
taurant. Verwarmd binnenzwembad (10 x 3 m, ‘s zomers staan 
ramen open) met zonneterras, en Blue Bar Baia op dakterras 
(mei-okt) met terras met panorama op de baai. Eerder eenvou-
dig, maar verzorgd ontbijtbuffet. Publieke parkeergarage met 
voordelige tarieven via het hotel (ca. € 10/ nacht).
Kamers: 113 kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind, 18-22 m²), 
meeste kamers recent gerenoveerd. Standaardkamers, superior 
kamers met zicht op het centrum of zeezicht (op de baai, aan te 
raden). Superiorkamers met flesje water op de kamer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag /dag van € 25 (volwassene), € 12 (kind t/m 10 jaar).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13  jaar): €  2/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten).

De kust van Lissabon

UW VOORDEEL
• Vroegboekkorting van 10% (reservering tot 60 dagen 

voor afreis voor verblijven 01/11/20-31/03/21) 
(niet cumuleerbaar)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten 
betalen + 2 nachten gratis (01/11/20-28/02/21)

(inclusief ontbijt)

GRATIS

Op een boogscheut van het strand en 
op wandelafstand van het levendige 
stadscentrum. Ideaal voor een actieve 
vakantie! Persoonlijke service, warm 
onthaal, prachtig zicht over de baai.

Cascais
Cascais vermaard als toevluchtsoord voor Europese royals is 
vandaag een kosmopolitische badplaats, pittoresk en chic. 
Mooie zandstrandjes en een jachthaven.

Pestana Cidadela

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior 

met balkon
junior suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
LBOV0042 X0

A 01/04-31/05 101 136 162
B 01/06-30/06 119 160 190
C 01/07-15/07 151 203 241
D 16/07-31/08 167 225 267
C 01/09-30/09 151 203 241
B 01/10-31/10 119 160 190
E 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: in de oude citadel van Cascais, nabij de jachthaven. 
Het dichtste strand ligt op 300 m, Estoril met befaamd casino 
op 4 km, Sintra op 17 km en Lissabon op 34 km.
Transport: per auto: 2.069  km (Brussel), 1.767  km (Parijs), 
2.262 km (Amsterdam). Luchthaven Lisboa op 38 km.
Faciliteiten: receptie en lobbybar. Restaurant Maris Stella ser-
veert visspecialiteiten. Portugese gerechtjes in de Taberna de 
Praça. Buitenzwembad met gratis ligstoelen. Spa met binnen-
zwembad, stoombad, bubbelbad en behandelingen (betalend).
Kamers: 126 kamers (badjassen en laminaatvloer). Classic 
kamers (24  m², zicht op de binnenplaats), superior kamers 
(25  m², balkon, zicht op de binnenplaats) en junior suites 
(55 m², zicht op de marina). Extra bed (3de volwassene) in een 
superior of junior suite: € 104/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 40/dag (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (superior kamers) of 2 kin-
deren (junior suites) overnachten gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13  jaar): €  2/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten). Afwijkende 
annuleringsvoorwaarden: 09/04/20-12/04/20  en 01/07/20-
30/09/20: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: jonggehuwden: bloemen, fruit, schuimwijn, geschenkje, 
vroege check-in en upgrade volgens beschikbaarheid.

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

voor afreis) (betaalbaar bij reservering, niet 
wijzigbaar, niet annuleerbaar)

• 5% korting bij min. 3 nachten
(cumuleerbaar) (de voordelen gelden 01/04/20-08/04/20, 
13/04/20-31/10/20) (inclusief ontbijt)

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

Deze authentieke pousada en Leading 
Hotel of the World is de uitgelezen 
keuze voor een luxueus verblijf in een 
origineel kader. Sublieme ligging bij 
de marina en het strand.

Cascais
Cascais vergaarde faam als toevluchtsoord voor Europese royals 
en is vandaag een kosmopolitische badplaats, zowel pittoresk 
als chic, met mooie zandstrandjes en een jachthaven.
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Prijzen op aanvraag: bij het drukken van de brochure waren de tarieven vanaf 01/11/20 
niet beschikbaar. Contacteer uw reisagent of www.transeurope.co m

Vila Galé Cascais

Ligging: bij de Farol Santa Marta (vuurtoren met gratis museum), op een paar 
100 m van de Boca do Inferno, 500 m van het historisch centrum van Cascais en 
1 km van het zandstrand. In de omgeving bezoekt u Sintra met het Palacio da 
Pena (19 km), de hoofdstad Lissabon (30 km), het strand van Guincho (8 km) 
voor surfers en de mondaine badplaats Estoril met het vermaarde casino (4 km).
Transport: per auto: 2.064 km (Brussel), 1.762 km (Parijs), 2.273 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de receptie wordt u vriendelijk te woord gestaan de klok rond. 
In het restaurant Versatil serveert men zowel ontbijt, lunch als diner. Er is een 
mooie tuin met openluchtzwembad (ligstoelen) en poolbar Maresia met buiten-
terras. Speeltuin en kinderbad. Om helemaal tot rust te komen kan u terecht in 
de Health Club met sauna (gratis, vanaf 16 jaar). Massages en behandelingen 
zijn op aanvraag (betalend).
Kamers: het hotel telt 233  ruime en comfortabele kamers, allemaal voorzien 
van een balkon of terras. We reserveren voor u naar keuze: standaardkamer 
(34 m², max. 3 personen), kamer met zeezicht (34 m², max. 3 personen) of 
ruimere junior suite geschikt voor families (41-48 m², max. 4 personen). Kluisje 
op aanvraag tegen betaling. Extra bed (3de en 4de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen vast 
menu met bediening aan tafel of buffet naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 7 nachten). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 01/08/20-
31/08/20: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis. Geen halfpension mogelijk 
op 12/04/20.
Bonus: fles schuimwijn voor jonggehuwden.

Kindvriendelijk hotel met een topligging 
vlak bij de haven van Cascais. Ideaal voor 
een strandvakantie of om de streek te ver-
kennen (Estoril, Sintra en Lissabon). Laat 
u ook betoveren door de schoonheid en 
de charme van Cascais zelf. Rust, groen 
en ruimte zijn de sleutelwoorden van dit 
hotel. Een topadresje voor zowel groot als 
klein!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
zeezicht

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0044 X0

A 01/04-30/04 48 84 56 61 halfpension 22
B 01/05-29/05 50 90 60 65
C 30/05-17/07 76 136 91 99
D 18/07-29/08 95 171 114 124
C 30/08-03/10 76 136 91 99
B 04/10-31/10 50 90 60 65
E 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/01/20) (inclusief 

ontbijt of halfpension)

GRATIS
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Cascais
Dit voormalig vissers-
dorpje ligt net naast 
Estoril aan de kust die 
zich uitstrekt van Lissa-
bon langs de monding 
van de Taag tot aan de 
Atlantische Oceaan. Cascais vergaarde 
faam als toevluchtsoord voor Europese 
royals in de 20ste eeuw en is vandaag een 
kosmopolitische badplaats, zowel pitto-
resk als chic, met mooie zandstrandjes en 
een jachthaven.
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Senhora da Guia

Ligging: de Senhora da Guia is gelegen langs de kustweg tussen Cascais en 
Guincho, op zo'n 2 km van het strand en 2,5 km van het centrum van Cascais. 
Bezoek het sprookjesachtige Sintra (15 km), Lissabon (30 km) en Estoril (5 km).
Transport: per auto: 2.064 km (Brussel), 1.762 km (Parijs), 2.273 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel straalt een huiselijke luxe uit, gewoon gezellig en hele-
maal niet bombastisch, zoals men van een vijfsterrenhotel zou verwachten. 
Lobby en receptie. In de zomer wordt het lekkere ontbijt op het terras geser-
veerd. U kan lunchen en dineren in het Italiaanse Terrassa restaurant, een 
heel populair adresje in de streek. Er is een knusse bar met haard. In de riante 
tuin wacht u een buitenzwembad met terras (barservice), gratis ligstoelen en 
parasols. De spa is zowel veelzijdig als sfeervol. In de omgeving: paardrijden, 
zeilen, surfen, golf Quinta da Marinha (18 holes),...
Kamers: u wordt hier op de best mogelijke manier ontvangen. De 41 kamers 
(max. 3 personen) ademen een uitgesproken intieme, warme behaaglijkheid. 
Ze hebben elk een individueel karakter; de decoratie verschilt enigzins van 
kamer tot kamer. De kamers zijn uitgerust met terras of balkon en vast tapijt. 
Naar keuze: classic kamers met zicht op de tuin of met zeezicht (beide 20 m²), 
superior kamers met zeezicht en een extra zithoek mits toeslag (25-30 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu, 
kindermenu) (uitgez. 10/04-12/04 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 7 nachten). Kleine huisdieren toegelaten (betalend).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: schuimwijn en fruit.

In dit luxueus Boutique hotel wordt u op 
uw wenken bediend. Het betoverend uit-
zicht op de oceaan, de perfecte service, 
de mooie tuinen, de excellente Italiaanse 
keuken en de geweldige charme van het 
decor maken de Senhora da Guia onmis-
kenbaar tot een van de gezelligste chique 
hotels van Cascais. Aanrader!

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
classic

tuinzicht

1 persk.
classic

tuinzicht

2 persk.
classic

zeezicht

2 persk.
superior
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0024 X0

A 01/04-09/04 82 150 101 114 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 33
halfpension 
volwassene 62 
kind < 13 jaar 31 
per. A/B 32 
per. C 33

B 10/04-12/04 105 197 124 137
A 13/04-30/06 82 150 101 114
B 01/07-30/09 105 197 124 137
A 01/10-31/10 82 150 101 114
C 01/11-30/12 72 132 91 105
B 31/12 105 197 124 137
C 01/01-31/03 72 132 91 105

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

verblijven 01/11/20-30/12/20, 01/01/21-31/03/21) OF 5% (reservering tot 
60 dagen voor afreis voor verblijven 01/04/20-09/04/20, 13/04/20-30/06/20, 
01/10/20-31/10/20)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-30/12/20, 01/01/21-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 13/04/20-31/07/20, 

01/09/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

De kust van Lissabon

GRATIS

Cascais
Dit voormalig vissers-
dorpje ligt net naast 
Estoril aan de kust die 
zich uitstrekt van Lissa-
bon langs de monding 
van de Taag tot aan de 
Atlantische Oceaan. Cascais vergaarde 
faam als toevluchtsoord voor Europese 
royals in de 20ste eeuw en is vandaag een 
kosmopolitische badplaats, zowel pitto-
resk als chic, met mooie zandstrandjes en 
een jachthaven.
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Farol Hotel

Ligging: het hotel domineert het einde van de kliffen van Cascais, met een 
prachtig zicht op de oceaan. De vuurtoren met museum van Santa Marta 
bevindt zich net naast het hotel, de kliffen van Boca do Inferno op 750 m. Het 
gezellige stadscentrum bereikt u na 5 minuten wandelen, het lange zandstrand 
van Cascais ligt op 1 km. In de regio: Sintra, met de gekende paleizen (20 km), 
Lissabon (30 km) en het bedevaartsoord Fatima (156 km). Het casino van Estoril 
ligt op 4 km, het bij surfers geliefde strand van Guincho op 8 km.
Transport: per auto: 2.070 km (Brussel), 1.762 km (Parijs), 2.273 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 37 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit hotel bestaat uit een hoofdgebouw en een nieuwbouwvleugel. 
Hippe lobby. Restaurant The Mix serveert een mediterrane fusionkeuken met 
exclusieve smaken (terras met zicht op zee). Sushibar met het beste uit de 
Japanse keuken. Tuin met terrassen, het openluchtzwembad is gebouwd op een 
plateau boven zee. Poolbar. Dichtbij: golf (18 holes), squash en tennis op 4 km.
Kamers: 33 kamers, in een eigentijdse stijl met zicht op de tuin (23 m²) of de 
zee (24 m²). Design kamers (26 m²) en junior suites (40 m²), door Portugese 
modeontwerpers aangekleed. Extra bed 3de volwassene mits toeslag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 10/04/20-12/04/20, 31/12/20-02/01/21: min. 3  nachten. 
01/04/20-31/10/20: min. 2 nachten op vrijdag en zaterdag. Verblijfstaks (vanaf 
13 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten). Afwijkende 
annuleringskosten: periode A: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis, periode 
B: 100% kosten vanaf 21 dagen voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje (min. 3 nachten). Jonggehuwden: schuimwijn, fruit, 
chocolade, bloemen en upgrade volgens beschikbaarheid. 55+: steeds een 
welkomst drankje.

Trendy en authentiek logeren in een hip 
designhotel pur sang, onder gebracht in 
een voormalig herenhuis gebouwd in de 
19de eeuw in opdracht van de graaf van 
Cabral. Geniet van een unieke locatie aan 
zee op 35 km van Lissabon. Een blitse, 
eigentijdse oase van rust met fantastisch 
panorama op de Atlantische Oceaan en op 
enkele passen van het kosmopolitische 
Cascais. U komt hier helemaal tot uzelf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
tuinzicht

2 persk.
zeezicht

2 persk.
design

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0010 X0

A 01/04-31/05, 01/10-31/10 132 167 206 334 kind 4 < 12 jaar 
incl. ontbijt 90
extra bed (3de volwassene) 129

B 01/06-30/09 199 244 295 462
C 01/11-30/12 106 125 151 231
A 31/12-02/01 132 167 206 334
D 03/01-31/03 113 132 158 241
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten LBOVPA10
E 01/04-31/05, 01/10-02/01 1150
F 01/06-30/09 1350

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

C/D) OF (reservering tot 75 dagen voor afreis, periode A) OF (reservering 
tot 90 dagen voor afreis, periode B) OF 10% (reservering tot 30 dagen voor 
afreis, periode C/D) OF (reservering tot 45 dagen voor afreis, periode A) OF 
(reservering tot 60 dagen voor afreis, periode B)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode C/D)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode A)
• 12 nachten betalen + 2 nachten gratis (periode B)
• 55+: vroegboekvoordeel van 20% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt) (uitgez.10/04/20-12/04/20, 31/12/20-
02/01/21)

GENIETEN
 ∙ limousinetransfer 
luchthaven/hotel (heen 
en terug)

 ∙ 5 nachten in een kamer met zeezicht
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ viponthaal en welkomstdrankje
 ∙ late check-out volgens 
beschikbaarheid

 ∙ wijninitiatie (1u30) met 
privésommelier: proeftechnieken en 
degustatie

 ∙ romantische cruise met champagne
 ∙ 1 afscheidsdiner in het Mix restaurant

GRATIS
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Cascais
Dit voormalig vissers-
dorpje ligt net naast 
Estoril aan de kust die 
zich uitstrekt van Lissa-
bon langs de monding 
van de Taag tot aan de 
Atlantische Oceaan. Cascais vergaarde 
faam als toevluchtsoord voor Europese 
royals in de 20ste eeuw en is vandaag een 
kosmopolitische badplaats, zowel pitto-
resk als chic, met mooie zandstrandjes en 
een jachthaven.
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 € 36,
80* 

HHHH BOUTIQUE

SUITE FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Inglaterra

Ligging: gelegen in het centrum van Estoril, in de hoogte, op 200 m van het 
beroemde casino en op 300 m van het strand (Tamariz), tegenover de spa van 
Estoril. Op 4 km ligt de badplaats Cascais. Het sprookjesachtige Sintra ligt op 
15 km en de hoofdstad Lissabon op 27 km - twee echte must sees.
Transport: per auto: 2.078 km (Brussel), 1.776 km (Parijs), 2.277 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 25 km. Treinstation Estoril op 300 m (rechtstreekse ver-
binding naar Lissabon). Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby en 24 uursreceptie. Het restaurant werd een nieuwe look 
aangemeten. Daarnaast is er de Estoril Sky bar en restaurant aan het kleine 
overloopzwembad op het panoramisch dakterras van het recente bijgebouw. 
Beide zijn open van maart tot oktober, afhankelijk van het weer. Gratis lig-
stoelen, parasols en handdoeken. Het zwembad is niet geschikt voor kinderen. 
Speeltuintje. Fietsverhuur. Publieke parking in de buurt (betalend). Diverse 
golfbanen in een straal van 3 km.
Kamers: 56 kamers in het hoofdgebouw. Klassiek ingericht, meestal met balkon 
(volgens beschikbaarheid). Standaardkamers (20 m², max. 3 personen) of suites 
met aparte zithoek (35 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). 
Daarnaast zijn er 14 superior kamers in de recentere vleugel (2013) (25 m², max. 
2 volwassenen en 1 kind, balkon, inloopdouche, badjassen, laminaat).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs. Enkel in de suites: dezelfde 
kor ting voor 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 7 nachten).
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 7 nachten: 1 gratis diner (01/04-31/05, 01/10-
31/03, cumuleerbaar met Uw voordeel). Schuimwijn en fruit voor jonggehuw-
den.

Een charmant Boutique hotel in het cen-
trum van Estoril waar u heel aangenaam 
zal logeren. Een fraai gebouw van begin 
20ste eeuw huisvest vandaag een mooi, 
kleinschalig hotel; een perfect huwelijk 
tussen traditie en innovatie. De decoratie 
is architectonisch geslaagd. Hier komt u 
volledig tot rust.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0013 X0

A 01/04-31/05 81 150 92 103 extra bed (3de volwassene) in 
een standaardkamer of suite 45
halfpension 
volwassene 29 
kind < 13 jaar 14

B 01/06-30/09 108 206 115 126
A 01/10-31/10 81 150 92 103
C 01/11-28/02 69 127 81 93
A 01/03-31/03 81 150 92 103

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 15% 

(reservering tot 60 dagen voor afreis) OF 10% (reservering tot 30 dagen voor 
afreis)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-28/12/20, 02/01/21-28/02/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20, 01/03/21-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/09/20)
(cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

De kust van Lissabon

GRATIS

Estoril
De mooie villa's, de 
bloem rijke parken en 
de met palmbomen af-
ge zoomde lanen getui-
gen van het roemrijke 
ver  leden van Estoril. 
Ooit was Estoril populair bij koningen en 
edel lieden. Het klimaat is mild, zodat het 
hier ook in de winter aangenaam vertoe-
ven is (temperaturen rond de 12 graden). 
Chic casino en gezellige terrasjes. Heer-
lijke strand  promenade van Estoril naar 
Cascais.
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 € 22,
70* 

BED & BREAKFAST CHARME

P FR
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Casa Shanti Niketan

Ligging: zonder meer uitstekend: u bent zo bij het strand en bij het emblema-
tisch Casino van Estoril (beide op 600 m). U kan bovendien heel gemakkelijk 
stad en strand combineren, dankzij de rechtstreekse treinverbinding bent u 
in een half uurtje in de hoofdstad Lissabon. Via de mooie promenade is het 
een heel aangename wandeling langs het strand naar Cascais en Estoril. In 
beide badplaatsen vindt u terrasjes en restaurants. Cascais is levendig met 
shops, bars en clubs, een moderne marina en een Farol (vuurtoren) genesteld 
in een romantisch decor. Estoril is rustiger en eleganter. U bezoekt uiteraard 
het lieflijke, koninklijke Sintra met zijn prachtige kastelen en bossen, destijds 
al door Byron geroemd. Ook de ruige natuurpracht van Cabo da Roca, het meest 
westelijke punt van continentaal Europa, is een aanrader.
Transport: per auto: 2.078 km (Brussel), 1.776 km (Parijs), 2.277 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 25 km. Treinstation Monte Estoril op 8 minuten stappen 
(rechtstreekse verbinding naar Lissabon treinstation Cais do Sodré in 30 minu-
ten). Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: eigenares Sofia en haar personeel zullen u hartelijk verwelkomen. 
Zij staan in voor een attente service en geven u graag wat leuke tips inzake 
restaurants en uitstapjes. Er is een gemeenschappelijk salon, waar u iets kan 
drinken. Het lekker continen taal ontbijt wordt geserveerd in de veranda of bui-
ten op het groot terras in de tuin. U kan er naar hartenlust zonnen of tot rust 
komen in de schaduw van de bomen.
Kamers: 7 kamers (14 m²), eenvoudig maar comfortabel ingericht, soms met 
balkon of terras (volgens beschikbaarheid) en houten vloeren.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 9 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), verminderde prijs voor 1 kind van 10  t/m 
12 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 7 nachten). Verplichte toeslag bij aankomst in het hotel na 
18 uur: € 10/reservering, ter plaatse te betalen.

De sfeer is heel relaxt en intiem, zoals dat 
hoort in een goede B&B. 'Shanti Niketan' 
is geïnspireerd door het werk van de Indi-
ase dichter en Nobelprijswinnaar Rabin-
dranath Tagore en betekent 'een warme en 
serene thuis'. Interessante locatie en een 
persoon lijke topservice. Uniek en betaal-
baar voor deze mondaine buurt.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0028 N

A 01/04-09/04, 12/04-30/06 45 85 29 kind 10 < 13 jaar 
incl. ontbijt 13,50B 10/04-11/04, 01/07-31/08 60 115 29

A 01/09-31/10 45 85 29
C 01/11-27/12 34 63 29
B 28/12-31/12 60 115 29
C 01/01-31/03 34 63 29

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

(verblijven 01/04/20-09/04/20, 12/04/20-30/06/20, 01/09/20-27/12/20, 
01/01/21-31/03/21) OF 5% (verblijven 10/04/20-11/04/20, 01/07/20-
31/08/20, 28/12/20-31/12/20)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-27/12/20, 01/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 12/04/20-30/06/20, 

01/09/20-31/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-31/08/20)
(niet cumuleerbaar)

GRATIS

Monte Estoril (Estoril)
De mooie villa's, de 
bloemrijke parken en 
de met palmbomen af-
gezoomde lanen getui-
gen van het roemrijke 
verleden van Estoril. 
Ooit was Estoril populair bij koningen en 
edellieden. Het klimaat is mild, zodat het 
hier ook in de winter aangenaam vertoe-
ven is (temperaturen rond de 12 graden). 
Chic casino en gezellige terrasjes. Er is een 
heerlijke strandpromenade die Estoril en 
Cascais verbindt.
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 € 77,
60* 

HHHHH PRESTIGE

P FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Palácio Estoril

Ligging: centraal in het mondaine Estoril. Het casino en het langgerekt zand-
strand liggen op 5 minuten. Mooie villa's, bloemrijke parken, palmbomen en 
een royaal verleden. De populaire badplaats Cascais bereikt u langs het water 
(3 km). Net buiten Cascais, Boca do Inferno, waar de zee zich woest tussen 
de rotsen gooit. 2 Niet te missen uitstappen en makkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer zijn Sintra (14 km) en Lissabon (27 km).
Transport: per auto: 2.062 km (Brussel), 1.762 km (Parijs), 2.257 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: sfeervolle lobby, receptie en voorname salons in de sfeer van 
weleer. Cosy bar met terras. In restaurant Grill Four Seasons proeft u van een 
geraffineerde keuken in een aangenaam kader. De chef bereidt er lokale specia-
liteiten en internationale gerechten. Het terras kijkt uit op de tuin. Romantisch 
dineren aan het zwembad is mogelijk. Buitenzwembad met poolbar. Estoril Spa 
(2.500 m²) met o.m. zwembad, hamam en exclusieve behandelingen. De Banyan 
Tree Spa biedt een unieke ervaring van rust. Golf (18 holes) op 1 km.
Kamers: 161 stijlvolle kamers, elegant en klassiek, met een hedendaagse touch. 
Classic (20-25 m²), superior (20-25 m², zicht op de tuin of het zwembad) of 
duplex suite (45 m², zicht op de tuin). Extra bed mogelijk in alle types.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt). Enkel in de duplex suites: 2 kinderen t/m 
12 jaar overnachten gratis (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: enkel in de classic kamers: 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 
12 jaar in 2 aparte kamers betalen samen 2x de prijs in éénpersoonskamer (niet 
cumuleerbaar met Uw voordeel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 7 nachten). Kinderen jonger dan 16 jaar zijn niet toegelaten 
in de spa.
Bonus: welkomstdrankje. 1 Gratis green fee voor de golf van Estoril. Bij min. 
14 nachten: 1 gratis diner. Jonggehuwden: zie Uw voordeel.

Voor wie wil logeren in stijl en grandeur. 
Dit iconisch hotel uit 1930 is een begrip en 
was het decor voor de Bond-film uit 1969. 
De geschiedenis van het hotel is verwe-
ven met die van Europa. De lobby en de 
aanpalende salons stralen nog steeds een 
aristocratische sfeer uit. Op de indrukwek-
kende gastenlijst royals, gekroonde hoof-
den, acteurs,... Het casino en het strand 
liggen op enkele passen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

duplex 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LBOV0007 X0

A 01/04-08/04, 13/04-30/04 100 175 113 166 halfpension 
volwassene 46 
kind < 13 jaar 23
extra bed (3de volwassene) 
per. A 69 
per. B 75 
per. C 88 
per. D 63

B 09/04-12/04, 01/05-30/06 122 219 138 194
C 01/07-30/09 147 269 166 263
B 01/10-31/10, 27/12-01/01 122 219 138 194
D 01/11-26/12, 02/01-28/02 97 169 110 163
A 01/03-31/03 100 175 113 166

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/03/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20)
• 55+: 10% korting (01/04/20-31/03/21)
• Jonggehuwden betalen samen de prijs van een éénpersoonskamer classic 

(01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

De kust van Lissabon

GRATIS

Estoril
De mooie villa's, de 
bloem rijke parken en 
de met palmbomen af-
ge zoomde lanen getui-
gen van het roemrijke 
ver  leden van Estoril. 
Ooit was Estoril populair bij koningen en 
edel lieden. Het klimaat is mild, zodat het 
hier ook in de winter aangenaam vertoe-
ven is (temperaturen rond de 12 graden). 
Chic casino en gezellige terrasjes. Heer-
lijke strandpromenade van Estoril naar 
Cascais.
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Alentejo
Het nieuwe Toscane
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Parque Natural 
do Tejo 

Internacional

Parque Natural 
da Vale 

do Guadiana

Albufeira 
do Alqueva

Parque 
Nacional 

Peneda-Gerês

Parque Natural 
do Douro 

Internacional

Parque Natural 
do Montesinho

Parque Natural 
do Alvão

Parque Natural da
Serra da Estrela Serra 

    da Malcata

Parque Natural 
do Sudoeste 
Alentejano 

 e Costa Vicentina

Reserva Natural 
do Estuário 

do Sado

Montargil

Reguengo 
(Portalegre)

Elvas

Évora

Monsaraz

Monte do 
Zambujeiro

Beja

Mértola

Sines
Santiago do Cacém

Comporta

Porto Covo
Vila Nova de Milfontes

Estremoz
Vila Viçosa

Monforte

109

117

115

116

112-114

111

110

In dit vredig, authentiek deel van Portugal komt u volledig tot rust en geniet u van 
een onverwacht erfgoed, goudkleurige korenvelden, dromerige, uitgestrekte kusten 
(Alentejo Litoral), een heel eigen lekkere keuken en een select wijnaanbod. In het 
noorden van de Alentejo liggen de prachtige dorpen en steden die de zogenaamde 
kasteelroute vormen: Castelo de Vide, Elvas, Marvão,... In centraal Alentejo wordt het 
landschap droger en vlakker. U moet zeker naar Évora gaan, werelderfgoedstad. Bezoek 
ook nabijgelegen charmante dorpjes en stadjes zoals Monsaraz, Estremoz en Borba. 
Nog zuidelijker is de vlakte minder dichtbewoond en heerst er vaak een brandende 
hitte. De schaduw van de olijfbomen en steeneiken en de stuwmeren brengen evenwel 
verfrissing. Mértola is hier een van de belangrijke steden. De Alentejo zal u betoveren...
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 € 639,
00* 

Oceano At lânt ico

Parque Natural 
do Tejo Internacional

Albufeira 
do Alqueva

Parque 
Nacional 

Peneda-Gerês

Parque Natural 
do Douro 

Internacional

Parque Natural 
do Montesinho

Parque Natural 
do Alvão

Parque Natural da
Serra da Estrela Serra da Malcata

Parque 
Natural 

do Sudoeste 
Alentejano 

 e Costa 
Vicentina

Reserva 
Natural do
Estuário 
do Sado

Alente jo
Al to

Alente jo
Centra l

A lente jo
BaixoAlente jo

Li tora l

Porto

Lisboa

Faro

Monte Zambujeiro

Évora

Reguengo

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk.
inclusief ontbijt
ALEP0036

A 01/04-31/05 679
B 01/06-30/06 709
C 01/09-30/09 739
D 01/10-31/10 689
E 01/11-31/03 639

Dag 1-3: voor de start van deze rondreis kozen we een lieflijk landgoed met een 
prachtig panoramisch buitenzwembad, omgeven door een weelderige bloemen-
tuin. U verblijft in Monte do Zambujeiro, heel landelijk gelegen op 5 km van het 
gezellige badplaatsje Vila Nova de Milfontes. Warm onthaal door de vrouw des 
huizes Monica. U geniet er van een heerlijk uitzicht over de rivier de Mira. Het 
Nationaal Park Sudoeste de Alentejano e Costa Vicentina, waar u een indrukwek-
kende fauna en flora aantreft, ligt vlakbij. De doorgaans verlaten baaien, duinen 
en stranden van deze beschermde kustregio bieden onbeperkte mogelijkheden 
om te wandelen, fietsen, paardrijden, surfen of zonnebaden. Bezoek zeker het 
gezellige vissersdorpje Odeceixe in de omgeving.

Dag 4-6: u verblijft in het stijlvol hotel M’AR de AR Muralhas in het hart van 
de historische stad Évora. Een mooi terras geeft uit op de fraaie tuin en het 
buitenzwembad. Werelderfgoedstad Évora loopt over van charme en is een 
verplicht bezoek. De huizen en pleintjes zijn bijzonder schilderachtig. Tot de 
bezienswaardigheden behoren onder meer het Romeins aquaduct, de Romeinse 
Dianatempel (hét visitekaartje van de stad), de kathedraal en de heel bijzondere 
Beenderenkapel. Ga het megalitisch complex Almendres Cromlech ontdekken, 
een spectaculaire verzameling menhirs, bestaande uit 95 monolieten, die in twee 
concentrische cirkels staan. Kom tot rust en droom weg in deze fascinerende, 
allesomvattende regio. Hier bent u aan het juiste adres om heerlijk te ontspan-
nen, in alle privacy.

Dag 7-9: vanuit Évora passeert u de witte en nobele stad Estremoz (heerlijk his-
torisch centrum met cosy restaurantjes en terrasjes), die zeker een stop waard 
is. Uw laatste adres is het charmante Cabeças do Reguengo, een kleinschalig en 
familiaal gerund wijnhotel. U verblijft in een wijnregio dicht tegen de Spaanse 
grens. Ga wandelen of fietsen in het natuurpark Serra de São Mamede National 
Park met fantastische fauna en flora. Bezoek van hieruit zeker de meest authen-
tieke plaatsjes van de streek: Portalegre, Marvão (prachtig uitzicht vanaf de ves-
tingmuren) en Castelo de Vide. In dit schitterende kader treedt het gevoel van 
‘thuis’ komen u hartelijk tegemoet en eindigt u de rondreis - zoals het hoort - in 
stijl. De lokale wijnhuizen informeren u graag over het productieproces, zoals J. 
Portugal Ramos of Monte Seis Reis. Als u tijd hebt, bezoek ook de stadjes Elvas, 
Borba, of Monforte.

Dag 10: einde van de rondreis. Verleng uw verblijf in Lissabon (zie p. 88-89 en 
onze brochure Citytrips), aan de kust van Lissabon (zie p. 89-105) of in de Algarve 
in het zuiden van Portugal (zie p. 120-141).

* 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 kunnen afwijken omwille van 
externe factoren, zonder de essentie van het programma aan te tasten

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (zie p. 143). Vrije 
vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 9 nachten
 · 3 nachten in Monte do Zambujeiro
 · 3 nachten in Évora
 · 3 nachten in Reguengo (Portalegre)

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Portugal, waarde € 30 (per 
kamer)

 · Monte do Zambujeiro in Monte do Zambujeiro 
(p. 116): 3 nachten in een suite, welkomst-
drankje, 1  diner (3  gangen, dranken inbe-
grepen), 1  uur paardrijden met begeleider 
(op 15 km van het hotel, transfers niet in-
begrepen), 1  wijnproeverij (in een restau-
rant op 2  km van het hotel, transfers niet 
inbegrepen)

 · M’AR de AR Muralhas in Évora (p. 114): 
3  nachten in een classic kamer, welkomst-
drankje, 2 diners, 1 wijnproeverij, ticket voor 
het museum van Évora

 · Cabeças do Reguengo in Reguengo (p. 110): 
3 nachten in een superior kamer, welkomst-
drankje, diner met wijnarrangement (3 gan-
gen), picknick inclusief 1 fles wijn

 · 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

Rondreis
De Alentejo 
Authentiek genieten 
in alle rust
Charme is het sleutelwoord. Beleef 
het mooiste van de idyllische Alen-
tejo op uw eigen ritme. U beslist wat 
u bezoekt, wij geven u enkele sug-
gesties. U verblijft op topadresjes, we 
selecteerden voor u de bekoorlijkste 
hotels met net dat ietsje méér.
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Lago Montargil & Villas

Ligging: prachtig gelegen aan het Montargil-meer dat omringd wordt door een 
natuurreservaat. Slechts gescheiden van het meer door de baan (tunnel). In 
de omgeving kan u wandelen, watersporten, boottochten maken, picknicken, 
fietsen, paardrijden,... De beste mountainbikeroutes vindt u in Ponte de Sor op 
een halfuurtje rijden. Breng zeker een bezoek aan de Werelderfgoedstad Evora 
op 70 km.
Transport: per auto: 1.952 km (Brussel), 1.650 km (Parijs), 2.160 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 145 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het domein is uitgestrekt en perfect geïntegreerd in de om geving. 
In de ruime, blitse lobby kan u terecht voor alle informatie omtrent de ont-
spanningsmogelijkheden. In de gezellige bar geniet u rustig van een drankje. 
2 Restaurants: het à-la-carterestaurant A Panela en een buffetrestaurant, beide 
met terras. Er zijn 4 buitenzwembaden, waarvan 1 kinderbad, poolbar (seizoen). 
Seizoensgebonden kids club voor de allerkleinsten. Gym en een knappe spa 
van maar liefst 1.055 m² met o.m. een beleveniszwembad, bubbelbad, thema-
douches, Turks bad, allerlei behandelingen,... U maakt gratis gebruik van de 
spafaciliteiten; de behandelingen zijn betalend. Tweede binnen zwembad.
Kamers: dit hotel telt 105 kamers (27 m², voor max. 3 personen, met deels 
tapijt, deels tegelvloer) en 11 villa's. U heeft de keuze uit standaardkamers, 
kamers met zicht op de tuin en het zwembad of kamers met meerzicht. Alle 
kamers hebben eenzelfde stijlvolle hedendaagse inrichting en beschikken voor 
uw comfort over badjassen en pantoffels en een balkon.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu of 
buffet naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: geen halfpension mogelijk op 24/12. De spa is niet toeganke-
lijk voor kinderen jonger dan 16 jaar.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit modern complex is een van de meest 
complete hotels in de Alentejo, met di-
verse zwembaden en een knappe spa. De 
ligging is heel mooi en uitermate rustig, 
uitkijkend op het meer en het natuurre-
servaat. Een zalige vakantie in een trendy 
interieur, opgesmukt met grote zwart-wit-
foto's van de streek. Scherpe prijzen!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

2 persk.
op de tuin/
zwembad

2 persk.
meerzicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALEV0021 N1

A 01/04-23/04, 27/09-31/03 zondag/vrijdag 48 56 66 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 28
extra bed (3de volwassene) 41
halfpension 
volwassene 25 
kind < 13 jaar 13

B 01/04-23/04, 27/09-31/03 zaterdag 53 61 71
C 24/04-16/07, 30/08-26/09 zondag/vrijdag 60 67 78
D 24/04-16/07, 30/08-26/09 zaterdag 79 87 97
E 17/07-29/08 zondag/vrijdag 93 101 111
F 17/07-29/08 zaterdag 106 114 124

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

24/04/20-18/07/20, 08/09/20-31/10/20) OF (reservering voor 31/10/20 voor 
verblijven 01/11/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

De Alentejo

Montargil
Een ingeslapen dorpje 
in het noorden van 
de Alentejo, naast het 
stuw meer met dezelfde 
naam. De stuwmeren in 
de Alentejo zijn prima 
geschikt voor kanoën, vissen en allerlei 
watersporten zoals waterskiën. Voor de 
rest is er een heel klein centrum met de 
kerk van Montargil, de kapel Santo Anto-
nio, de maandelijkse markt,...
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Cabeças do Reguengo

Ligging: u geniet van een groene ligging, op 4 km van Portalegre midden in 
de Alentejoregio, bekend om zijn uitstekende kwaliteitswijnen. Neem uitge-
breid de tijd om Portalegre te verkennen, dit kan gemakkelijk te voet. Het 
hotel domein is omgeven door uitgestrekte wijngaarden. Deze streek is ideaal 
voor liefhebbers van rust en stilte met weidse landschappen van kurkeiken. 
Marvão, op 20 minuten rijden, is een verplicht bezoek, dit is een van de meest 
authentieke plaatsjes van de streek. Nog zo'n mooi historisch stadje, Castelo 
del Vide, ligt op 23 km. In de nabije omgeving zijn er talrijke wandelroutes, het 
natuurpark Serra de São Mamede loont zeker de moeite.
Transport: per auto: 1.914 km (Brussel), 1.611 km (Parijs), 2.120 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 197 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. U start de 
dag met een verzorgd ontbijtbuffet met versgemaakte yoghurt en handgeplukt 
fruit uit de eigen tuin. Panoramisch buitenzwembad met ligstoelen en een heel 
aangenaam zomerterras met barservice. U logeert hier op een domein waar 
wijn gemaakt wordt, dus proef zeker de organische, kwaliteitsvolle huiswijntjes 
bij uw maaltijden in het restaurant. Fietsverhuur is mogelijk op aanvraag aan 
de receptie. U kan ook aan een wijndegustatie deelnemen, begeleid door de 
eigenaar die een wijnkenner is.
Kamers: de 11  kamers beschikken over een bemeubeld balkon met subliem 
panoramisch uitzicht. Naar keuze reserveren we een superior kamer (33 m², 
max. 3 personen) of een ruimere suite (65 m², max. 2 volwassenen en 2 kinde-
ren) met microgolfoven en koffiezetapparaat.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind (superior kamer) of 
2 kinderen (suite) van 4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: topdata: 09/04/20-12/04/20, 14/02/21-15/02/21, 23/02/21-
25/02/21. 01/08/20-31/08/20: min. 3 nachten.

Dit is een erg fijn logeeradresje in ons 
gamma, een kleinschalig en familiaal 
gerund wijnhotel dat met oog voor detail 
werd ingericht. Deze mooie agriturismo 
biedt alle moderne faciliteiten en is om-
geven door fruitbomen, wijngaarden, olijf-
bomen en groentetuinen. U geniet er van 
vergezichten om bij weg te dromen...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALEV0043 N1

A 01/04-31/05, 16/10-31/10 uitgez. topdata 46 87 65 kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 14 
extra bed (3de volwassene) 29

B 01/06-31/07, 01/09-15/10 51 98 70
C 01/08-31/08 59 114 82
D 01/11-31/03 uitgez. topdata 41 75 59
C Topdata 59 114 82
Pakketprijs per persoon Charming+ Wine & Dine ALEVP243
E 01/04-30/06, 01/09-31/03 uitgez. topdata 163 325

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 28/02/20 voor verblijven van 

min. 2 nachten)
• Vroegboekvoordeel van 15% (verblijven min. 4 nachten) OF 10% (verblijven 

min. 3 nachten) (01/04/20-31/05/20, 16/10/20-27/11/20, 09/12/20-13/02/21, 
16/02/21-22/02/21, 26/02/21-31/03/21)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/06/20-31/07/20, 01/09/20-15/10/20)

• Korting van 5% (verblijven 01/11/20-27/11/20, 02/12/20-03/12/20, 09/12/20-
13/02/21, 16/02/21-22/02/21, 26/02/21-31/03/21, min. 2 nachten)

(niet cumuleerbaar)

WINE & DINE
 ∙ 3 nachten in een 
superior kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ wijndegustatie 
inbegrepen: 3 wijnen en 
tapas (brood, kaas, ham)

GRATIS

vanaf

Reguengo (Portalegre)
Reguengo telt onge-
veer 700 inwoners en 
behoort tot de ge-
meente Portalegre. 
Dit historisch stadje 
van 25.000 inwoners 
ligt strategisch bij de Spaanse grens en 
kende grote welvaart in de 16de en 17de 
eeuw met zijn textielindustrie. Bezoek het 
Tapijtmuseum en de Casa-Museu de José 
Régio, het voormalig huis van de Portu-
gese dichter. Oude kloosters en paleizen 
kregen hier een nieuwe bestemming.
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Pateo dos Solares

Ligging: het hotel ligt op wandelafstand van het stadscentrum met zijn vele 
trekpleisters, in de eerste plaats het kasteel. De toren van het kasteel herin-
nert aan 3 Portugese koningen en behoort tot de mooiste torens van Portugal. 
Vanuit het kasteel gaf koning D. Manuel opdracht aan Vasco da Gama om India 
te ontdekken. Estremoz nodigt zijn bezoekers als het ware uit om een kijkje 
te nemen in de Portugese geschiedenis. Talrijke winkeltjes, bars en restaurants 
liggen vlakbij. Deze streek staat bovendien wereldwijd bekend om zijn prima 
wijnen. De lokale wijnhuizen informeren u graag over het productieproces, 
zoals J. Portugal Ramos of Monte Seis Reis. Bezoek ook de stadjes Elvas, Borba, 
Portalegre, Marvão (prachtig uitzicht vanaf de vestingmuren) of Monforte.
Transport: per auto: 1.924 km (Brussel), 1.621 km (Parijs), 2.130 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 169 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit is een authentiek familiehotel met een goede prijs-kwaliteits-
verhouding. Het hoofdgebouw omvat de inkom met zitruimte. Er is een bui-
tenzwembad met ligstoelen en mooi uitzicht op de wijnvelden. In de tuin met 
schaduwplekjes is het aangenaam vertoeven. Het ontbijt is absoluut top met 
verse streekproducten. Heerlijk restaurant Alentejo à Mesa (open voor lunch 
en diner). Leuk zomerterras waar u buiten kan eten. Gratis kleine fitness (mas-
sages zijn betalend).
Kamers: het historisch pand werd gerenoveerd met smaak en met respect voor 
de unieke sfeer van weleer. De verzorgde kamers (41) zijn comfortabel ingericht. 
Standaardkamers in het bijgebouw (14-20 m², max. 2 personen, 2 aparte bed-
den) of in het hoofdgebouw: superior kamers (14-20 m², max. 3 personen) of 
familiekamers (28-40 m², max. 4 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: topdata: 10/04/20-12/04/20, 01/05/20-03/05/20, 10/06/20-
14/06/20, 02/10/20-05/10/20, 24/12/20-02/01/21.

Centraal gelegen logeeradresje op een 
boogscheut van het historische hart van 
Estremoz. Heerlijk tafelen met de beste 
wijntjes, buiten ontbijten met een prach-
tig uitzicht. Een prima uitvalsbasis om de 
stad en de streek, bekend om zijn wijnen 
en mooie landschappen, te verkennen. 
Ook geschikt voor families (familiekamers 
voorhanden).

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

familiekamer 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALEV0042 N1

uitgez. topdata
A 01/04-30/06, 01/10-31/03 zondag/donderdag 48 54 73 extra bed (3de en 4de 

volwassene) 27
halfpension
volwassene 27
kind < 13 jaar 14

B 01/04-30/06, 01/10-31/03 vrijdag/zaterdag 53 64 83
C 01/07-30/09 zondag/donderdag 63 74 103
D 01/07-30/09 vrijdag/zaterdag 68 84 113
C Topdata zondag/donderdag 63 74 103
D Topdata vrijdag/zaterdag 68 84 113
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ALEVP042
E 01/04-30/06, 01/10-31/03 uitgez. topdata 309

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag of 

maandag (01/04/20-09/04/20, 06/10/20-23/12/20, 03/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag 

(29/04/20-30/05/20)
(inclusief ontbijt of halfpension)

De Alentejo

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten in een 
superior kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 3 gangendiner (1ste en 
4de avond)

 ∙ 1x rugmassage 
(30 minuten)

 ∙ bezoek aan 2 wijnhuizen 
(Servas, Portugal Ramos 
of Dona Maria) inclusief 
degustatie (transfer niet 
inbegrepen)

GRATIS

voor

Estremoz
De witte en nobele stad 
Estremoz bestaat ei-
genlijk uit 2 delen: het 
middeleeuws gedeelte 
vlak bij het kasteel en, 
buiten de muren, het 
moderne stadje. Estremoz is een schilder-
achtig vestingstadje met een rijk cultureel 
erfgoed met het kasteel en de oude citadel 
(13de eeuw), waarin nu de Pousada Rain-
ha Santa Isabel is gevestigd, als hoogte-
punten. U keert hier terug in de tijd.
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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

Convento do Espinheiro

Ligging: op 2 km van de stadsmuren van Évora, een Werelderfgoedstad met 
smalle straatjes en witte huizen. De Praça do Giraldo is omgeven door arcaden 
en fonteinen. Monsaraz op 57 km, Vila Viçosa op 60 km. De Alentejo is een 
wijnregio, bezoek de kurkfabriek van Azaruja (20 km) of een lokale wijnboer.
Transport: per auto: 1.963 km (Brussel), 1.658 km (Parijs), 2.156 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 134 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de receptie. Intieme pianobar Pulpitus en Cisterna 
wijnbar. De Aqua Lounge poolbar serveert cocktails, snacks en tapas. In de 
zomer kan u eten op de Moorse patio van het restaurant Claustrus. Restaurant 
Divinus bevindt zich in de voormalige wijnkelder. Dagelijks wijndegustaties 
mogelijk. Beeldige privékapel. De kloostertuinen strekken zich uit over 8 ha. 
Mooi buitenzwembad. De Diana Spa omvat o.a. een binnenzwembad, bubbel-
bad, sauna, stoombad, hydrotherapie en behandelingen.
Kamers: 92 kamers (max. 3 personen), in het klooster of de nieuwe vleugel. In 
het klooster zijn de kamers (35 m²) authentiek en met warme kleuren en par-
ket, de kamers in de nieuwbouw zijn moderner en geïnspireerd op de jaren 50. 
Deluxe convent kamers in het klooster, design kamers en grand deluxe design 
kamers in de nieuwe vleugel en deluxe suites (75 m²) in het klooster.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 18 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren (max. 40 kg): € 30/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden en verjaardagen: vipbehandeling en 
upgrade volgens beschikbaarheid.

Alle denkbare luxe in een 15de-eeuws, 
zorgvuldig gerenoveerd klooster. Een be-
schermd nationaal monument, waaraan 
een nieuwe vleugel werd toegevoegd. 
Het interieur is een trendy, eigenzinnige 
combinatie van oud en modern. Het is 
hier zalig thuiskomen, omringd door ge-
schiedenis, schoonheid en comfort. Het 
panorama en de perfecte service maken 
het plaatje compleet.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
deluxe 

convent

1 persk.
deluxe 

convent
2 persk.
design

2 persk. grand 
deluxe design/

deluxe suite 2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALEV0019 X0

A 01/04-30/04 zondag/vrijdag 93 161 122 186 kind 4 < 19 jaar 
incl. ontbijt 58
halfpension 
volwassene 45 
kind < 13 jaar 23

B 01/04-30/04 zaterdag 100 174 129 199
B 01/05-31/05 zondag/vrijdag 100 174 129 199
C 01/05-31/05 zaterdag 102 179 131 206
A 01/06-31/07 zondag/vrijdag 93 161 122 186
B 01/06-31/07 zaterdag 100 174 129 199
B 01/08-30/09 zondag/vrijdag 100 174 129 199
C 01/08-30/09 zaterdag 102 179 131 206
A 01/10-31/10 zondag/vrijdag 93 161 122 186
B 01/10-31/10 zaterdag 100 174 129 199
D 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

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

(01/04/20-09/04/20, 13/04/20-30/04/20, 01/06/20-31/07/20, 01/10/20-31/10/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/05/20-31/05/20, 01/08/20-30/09/20)
• 60+: 10% korting (01/04/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt) (max. 2 personen per kamer)

GRATIS

Évora
Belangrijk kunstcen-
trum en werelderfgoed-
stad. De stadskern 
bestaat uit bochtige 
straatjes met witte hui-
zen. Het centraal plein 
Praça do Giraldo is omgeven door arcaden 
en fonteinen. Bezoek de renaisssance-
kerk, de Beenderenkapel, de vroeggoti-
sche kathedraal, het Museo Regional, de 
Diana Tempel, het Palacio Cadaval,... En 
proef de lokale lekkernijen.
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M'AR de AR Aqueduto

Ligging: in het historisch centrum van Évora, ideaal om de stad te verkennen. 
Het treinstation bevindt zich op 2 km. Lissabon ligt op 140 km en het Spaanse 
Badajoz op 100 km. Dichtbij vindt u mooie plaatsjes zoals bijvoorbeeld Arraiolos 
met zijn prominent 14de-eeuws kasteel en 16de-eeuwse kerk. Ook Alcacovas, 
Viana do Alentejo en Portel lonen de moeite.
Transport: per auto: 1.964 km (Brussel), 1.661 km (Parijs), 2.159 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 140 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: stijlvolle lobby en receptie, gezellige bar/lounge. Het interieur is 
een mix van gewelven, dikke muren en hedendaags meubilair. Het restaurant 
Degust'AR serveert een bijzonder smaakvolle, lokale keuken (open voor lunch 
en diner). In de wijnkelder komen alle nationale wijnen aan bod. Bij mooi 
weer kan u buiten eten op het terras. Kleine bibliotheek waar u ongestoord 
kunt lezen. Het knap buitenzwembad (8 x 10 m) met poolbar ligt genesteld 
in de groene tuinen die uitkijken op het Romeins aquaduct van Évora. In de 
spa wachten u allerlei behandelingen (betalend), sauna en fitness zijn gratis. 
Fietsverhuur.
Kamers: 64 kamers voor max. 3 personen in witte en zachtbruine tinten, fris 
en rustgevend. De kamers bevinden zich op de benedenverdieping of de eerste 
verdieping. Sommige kamers hebben zicht op het aquaduct en de hoteltuinen, 
maar niet allemaal. Naar keuze: classic (20 m²) of superior (25 m², terras met 
ligstoelen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 5 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: welkomstdrankje, water en fruit op de kamer, late check-out vol-
gens beschikbaarheid. Bij min. 4 nachten: ticket voor het museum in Évora. 
Jonggehuwden: schuimwijn en fruit.

Zonder twijfel het absolute tophotel van 
de stad, in een voor malig paleis uit de 
16de eeuw. Dit architecturale verleden 
werd smaak vol gecombineerd met he-
dendaags design. Oude en hyper moderne 
elementen gaan harmonieus samen. In 
dit Boutique hotel geniet u van een fan-
tastisch ontbijt, een gezellig restaurant, 
bijzonder knappe ruimtes, een spa,... Een 
bekoorlijk adres in een historische stad.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALEV0011 X0

A 01/04-31/05 72 132 84 44 halfpension volwassene 32
B 01/06-31/08 80 148 93 49
C 01/09-31/10 75 138 88 45
D 01/11-28/02 65 118 78 39
A 01/03-31/03 72 132 84 44
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ALEVPB11
E 01/04-31/05, 01/03-31/03 219
F 01/06-31/08 236
G 01/09-31/10 225
H 01/11-28/02 206

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 10% 

(reservering tot 60 dagen voor afreis) OF 5% (reservering tot 45 dagen voor 
afreis)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis OF 5 nachten betalen + 2 nachten gratis
• 60+: 10% korting
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt of 
halfpension)

De Alentejo

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten in een classic 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner (wijn inbegrepen)
 ∙ 1 wijnproeverij (3 wijnen, transfer 
niet inbegrepen, gesloten op 
maandag)

 ∙ ticket voor het museum van 
Évora, de kathedraal en de 
Beenderenkapel(cumuleerbaar met 
het voordeel 2+1)

GRATIS

vanaf

Évora
Belangrijk kunstcen-
trum en werelderfgoed-
stad. De stadskern 
bestaat uit bochtige 
straatjes met witte hui-
zen. Het centraal plein 
Praça do Giraldo is omgeven door arcaden 
en fonteinen. Bezoek de renaisssance-
kerk, de Beenderenkapel, de vroeggoti-
sche kathedraal, het Museo Regional, de 
Diana Tempel, het Palacio Cadaval,... En 
proef de lokale lekkernijen.
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M'AR de AR Muralhas

Ligging: het hotel is gelegen in het historisch centrum van Evora, vlak bij de 
6 km lange stadsmuur uit de 14de eeuw, dus ideaal om de stad te verkennen. 
Evora is niet groot, maar wel een van de voornaamste culturele centra van 
Portugal. Het verleden is hier tastbaar aanwezig, elke straat heeft zijn eigen 
verhaal te vertellen. Lissabon ligt op 140 km en het Spaanse Badajoz op 100 km. 
Dichtbij vindt u mooie plaatsjes zoals Arraiolos met zijn prominent 14de-eeuws 
kasteel en 16de-eeuwse kerk. Ook Alcáçovas, Viana do Alentejo en Portel lonen 
de moeite.
Transport: per auto: 1.962 km (Brussel), 1.659 km (Parijs), 2.170 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 140 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u logeert hier in een tijdloos charmehotel met een unieke sfeer: 
de magie van het verleden in combinatie met hedendaags comfort. Receptie 
en lobby. Aan de receptie krijgt u deskundige uitleg voor uw bezoek aan deze 
historische stad. Aanpalend bevindt zich de bar. Er is ook een souvenir shop en 
een kapsalon. In het restaurant serveert men voornamelijk de befaamde streek-
keuken. Een mooi terras geeft uit op de fraaie tuin en het buitenzwembad - in 
de achtergrond het schitterend panorama op de oude stadsmuren... Gratis fiet-
sen volgens beschikbaarheid. Parking (vanaf € 5/24 uur).
Kamers: er worden 85 goed uitgeruste kamers (22 m²) en 6 suites (40 m²) aan-
geboden die 2 verdiepingen beslaan. Ze zijn behoorlijk ruim voor het centrum 
van de stad, en stijlvol aangekleed in warme tinten die voor een behaaglijk 
gevoel zorgen. Verder beschikken ze over tegelvloer. We reserveren voor u de 
classic kamers of de superior kamers met terras en zicht op de stadsmuren.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 5 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: schuimwijn en fruit.

Logeren in het Hotel M'AR de AR Mural-
has betekent stijlvol verblijven in het hart 
van de historische stad Evora, de mooie 
hoofdplaats van de provincie Alentejo 
Alto. Goede smaak en kwaliteit zijn twee 
belangrijke ingrediënten die bijdragen tot 
het succes van dit knap, esthetisch hotel 
waar het goed vertoeven is.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALEV0001 N1

A 01/04-31/05, 01/03-31/03 51 65 32 halfpension volwassene 28
B 01/06-31/08 60 74 37
C 01/09-31/10 53 67 33
D 01/11-28/02 48 62 29
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ALEVPB02
E 01/04-31/05, 01/03-31/03 154
F 01/06-31/08 171
G 01/09-31/10 158
H 01/11-28/02 147

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 10% 

(reservering tot 60 dagen voor afreis) OF 5% (reservering tot 45 dagen voor 
afreis)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis OF 5 nachten betalen + 2 nachten gratis
• 60+: 10% korting
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt of 
halfpension)

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten in een classic 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 3 gangendiner (wijn 
inbegrepen)

 ∙ 1 wijnproeverij (3 wijnen, 
transfer niet inbegrepen, 
gesloten op maandag)

 ∙ ticket voor het museum 
van Évora, de kathedraal 
en de Beenderenkapel

GRATIS

vanaf

Évora
Belangrijk kunstcen-
trum en werelderfgoed-
stad. De stadskern 
bestaat uit bochtige 
straatjes met witte hui-
zen. Het centraal plein 
Praça do Giraldo is omgeven door arcaden 
en fonteinen. Bezoek de renaisssance-
kerk, de Beenderenkapel, de vroeggoti-
sche kathedraal, het Museo Regional, de 
Dianatempel, het Palacio Cadaval,... En 
proef de lokale lekkernijen.
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Santiago Hotel Cooking & Nature

Ligging: op 10 minuten wandelen van het pittoreske centrum van Santiago 
do Cacém, op een heuvel met uitzicht op het charmante kasteel. Hier kan u 
nog intens genieten van de ultieme stilte en een verbluffend panorama over 
het Alentejo-landschap. Aanraders: bezoek de Romeinse ruïnes van Miróbriga 
op 1 km, het Badoca Safari Park op 8 km en de adembenemend mooie lagune 
(met strand) van Santo André op 18 km. Strandliefhebbers kunnen ook hun hart 
ophalen aan het paradijselijk wit zandstrand Fonte do Cortiço op 18 km, het 
strand Praia de Melides op 22 km en het strand Porto Covo op 31 km.
Transport: per auto: 2.110 km (Brussel), 1.806 km (Parijs), 2.319 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 140 km, luchthaven Faro op 172 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie, bar. Het trendy restaurant À Terra brengt een 
pure, gezonde keuken van hoogstaande kwaliteit (foodsharing-concept). U kan 
ook deelnemen aan talrijke culinaire activiteiten (betalend). Zalig zonnen en 
relaxen aan het aangename buitenzwembad (8 x 15 m, met gratis ligstoelen en 
parasols). Hippe Surf & Adventure Shop, gourmetshop met Portugese streek-
producten en accessoires gemaakt in kurk (kurkbomen zijn rijkelijk aanwezig in 
de Alentejo). Avontuurlijke sporten in de omgeving van het hotel.
Kamers: 32 recente kamers (balkon of terras) met een modern, creatief karakter 
en afgewerkt met trendy designelementen. De grote ramen zorgen voor veel 
licht en een uitzicht dat u zeker zal bijblijven. Standaard (24 m², voor max. 
2 volwassenen en 1 kind), superior (24 m², voor max. 2 volwassenen en 1 kind) 
of de ruimere familiekamers (48 m², voor max. 4 personen, zie ook Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel) (uitgez. 24/12/20, 31/12/20 en 14/02/21). Kindermenu.
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar overnach-
ten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt). Standaard- en superior 
kamers: verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 02/01/21-31/01/21. 10/06/20-12/09/20: 
min. 2 nachten indien zaterdag in het verblijf.
Bonus: dagelijks een korte kookles per persoon/dag. Jonggehuwden: fles 
schuimwijn.

Een hedendaags designhotel met een 
bijzonder gemoedelijke sfeer. In dit re-
cente, kleinschalige belevingshotel is een 
belangrijke rol weggelegd voor de lokale 
cultuur en tradities, de natuur én de gas-
tronomie. Dit is een zalige plek met de 
klemtoon op fun en intens genieten, een 
nieuwe benadering van gastvrijheid in de 
Alentejo.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

familie-
kamer 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALEV0045 X0

A 01/04-09/06, 13/09-31/10 zondag/donderdag 54 95 59 92 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 33
halfpension 
volwassene 30 
kind < 13 jaar 16

B 01/04-09/06, 13/09-31/10 vrijdag/zaterdag 61 113 68 108
C 10/06-12/09 87 150 104 156
D 01/11-20/12, 02/01-31/03 zondag/donderdag 48 85 49 79
E 01/11-20/12, 02/01-31/03 vrijdag/zaterdag 53 94 58 90
A 21/12-01/01 zondag/donderdag 54 95 59 92
B 21/12-01/01 vrijdag/zaterdag 61 113 68 108

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• Enkel in de familiekamers: de derde en vierde persoon (volwassenen of 

kinderen) overnachten gratis op de kamer van 2 volbetalende personen
(cumuleerbaar) (de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

De Alentejo

GRATIS

Santiago do Cacém
Een authentiek, vredig 
stadje in de heuvels 
van het kustgebergte 
Serra de Grândola. Het 
werd gesticht in de 
Romeinse periode en 
kent tot op vandaag een mooi cultureel 
erfgoed. Hoofdattractie is het midddel-
eeuws kasteel, gebouwd door de Moren, 
dat van op een hoogte van 253 m over de 
stad heen kijkt. De kustlijn met havenstad 
Sines ligt op 23 km.
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Monte do Zambujeiro

Ligging: hier komt u beslist tot rust! U geniet immers van een vredige ligging 
midden in de natuur, uitkijkend op de rivier. Het dichtstbijzijnde centrum is dat 
van Vila Nova de Milfontes op 5 km. Het Nationaal Park Sudoeste de Alentejano 
e Costa Vicentina, waar u een indrukwekkende fauna en flora aantreft, ligt vlak-
bij. De doorgaans verlaten baaien, duinen en stranden van deze beschermde, 
wilde kustregio nodigen uit tot wandelen, fietsen, paardrijden, snorkelen, sur-
fen en zonnebaden. Volg de bewegwijzerde route Rota Vicentina en geniet van 
de panorama's.
Transport: per auto: 2.157 km (Brussel), 1.856 km (Parijs), 2.353 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 134  km, Lisboa op 190  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit charmant landgoed is een topadresje in de regio. Aan de 
receptie wordt u vriendelijk onthaald en kan u diverse activiteiten reserveren: 
rijlessen, wijndegustaties, initiatie peddelsurfen,... Fietsverhuur. Gratis wifi in 
de gemeenschappelijke ruimtes. Het kleine traditionele restaurant laat u ken-
nismaken met de authentieke keuken van de Alentejo. De groenten komen uit 
de eigen moestuin. Een mooi, panoramisch buitenzwembad is omgeven door 
een weelderige tuin. Mogelijkheid tot massages (betalend).
Suites en villa's: Monte do Zambujeiro telt 10 suites en villa's die verspreid 
liggen over het landgoed in 3 verschillende gebouwen. We reserveren voor u 
een suite (30 m², max. 3 personen), een villa T1 (40 m², max. 3 personen) of een 
suite deluxe (60 m², max. 4 personen). Ze zijn eigentijds ingericht met privé-
terras, wasmachine, cd/dvd-speler, iPod docking station en houten vloeren.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind (villa) of 2 kinde-
ren (suite en suite deluxe) van 4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie 
prijstabel).
Bijzonderheden: min. 2 nachten. Gesloten 01/11/20-31/12/20.

Een verrassend groen adresje waar rust, 
privacy en een uiterst persoonlijke service 
centraal staan. U geniet er van een heerlijk 
uitzicht over de rivier de Mira. Het land-
goed is al meer dan 200 jaar eigendom van 
de familie Carvalho, die het omtoverde tot 
een eigentijds en luxueus verblijf. Portu-
gals best bewaarde geheim.

vanaf Prijs per persoon per nacht
suite 

2 pers.
villa T1 
2 pers.

suite 
deluxe 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALEV0032 N1

A 01/04-09/04, 12/04-30/06, 01/10-31/10 63 79 95 1ste kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 22
2de kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 11
halfpension  28
extra bed (3de en 4de 
volwassene) 44

B 10/04-11/04, 01/09-30/09 78,50 95 111
C 01/07-31/08 92 114 124,50
D 01/11-31/03 49 65 82
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ALEVP032
E 01/04-09/04, 12/04-30/06 259 339
F 01/07-31/08 329 405
G 01/09-30/09 309 385
E 01/10-31/10 259 339
H 01/11-31/03 229 339

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 

12/04/20-30/06/20, 01/10/20-31/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/09/20-30/09/20)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een suite
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1 les paardrijden (1 uur, op 15 km 
van het hotel)*

 ∙ 1 wijndegustatie met aansluitend 
diner in een restaurant op 2 km 
(3 gangen, inclusief dranken)* 

* transfers niet inbegrepen

GRATIS

vanaf

Monte do Zambujeiro  
(Vila Nova de Milfontes)
Monte do Zambujeiro 
ligt heel landelijk, vlak 
bij het gemoedelijke 
Vila Nova de Milfon-
tes (stad van duizend 
fonteinen) met talrijke 
waterbronnen. Dit klein, sympathiek en 
authentiek badplaatsje is heel geliefd. 
U vindt er een gezellig centrum, een 
vissers haven, toffe terrasjes en voldoende 
restaurantjes,...
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Spatia Comporta

Ligging: verscholen in een lieflijk park tussen Grândola (17 km) en Comporta 
(14 km). De langgerekte zandstranden aan de Atlantische kust liggen op amper 
10 minuten rijden. Comporta en Troia nodigen uit tot het beoefenen van talrijke 
sportmogelijkheden: paardrijden, zeilen, waterskiën, surfen, vissen, snorkelex-
cursies, vogelspotten, kitesurfen en fietstochten. Het strand van Melides en de 
lagune zijn populair bij de lokale bevolking.
Transport: per auto: 2.096 km (Brussel), 1.793 km (Parijs), 2.291 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 127 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit nieuw concept opende de deuren in 2019  en weerspiegelt 
een combinatie van klasse en intimiteit. Veel liefde voor de natuur en een 
behoorlijke portie creativeit vinden we terug in dit kleinschalig logeeradresje. 
Verzorgd ontbijtbuffet. Lichte lunch mogelijk in de Spatia Club, hier geniet u 
ook van een cocktail of van een koel drankje. In het restaurant Nesto proeft 
u van verse lokale producten. Aan het fraaie buitenzwembad met ligstoelen, 
parasols en handdoeken (gratis) is het zalig relaxen. Aan de receptie helpt men 
u graag verder met het reserveren van een excursie of activiteit o.a. paardrij-
den. Betalende shuttleservice naar het strand.
Kamers: slechts 10 gloednieuwe kamers, verspreid over het terrein, worden 
hier aangeboden. Ze onderlijnen de kleinschaligheid van dit logeeradresje en 
vormen een oase van rust volledig in harmonie met de landelijke omgeving. 
De inrichting is luxueus, op basis van traditionele materialen en een elegante 
architectuur. De grote ramen en houten plafonds zorgen voor een warme sfeer 
en een ruimtelijk gevoel. We reserveren voor u een standaardkamer (40 m², max. 
2 personen) met een aangenaam terras en tuintje. Badjassen en pantoffels.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 29/06/20-16/09/20: min. 4  nachten: 01/06/20-28/06/20, 
17/09/20-31/10/20: min. 2 nachten. Topdata (min. 2 nachten): 10/04/20-12/04/20, 
01/05/20-03/05/20, 31/12/20-02/01/21. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 
100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.

De exceptionele ligging en het designka-
rakter van dit kleinschalig resort zorgen 
voor een unieke combinatie. De kamers 
zijn erg ruim, de inrichting is tegelijkertijd 
stijlvol en rustgevend. Het gebruik van 
witte accenten geven het geheel een chic 
en trendy cachet. De brede waaier aan mo-
gelijkheden, binnen en buiten het resort, 
maken het plaatje compleet. Verwennerij 
van een hoogstaand niveau.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
double

inclusief ontbijt
ALEV0046 X0

A 01/03-31/05 zondag/donderdag uitgez. topdata 106
B 01/03-31/05 vrijdag/zaterdag uitgez. topdata 121
C 01/06-28/06 139
D 29/06-16/09 170
C 17/09-31/10 139
A 01/11-31/03 zondag/donderdag uitgez. topdata 106
B 01/11-31/03 vrijdag/zaterdag uitgez. topdata 121
C Topdata 139
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ALEVP046
E 01/04-31/05, 01/11-31/03 uitgez. topdata 199
F 17/09-31/10 uitgez. topdata 219

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/03/20-31/03/21)

De Alentejo

ONTDEKKING
 ∙ 1 nacht
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 les paardrijden (1u30)

vanaf
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Comporta
De natuur is hier van 
een ongeëvenaarde 
schoonheid met onge-
repte zandstranden, 
duinen, naaldbomen 
en kurkeiken die het 
rustgevende landschap typeren. Neem de 
ferry naar Setúbal om dolfijnen te spot-
ten. De paradijselijke stranden, van Troia 
tot Miledes (40 km strand), zijn een stre-
ling voor het oog en erg populair bij de 
celebrity's.



Algarve
Okerkleurige kliffen, idyllische zandstranden  
en niet in het minst de zee
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Afwisselende landschappen, prachtige rotskusten, pittoreske strandjes... De natuur
pracht van deze fascinerende regio zal u ongetwijfeld weten te bekoren. U geniet er 
van een gastronomische keuken, vergezeld van een heerlijk glaasje wijn en met een 
vleugje fado op de achtergrond. Charme alom! Waan u een ontdekkingsreiziger op 
het meest westelijke punt van Europa of maak kennis met de laatste overblijfselen 
van de Moorse overheersing in het nagenoeg onaangetaste binnenland.
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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

Grand House Algarve

Ligging: vlak aan de Spaanse grens proeft u hier van 2 werelden. Het Grand 
House ligt in het historisch centrum, dicht bij het natuurpark Ria Formosa. 
Bezoek het kasteel Castro Marim op 5 km, Praia Verde op 7 km, het strand van 
Cacela Velha op 13 km, Tavira - een prachtige vissersstad met heerlijke restau-
rants en leuke winkeltjes - op 22 km, Huelva (over de grens in Spanje) op 60 km 
en Sevilla op 150 km.
Transport: luchthaven Faro op 65 km, Sevilla op 158 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit hotel in koloniale stijl opende begin 2019  de deuren en 
biedt een mix van art déco, modern comfort en een uitstekende service. 
24 Uursreceptie, gezellige lounge en bibliotheek. Grand Salon Bar voor een 
verfrissend drankje en Grand Rooftop Terrace Bar met adembenemend zicht op 
het stadje en de rivier. In het Grand Salon Restaurant kan u terecht voor een rij-
kelijk ontbijtbuffet en gastronomische à-la-cartemaaltijden. Na een aangename 
wandeling bereikt u de trendy Grand Beach Club met overloopzwembad, restau-
rant en cocktailbar (2 km, gratis transfer). Fietsverhuur. Babysit (betalend). 
Valet parking en limousine service betalend en op aanvraag. Golf op 9 km.
Kamers: 30 stijlvolle, nieuwe kamers met een elegante en smaakvolle inrich-
ting en een art-décotoets. De modernste technologische snufjes, televisie met 
soundsystem, smartphone met butlerfunctie, badjassen,... Small plus (19-20 m², 
max. 2 personen, zicht op de haven, de rivier of de stad), medium plus (25-
32 m², max. 2 personen, hogere verdiepingen met uitzicht op de rivier, de haven 
of de stad), medium river (25-32 m², max. 2 personen met zicht op de rivier en 
met Frans balkon) of grand deluxe junior suite (49 m², woonkamer en aparte 
slaapkamer).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. small plus kamers).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1 (vanaf 13  jaar) €  0,50 (kind 11  t/m 
12 jaar)/persoon/nacht (max. 7 nachten).
Bonus: welkomstdrankje. Reservering tot 60 dagen voor afreis: 1 gratis diner 
bij min. 7 nachten (niet cumuleerbaar met Uw voordeel). Jonggehuwden (min. 
3 nachten): attentie.

Een glamoureus Boutique hotel, on
dergebracht in een historisch pand met 
moderne klasse. Ontspanning staat hier 
centraal: maak gebruik van de gratis trans
fer naar de hippe Grand Beach Club aan 
het strand met overloopzwembad, bar en 
restaurant. Heerlijk voor een vakantie in 
stijl op een boogscheut van paradijselijke 
stranden en een prachtig natuurreservaat.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

small plus
2 persk.

medium plus

2 persk.
medium 
rivier

grand deluxe 
junior suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
ALGV0067 X0

A 01/04-02/04 161 187 214 334
B 03/04-30/04 173 202 230 359
C 01/05-28/05 149 174 198 309
D 29/05-25/06 174 202 231 361
E 26/06-05/09 210 245 280 438
F 06/09-10/10 186 217 248 387
C 11/10-31/10 149 174 198 309
G 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

01/04/20-22/06/20, 25/08/20-31/10/20)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/01/20 voor verblijven 23/06/20-24/08/20)
(inclusief ontbijt)

Vila Real de Santo António
Het meest oostelijk 
gelegen stadje van de 
Algarve en een van de 
best bewaarde geheim
pen van Portugal. Een 
charmant, historisch 
centrum met een unieke architectuur, ge
legen aan de Rio Guadiana, de rivier die de 
Algarve van Spanje scheidt. Er is een jacht
haven en een fijn zandstrand en het stadje 
is omgeven door een wondermooie natuur 
en het natuurpark Ria Formosa.
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Memmo Baleeira

Ligging: in de hoofdstraat, op 300 m van het Martinhal-strand. U verblijft 
hier aan een wilde, fascinerende kust met steile kliffen en intieme strandjes. 
Op 1,9  km ligt het middeleeuwse Fortaleza de Sagres. Hier staat een kapel 
op getrokken ter ere van Hendrik de Zeevaarder, vader van de moderne carto-
grafie en de Portugese ontdekkingsreizen. De Kaap van de heilige Vincent, het 
meest zuidwestelijke punt van Europa, heeft één van de grootste vuurtorens 
van Europa, wat een panorama... Lagos ligt op 34 km, Portimão op 58 km en 
Albufeira op 90 km, 3 toplocaties met stranden, uitgaansleven en een waaier 
aan activiteiten/watersporten.
Transport: per auto: 2.295 km (Brussel), 1.993 km (Parijs), 2.493 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 117 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: eigentijdse receptie en lobby. De Memmo lounge biedt 's middags 
koffie, 's avonds lekkere cocktails. Het panoramisch restaurant o.l.v. chef Dario 
Santos serveert mediterrane gerechten. Mooi buitenzwembad. Spa met klein 
binnenzwembad en sauna. Massages en schoonheidsbehandelingen zijn beta-
lend. Het hotel heeft een eigen surfschool en organiseert diverse outdooracti-
viteiten zoals fietsen, duiken en golf (betalend). Kids Club (seizoen).
Kamers: 105 kamers (25 m²) en 39 suites (50 m²). We selecteerden voor u de 
kamers met landzicht, met zijde lings oceaanzicht (balkon) of met frontaal oce-
aanzicht (balkon), of de memmo suites met land zicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de memmo suites: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis in de suite van de ouders (inclusief halfpension periode A/C, 
inclusief ontbijt periode B/D/E), verminderde prijs voor 2 kinderen van 13 t/m 
18 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: geen halfpension mogelijk op 24/12 en 31/12.
Bonus: bij aankomst water en een gidsje van Sagres met tips en kortingsbon-
nen. Jonggehuwden: halve fles schuimwijn en fruit.

Een strak designhotel in het uiterste zuid
westen van het Costa Vicentina Natuur
park voor wie houdt van natuur, ongerepte 
kusten en perfecte surfgolven. Zowel van
uit het restaurant, de lounge als de kamers 
geniet u van een adembenemend pano
rama op de Atlantische Oceaan. Lekkere 
keuken en zeer vriendelijke Portu gese 
gastvrijheid.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
landzicht

2 persk.
zijdelings 

oceaanzicht
2 persk.

oceaanzicht

memmo suite
landzicht
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0050 X0

A 01/04-02/04, 01/11-28/12 45 54 63 78 kind 13 < 19 jaar 
incl. ontbijt  39
halfpension 
volwassene 25 
kind 4 < 13 jaar 
(per. B/D/E) 12,50

B 03/04-18/04, 29/12-02/01 63 72 81 113
C 19/04-31/05, 01/10-31/10 49 59 68 88
D 01/06-19/07, 06/09-30/09 54 70 80 99
E 20/07-05/09 81 90 100 143
A 03/01-31/03 45 54 63 78

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

verblijven 01/04/20-19/07/20, 06/09/20-31/03/21) (cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/11/20-28/12/20, 01/01/21-31/03/21) *
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (19/04/20-30/06/20, 13/09/20-31/10/20) *
• 20% korting bij min. 14 nachten (periode A/C/D) *
(inclusief ontbijt of halfpension)
* niet onderling cumuleerbaar

De Algarve

GRATIS

Sagres
Het stadje wordt vol
ledig omzoomd door 
het Costa Vicentina 
Natuurpark, een stukje 
on gerepte Algarve 
voor sportievelingen 
en natuur  liefhebbers. Sagres is nog niet 
over  spoeld door toeristen. De uiterst zuid
westelijke ligging zorgt ervoor dat de regio 
zich goed leent tot surfen en andere water
sporten. Portugals bekendste pils, Sagres, 
vond hier zijn oorsprong.
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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

Salema Beach Village

Ligging: rustig gelegen op een helling die uitzicht biedt op de Atlantische 
Oceaan. U wandelt zo naar het langgerekte strand (op 500 m). De terugtocht 
naar het hotel is bergop, maar in de zomermaanden (mei-oktober) wordt een 
shuttle service voorzien. Het mooie dorpje Vila do Bispo, waar talrijke wandel-
tochten starten, ligt op 7 km, de Lagos Zoo op 12 km. Sagres, het meest weste-
lijke punt van Europa, bevindt zich op 17 km en de havenstad Lagos op 19 km.
Transport: per auto: 2.280 km (Brussel), 1.977 km (Parijs), 2.477 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 94 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u verblijft op een prachtig domein met een gemoedelijke dorps-
sfeer. Er wacht u een warm welkom aan de receptie. Ontbijt, lunch en diner 
zijn mogelijk in de snackbar aan het zwembad (open vanaf 10 uur, seizoens-
gebonden). Er is een openluchtzwembad en aangepast kinderbad met uitno-
digende ligzetels en parasols. Padelterreinen en een outdoor gym in de tuin. 
In de omgeving van het hotel: golf (3 km), duiken, snorkelen, surfen, zeilen, 
paardrijden,...
Townhouses: het complex telt 114 townhouses die modern werden ingericht. 
Alle huisjes beschikken over een terras/balkon met ligzetels en meubilair om 
buiten te eten. Er is een woonkamer en een volledig ingerichte keuken met 
oven, microgolfoven, vaatwasser, wasmachine, Nespressotoestel en kookbeno-
digdheden. 2 Aparte, verzorgde badkamers. De huisjes worden dagelijks schoon-
gemaakt (behalve de keuken), tijdens de wintermaanden gebeurt dit 2x per 
week. Bedlinnen en handdoeken worden 2x per week vervangen. Townhouses 
met 2 slaapkamers (150 m², 4 personen) of met 3 slaapkamers (185 m², 6 per-
sonen), met of zonder zeezicht. Er is steeds 1 extra bed (5e of 7e persoon) 
mogelijk (sofabed in de living).
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar in 
het huisje van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 24/07/20-29/08/20: min. 5 nachten. Afwijkende annulerings-
voorwaarden: 13/07/20-07/09/20: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.

Salema Beach Village biedt u de kans om 
een pittoreske vakantie te beleven, weg 
van het massatoerisme. De eigentijdse, 
ruime townhouses zijn goed uitgerust 
en creëren een gezellig dorpsgevoel. Het 
magni fieke gouden zandstrand van Sa
lema ligt op wandelafstand. Een adresje 
uitermate geschikt voor koppels, langere 
verblijven en families met kinderen.

vanaf Prijs per UNIT per nacht
townhouse

4 pers.

townhouse
4 pers.
zeezicht

townhouse
 6 pers.

townhouse
6 pers.
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

ontbijt niet inbegrepen
ALGV0062 N1

A 01/03-09/04 114 163 kind 3 < 13 jaar ontbijt niet 
begrepen 24
extra bed (5de of 7de 
volwassene) ontbijt niet 
inbegrepen 48

B 10/04-21/05 136 175 199 235
C 22/05-25/06 187 226 250 287
D 26/06-09/07 236 274 302 352
E 10/07-23/07 300 339 368 418
F 24/07-29/08 390 430 460 509
E 30/08-12/09 300 339 368 418
B 13/09-31/10 136 175 199 235
G 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 30/11/19 voor verblijven 

01/03/20-09/04/20)
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 28/02/20) OF 15% (reservering 

voor 31/03/20) (verblijven 10/04/20-31/10/20)

Salema
Een slaperig, typisch 
vissersdorpje in het 
uiterste westen van de 
Algarvekustlijn, omge
ven door een prachtige, 
rustgevende natuur. Er 
zijn smalle straatjes, witgekalkte huisjes 
en u kan er nog de traditionele vissers aan 
het werk zien. Het ongerepte zandstrand 
van Salema is wondermooi. Hier komt u 
weer op adem, ver weg van de toeristische 
drukte.
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Montinho de Ouro

Ligging: rustig gelegen, een beetje verscholen, op 1,5 km van het zandstrand 
van Luz (watersporten). Over de rotsen kan u helemaal naar het bruisende 
Lagos lopen (6 km). In de andere richting ligt het mooie vissersdorpje Burgau. 
De bus (halte op 600 m) brengt u naar Lagos en naar Sagres, een klein vissers-
dorpje gelegen op een schiereiland (op 28 km). Door zijn oriëntatie en grillige 
kustlijn met prachtige baaien is dit plaatsje zeer geliefd.
Transport: per auto: 2.215 km (Brussel), 1.913 km (Parijs), 2.422 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 80 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (9-23 uur) met een kleine shop. Televisie- en snooker-
ruimte. In de bar kan u ook snacks verkrijgen. Aparte ontbijtruimte waar u een 
degelijk ontbijtbuffet wacht. In het restaurant serveert men vooral een lokale 
keuken. Ontbijt en diner kan ook op het mooi panoramisch buitenterras op de 
1ste verdieping. Het hotel is omringd door een tuin. Buitenzwembad met apart 
kindergedeelte, ligstoelen en parasols zijn gratis. Geen lift (1 verdieping).
Kamers: de 8 comfortabele kamers (20 m², max. 2 personen) zijn ingericht in 
een warme, landelijke stijl en beschikken over balkon of terras. Kluisjes zijn 
betalend, haardrogers beschikbaar op aanvraag. Tegelvloer.
Appartementen: de 12 appartementen (70 m²) bieden eenzelfde comfort en 
deco ratie. We reserveren voor u het type T1  voor maximum 2  volwassenen 
en 1 kind met 1 slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden en een living met kit-
chenette (kookplaten, koelkastje, brood rooster, microgolfoven, waterkoker). 
Dagelijkse schoonmaak (uitgez. de kitche nette). Geen waarborg.
Maaltijden: hotelkamers: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag 
(keuzemenu). Appartementen: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: verminderde prijs 
voor 1 kind van 2 t/m 11 jaar in het appartement van de ouders (zie prijstabel).
Bonus: jonggehuwden: versierde kamer.

De Montinho de Ouro is een charmant en 
klein  schalig complex, rustig gelegen in 
de omgeving van de badplaats Praia da 
Luz. Een goed adresje om heerlijk te ont
spannen aan het zwembad en te ge nieten 
van een lekker ontbijt of diner, om ringd 
door vriendelijke uitbaters. Zeer oké voor 
een relaxvakantie in de Algarve. Hotel
kamers of appartementen.

A 01/04-31/05 36 69 80 kind 2 < 12 jaar  
ontbijt niet inbegrepen  22
halfpension hotelkamers 
volwassene 20 
kind < 12 jaar 10

B 01/06-11/07 44 87 112
C 12/07-31/08 69 138 158
B 01/09-21/09 44 87 112
A 22/09-31/10 36 69 80
D 01/11-31/03 27 48 58

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 28/02/20) OF 10% (reservering 

voor 31/03/20) (verblijven 01/04/20-08/04/20, 12/04/20-11/07/20, 22/09/20-
26/12/20, 01/01/21-31/03/21)

• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 29/02/20 voor verblijven 
12/07/20-31/08/20)

• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis (01/04/20-08/04/20, 12/04/20-31/05/20, 
01/11/20-26/12/20, 01/01/21-31/03/21)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-11/07/20, 22/09/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (hotelkamers inclusief ontbijt, appartementen ontbijt 
niet inbegrepen) (de voordelen gelden niet voor kinderen < 12 jaar)

De Algarve

GRATIS

Praia da Luz
Praia da Luz, of kort
weg Luz, ligt tussen de 
gril  lige rotsen van de 
weste lijke Algar ve, aan 
een azuur blauwe baai. 
Dit voor malig vissers
dorpje is inmiddels tot een toeristische 
plek uitgegroeid. In het centrum vindt 
u een aantal winkeltjes, bars en leuke 
restau rants. Langs de autovrije boulevard 
zijn er veel terrasjes. Mooi strand.
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vanaf Prijs per nacht

2 persk.
standaard

1 persk.
standaard

T1 Toeslagen per persoon
per nacht/dag

ALGV0041 N (kamers)
ALGV0141 N (appartementen)

Per appartement
ontbijt niet inbegr.

Per persoon 
inclusief ontbijt

PER PERSOON
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Costa d'Oiro Ambiance Village

Ligging: in een residentiële zone, op wandelafstand van het historisch centrum 
en op 300 m van de stranden Praia Dona Ana en Don Camilo (watersporten). In 
Lagos moet u zeker de slavenmarkt en het Forte de la Ponta da Bandeira bezoe-
ken. Excursies: het kleine stadje Sagres huisvest een vestiging waar Hendrik de 
Zeevaarder een zeevaartschool zou hebben gesticht (Vila do Infante). En u kan 
Portugal niet verlaten zonder van de wondermooie zonsondergang op Cabo de 
São Vicente (op een paar km van Sagres) genoten te hebben...
Transport: per auto: 2.315 km (Brussel), 2.015 km (Parijs), 2.515 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 95 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime receptie en lounge. Bij mooi weer neemt u het ontbijt op 
het terras. Het restaurant biedt een moderne Portugese keuken en een uitge-
breide, betaalbare wijnkaart (€ 15 per fles, richtprijs). Elke donderdag avond is 
er een typisch Portugese avond met muziek. U beschikt over liefst 6 buiten-
zwembaden plus eentje voor de kinderen. Verwarmd binnen zwembad. Kleine 
fitness, sauna en Turks bad (gratis), massages en behandelingen zijn betalend. 
Voor de sportievelingen zijn er heel wat mogelijkheden: zeilen, volley bal, ten-
nis, mountainbiken, waterskiën, snorkelen, basketbal,... (deels betalend). In 
de omgeving liggen niet minder dan 5 golfterreinen.
Kamers: de 85 kamers zijn in warme tinten gedecoreerd en uitermate comforta-
bel met balkon of terras. Standaard (18 m², max. 2 personen) of deluxe kamers 
(25 m², max. 3 personen).
Appartementen: 36 deluxe studio's (30 m², max. 3 personen, kleine kitchenette) 
en 16 appartementen met 1 slaap kamer (40 m², max. 3 personen, kitchenette).
Inbegrepen: water, elektriciteit, dagelijkse schoonmaak (uitgez. kitchenette) 
en eindschoonmaak. Vervanging badlinnen dagelijks, bedlinnen 3x per week.
Waarborg: geen waarborg.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Dit aantrekkelijk, heel aangenaam 4 ster
ren vakantieresort biedt een uitgebreide 
infrastructuur en diverse sportfaciliteiten. 
Een prima hotel maakt deel uit van het 
complex. Daarnaast worden ook studio's 
en appartementen aangeboden  aan u de 
keuze. Lagos is een authentiek, erg leven
dig stadje in de Algarve.

vanaf Prijs per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
deluxe

studio deluxe 
2 pers.

appartement 
3 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0019 N1

A 01/04-11/04 57 68 144 159 halfpension 
volwassene 29 
kind < 13 jaar 14
extra bed (3de persoon) in een 
deluxe kamer of 
studio deluxe 61

B 12/04-24/04, 09/05-29/05, 30/12-01/01 50 60 123 137
C 25/04-08/05, 10/10-30/10 52 63 129 142
D 30/05-05/06, 30/09-09/10 63 75 156 171
E 06/06-12/06 75 90 188 207
F 13/06-26/06 79 94 198 217
G 27/06-10/07, 16/09-29/09 86 102 215 236
H 11/07-24/07, 26/08-15/09 92 110 232 256
I 25/07-25/08 107 128 267 294
J 31/10-07/11, 01/03-31/03 46 56 117 129
K 08/11-29/12, 02/01-29/02 45 54 114 126

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

12/04/20-31/10/20)
• 10% korting bij min. 21 nachten (01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Lagos
Lagos is een mooi 
stadje met 2.500 jaar 
ge schiedenis. Het 
speel  de onder meer 
een  belang  r i jke 
rol bij de eerste 
ontdekkingstoch ten naar Afrika. Op de 
Praça da Republi ca kijkt Hendrik de Zee
vaarder uit over de oceaan. In het voorma
lig douane kantoor werden vroeger slaven 
uit Afrika verkocht. Een ideale stad om 
strand en cultuur te combineren.
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Dona Filipa

Ligging: in het levendige centrum, vlak bij de golfbaan. Eetgelegenheden en 
trendy beachbars op wandelafstand. Het befaamde gouden zandstrand ligt op 
amper 200 m. Een goede uitvalsbasis om de Algarve te verkennen: Vilamoura 
(10  km), Albufeira (30  km), Portimão (65  km). Uit mun tende golfterreinen: 
Pinheiros Altos (6 km), San Lorenzo (9 km).
Transport: per auto: 2.239 km (Brussel), 1.934 km (Parijs), 2.434 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 20 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: grootse lobby met een intiem karakter en de receptie. De Duques 
Lounge Bar is een chique cocktailbar met live muziek. Kamal Restaurant voor 
het ontbijt en voor lekkere internationale, mediterrane en lokale gerechten. In 
het culinaire Dom Duarte Restaurant met eigentijdse fusioncreaties, een mooie 
samensmelting van exotische en traditionele smaken. Zwembad met zonneter-
ras en poolbar, mooie tuin. Exclusieve Beach Club op het privéstrand. Mini golf 
(april-september), tennis. Kids Club en babysitting (betalend). Op 500 m: Vale 
do Lobo Royal Spa met sauna's, stoombaden, zwembad, bubbelbad.
Kamers: de 154 gerenoveerde kamers hebben een warm, Portugees interieur met 
elegante accenten. Premium kamers met tuinzicht, zijdelings zeezicht of golf-
zicht (35 m²). Junior suites (55 m²) met zijdelings zeezicht en atlantic suites 
met het mooiste zeezicht (60 m²). Tegelvloer, laminaat of vast tapijt.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt). Junior suites: dezelfde korting voor 2 kin-
deren.
Familievoordeel: 01/04/20-03/07/20, 29/08/20-31/03/21: 2 kinderen t/m 12 jaar 
in een aparte kamer genieten elk 25% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 01/09/20-30/09/20: min. 5 nachten bij aankomst op donderdag 
of vrijdag Kleine huisdieren (max. 7 kg): € 25/nacht.
Bonus: 04/07/20-28/08/20: gratis toegang tot de spa (max. 2  personen per 
kamer) (cumuleerbaar met Uw voordeel).

Dit geraffineerd strandhotel bevindt zich 
in het luxueuze vakantie domein van Vale 
do Lobo. In de rustige omgeving geniet u 
van talloze sportfaciliteiten (excellente 
golf), maar u kan uiteraard ook opteren 
voor een luilekker dagje aan het prach
tige privéstrand van het hotel. Kortom, 
Dona Filipa is een uitstekend plekje in 
de Portugese zon voor actievelingen én 
rustzoekers.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk.
premium 
tuinzicht

2 persk.
premium 
ged. zicht 
zee/golf

2 persk.
grand 
classic 

ged. zicht 
zee/golf

atlantic 
suite 

2 pers. 
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt

ALGV0060 X0
A 01/04-01/05 143 155 192 300 halfpension 01/04-31/10, 

01/03-31/03 
volwassene 39 
kind < 13 jaar 20
halfpension 01/11-28/02 
volwassene 34 
kind < 13 jaar 17

B 02/05-03/07 164 179 260 399
C 04/07-28/08 214 235 330 494
B 29/08-31/10 164 179 260 399
D 01/11-22/11 119 129 157 260
E 23/11-10/01 100 110 124 206
F 11/01-14/02 109 118 146 237
D 15/02-20/03 119 129 157 260
A 21/03-31/03 143 155 192 300

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 120 dagen voor vertrek) OF 10% 

(reservering tot 60 dagen voor vertrek) (verblijven van min. 3 nachten)
• 20% korting bij min. 3 nachten (03/04/20-23/04/20)
• 15% korting bij min. 3 nachten (02/05/20-03/07/20, 23/11/20-14/02/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Algarve

GRATIS

Vale do Lobo (Almancil)
Centraal gelegen in de 
Algarve, ten zuiden 
van Almancil en op 
slechts 20 km van Faro 
en 30 km van Albufeira. 
Vale do Lobo is een 
populaire badplaats met internationale 
faam. De geurige dennenbossen, de gere
puteerde golfterreinen, de rode kliffen en 
het prachtige zandstrand zijn de absolute 
troeven van Vale do Lobo.
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Bela Vista Hotel & Spa

Ligging: schitterend gelegen op de rotsen die de kustlijn domi neren, met 
directe toegang tot het strand. Praia da Rocha is een bruisende badplaats, uit-
gegroeid tot één van de grootste en bekendste vakantieoorden van de Algarve. 
U kan er naar hartelust watersporten en shoppen. De strandboulevard Tomás 
Cabreira, biedt een waaier aan gezellige restaurantjes. U rijdt in een paar minu-
ten naar Portimão. Lagos ligt op 30 minuten rijden en Albufeira op 40 minuten.
Transport: per auto: 2.250 km (Brussel), 1.948 km (Parijs), 2.448 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 75 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het authentieke Palacete uit 1918 vormt het hoofdgebouw. U treft 
hier onder meer de receptie met lounge, aperitiefbar en het Gourmetrestaurant 
(1 Michelinster). De keuken is modern, zonder evenwel zijn roots te verloo-
chenen. De typische smaken van Portugal en de Algarve in het bijzonder 
staan centraal. Op het terras is het, met de ondergaande zon, heerlijk tafelen. 
Buitenzwembad met poolbar. Spa i.s.m. L'Occitane met o.m. sauna, hamam en 
een keur aan behandelingen.
Kamers: 38 elegante kamers en suites, verdeeld over het hoofdgebouw en de 
2 modernere bijgebouwen. Elke kamer is individueel ingericht, in een heden-
daags design maar steeds met een knipoog naar Portugals rijke verleden. 
Classic kamers (20-24 m²), elegance kamers met lateraal zeezicht (20-25 m²), 
deluxe kamers met tuinzicht of frontaal zeezicht (25-29 m²). De kamers hebben 
een houten vloer of vast tapijt.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich naar personen vanaf 12 jaar.
Bijzonderheden: van 01/11/20-02/01/21 is het hotel gesloten op zondagavond, 
maandag en dinsdag.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: viponthaal, upgrade volgens beschik-
baar heid, fles wijn en fruit (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).

Het hotel opende in 1934 zijn deuren. Praia 
da Rocha trok toen al Engelse intellec
tuelen en Spaanse notabelen aan, en 
heeft sindsdien niets van zijn charme ver
loren. Dit adults only Relais & Châteaux 
hotel met belle époque gevel en magisch 
uitzicht op de oceaan is een pareltje voor 
een roman tisch intermezzo. In dit trendy 
lifestyle hotel gaan oud en nieuw naad
loos samen in 3 unieke gebouwen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
elegance

2 persk.
deluxe

inclusief ontbijt
ALGV0048 X0

A 07/03-31/03 95 111 125
B 01/04-31/05 118 140 159
C 01/06-30/09 135 159 183
B 01/10-31/10 118 140 159
A 01/11-20/12 95 111 125
B 21/12-02/01 118 140 159
Prijs 1 persoonskamer = 2x de prijs in een tweepersoonskamer

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

07/03/20-31/05/20, 01/10/20-20/12/20) (uitgez. classic kamers)

Praia da Rocha (Portimão)
Portimão is gelegen 
aan de monding van 
de rivier Arade. U vindt 
er de grootste sardine
vloot van Portugal, wat 
zich vertaalt in zijn res
tau rantjes. De oude brug van Portimão 
is gebouwd met reservestukken van de 
Eiffeltoren. Het strand Praia da Rocha is 
uitgegroeid tot één van de grootste en be
kendste vakantieoorden van de Algarve.
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Penina

Ligging: rustig, buiten het centrum van Portimão (7 km), op een riant groen 
domein, omgeven door golfterreinen. Het strand van Alvor ligt op 7 km, het 
toeristisch centrum van Praia da Rocha op 10 km. Met zijn kilometers lange 
zandstrand, casino, jachthaventje en dagelijkse vismarkt, is deze badplaats 
een van de meest levendige in de regio. Silves, ooit de Algarvische hoofdstad 
tijdens de Arabische bezetting, met het gekende rode kasteel, ligt op 20 km. 
Iets avontuurlijker: een boottocht naar de grotten van Benagil, een uitstap 
naar het Monchique-gebergte.
Transport: per auto: 2.248 km (Brussel), 1.945 km (Parijs), 2.443 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 71 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de 24 uursreceptie en lounge. Bar met terras en live 
muziek. Maar liefst 5 restaurants: een lunch-, een buffet-, een grill-, een strand- 
en een Italiaans restaurant. Op het uitgestrekte domein (145 ha) vindt u een 
Olympisch buitenzwembad en kinderzwembad (maart-oktober), 3 golf terreinen 
(18 holes en 2 x 9 holes), tennisvelden (betalend). Fietsverhuur. Fitness en 
sauna, mogelijkheid tot massages (betalend). Gratis shuttledienst naar het 
strand (juni-september). Watersporten (betalend). Voor de kinderen: Kangoroo 
Club (tot 2 jaar, betalend), Kids Club (3 t/m 12 jaar, gratis).
Kamers: 188  kamers (30  m², tegelvloer, max. 2  volwassenen en 1  kind) in 
Portugese stijl, met zicht op de bergen of het zwembad. Familiekamers (60 m², 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 12 jaar, tussendeur, berg- of zwembad-
zicht). Mits supplement: junior suite (58 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen 
t/m 12 jaar, zithoek, 2 balkons).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel of buffet). Kindermenu.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders, in de familiekamers en junior suites 2  kinderen t/m 12  jaar 
(inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: kleine huisdieren (max. 7 kg): € 25/nacht.
Bonus: bij min. 7 nachten: 1 gratis diner (exclusief dranken) (cumuleerbaar 
met Uw voordeel).

Luxueus, familievriendelijk charmeresort 
niet ver van het gekende Praia da Rocha. 
Dankzij de vele sport en ontspannings
faciliteiten is het erg geliefd bij actieve 
vakantie gangers. Meerdere restaurants 
(1 op het strand), familiekamers, een kids 
club, onberispelijke golfterreinen... Dit re
sort stelt jong en oud tevreden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
bergzicht

2 persk.
zwembadzicht

familiekamer
bergzicht
2 pers.

familiekamer
zwembadzicht

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0059 X0

A 01/04-26/06 81 92 142 160 halfpension 01/04-31/10, 
01/03-31/03 
volwassene 44 
kind < 13 jaar 22
halfpension 01/11-28/02 
volwassene 40 
kind < 13 jaar 20
junior suite 2 pers. 
per. A/B 115 
per. C 165 
per. D 72

B 27/06-24/07 89 99 155 173
C 25/07-28/08 115 128 229 256
B 29/08-25/09 89 99 155 173
A 26/09-31/10 81 92 142 160
D 01/11-28/02 62 75 109 130
A 01/03-31/03 81 92 142 160

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 120 dagen voor afreis) OF 10% 

(reservering tot 60 dagen voor afreis) (verblijven van min. 3 nachten)
• Bij min. 3 nachten: korting van 20% (verblijven 03/04/20-23/04/20) OF 15% 

(verblijven 01/05/20-03/07/20, 01/11/20-01/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

De Algarve

GRATIS

Portimão
Havenstad aan de 
monding van de Rio 
Arade, bekend om zijn 
visindustrie (grootste 
sardienenvloot in Por
tugal), talloze visres
taurants en heerlijke zandstranden. Na 
Faro is Portimão de grootste stad van de 
Algarve. Het nabijgelegen Praia da Rocha 
verleidt vele toeristen met een dagelijkse 
vismarkt aan de oude ijzeren brug die Por
timão met Ferragudo verbindt.
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Monchique Resort & Spa

Ligging: heerlijk rustig in de heuvels van Monchique in een betoverend groene 
omgeving. Voor wie wil genieten van zee en strand ligt de bruisende kuststad 
Portimão op 19 km. Faro bevindt zich op 1 uur rijden.
Transport: per auto: 2.255 km (Brussel), 1.953 km (Parijs), 2.453 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 85  km, Lisboa op 257  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: mooie lobby op de 11de verdieping. Gourmetboetiek, trendy cock-
tailbar. Tapasbar en pizzeria. Restaurant O Mercado Culinário serveert natio-
nale en inter nationale gerechten. Verfijnde topgastronomie in het Mon-Chic 
restaurant dat zich in lokale visgerechten specialiseert. In het Spa Café kan u 
al fresco genieten van een kleine snack. Spa Grill met vis- en vleesgerechten. 
Verwarmd binnen- en buitenzwembad met ligstoelen, parasols en poolbar op de 
6de verdieping. De veelzijdige spa (betalend, toegang vanaf 16 jaar) is de troef-
kaart van het resort: wellnessbar, fitness, sauna, Turks bad, sensatiedouches,... 
en een brede waaier aan behandelingen (betalend).
Kamers: 190 suites met een strak design in rustgevende kleuren. Badjassen en 
pantoffels, verzorgings producten en voor een optimale nachtrust voorziet het 
hotel Tempur-Pedic matrassen, luxe beddengoed en een verzorgde turndown 
service. Patio suites met een klein balkon (max. 3 personen), panoramic suites 
met balkon (max. 3 personen, Nespressotoestel). De monchique suites (max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, sofabed en kitchenette) bevin-
den zich in een aparte vleugel. Alle types zijn 40 m² groot.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension en volpension mits toeslag 
(3 gangen, bediening aan tafel, 50% korting voor kinderen t/m 12 jaar (kinder-
menu)). Geen halfpension mogelijk op 24/12/20, 31/12/20 en 14/02/21.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de monchique suites: 2 kinderen t/m 
12 jaar overnachten gratis in de suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13  jaar): €  1,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 29/11/20-04/03/21.
Bonus: jonggehuwden: viponthaal.

Dit knap, eigentijds resort staat voor uit
gesproken klantvriendelijkheid, modern 
design en intens genieten. Wellness en ge
zondheid primeren, alles ademt hier dan 
ook rust en herbronning. Het Monchique 
Resort ligt genesteld in een groen kader 
met ongerepte uitzichten over de bergen 
en de kust. Het authentieke Algarve, weg 
van het massatoerisme.

vanaf Prijs per persoon per nacht patio
suite

2 pers.

patio
suite

1 pers.

panoramic
suite

2 pers.

monchique
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0047 N1

A 01/04-05/04, 12/04-30/04, 01/10-18/10 50 92 63 104 extra bed (3de volwassene) 
per. A/B/C/D/F 41 
per. E 82
halfpension volwassene 
per. A/B/F 24 
per. C/D/E 30
volpension volwassene 
per. A/B/F 
(uitgez. 06/04-11/04) 38 
per. C/D/E  48 
06/04-11/04 50

B 06/04-11/04, 01/05-24/05, 19/10-31/10 57 107 72 119
C 25/05-30/06 61 114 73 121
D 01/07-10/07, 23/08-12/09 71 136 86 136
E 11/07-22/08 100 192 121 190
C 13/09-30/09 61 114 73 121
F 01/11-31/03 47 86 54 88

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

(inclusief ontbijt)

De Algarve

GRATIS

Monchique
Dit dorpje wordt gedo
mineerd door de Pico 
da Fóia die met zijn 
902 m de hoogste top 
van de Algarve is, uw 
garantie voor prachtige 
vergezichten. Monchique is één van die 
typisch witte dorpjes die de regio sieren. 
Het thermaal dorpje Caldas de Monchique 
op 1,5 km wordt al sinds de Romeinse tijd 
geroemd om zijn zwavelbronnen en he
lend water.
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Vale d'Oliveiras Quinta Resort & Spa

Ligging: het hotel dankt zijn naam aan de vredige vallei vol olijfbomen waarin 
het is gelegen. U logeert in een prachtige, groene omgeving, met vlotte ver-
binding naar de lokale dorpjes en stranden. Zo rijdt u in 10 minuutjes naar de 
vissersdorpjes Carvoeiro of Ferragudo met hun mooie zandstranden. Het hotel 
is gelegen naast het Gramacho golfterrein.
Transport: per auto: 2.268 km (Brussel), 1.965 km (Parijs), 2.467 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 67 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby en receptie. Er is een restaurant voor het ontbijt, een lichte 
maaltijd overdag, en het diner. Panoramisch terras, buiten zwembad en kinder-
bad (gratis ligstoelen en handdoeken), poolbar in de zomer (snacks), speel-
pleintje. Er zijn regelmatig barbecue-avonden met live muziek. Eigentijdse spa: 
verwarmd zwembad, sauna, bubbelbad en fitnessruimte gratis; behandelingen 
en overige diensten betalend. Kids club (4 t/m 11  jaar, 10 tot 19 uur, 01/07-
31/08). Fietsverhuur. Tennisplein (betalend). Gratis hotelbusje op vaste uren in 
de zomer naar Carvoeiro, Ferragudo, Praia dos Caneiros en Praia Grande.
Kamers: 22 standaardkamers (28 m²) met zithoek en tuinzicht in het vredige 
Boutique-gedeelte van het resort. 
Appartementen: 80  appartementen met zicht op de tuin of het zwembad, 
1 slaapkamer (85 m²) of 2 slaapkamers (108 m²), een ruime leefruimte met eet-
hoek, sofabed, dvd-speler en haard, uitgeruste kitchenette, badkamer met bad-
jassen en pantoffels, terras. Dagelijkse schoonmaak (uitgez. de kitchenette).
Maaltijden: logies en ontbijt. Half- en volpension mits toeslag. Buffetten of 
bediening aan tafel naargelang de bezetting.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: verminderde prijs 
voor 2 kinderen van 4 t/m 11 jaar in het appartement van de ouders (zie prijs-
tabel).
Bijzonderheden: min. 2 nachten: 10/04/20-12/04/20, 27/12/20-31/12/20. Geen 
halfpension op 31/12/20.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: vipbehandeling, upgrade volgens 
beschikbaarheid en 10% korting op behandelingen in de spa.

Exclusief en rustig gelegen resort met alle 
denkbare faciliteiten. Ideaal voor wie de 
dagelijkse beslommeringen even wil ver
geten om helemaal ontspannen terug te 
keren. Laat u verwennen in de spa, geniet 
van een drankje in de bar of aan het zwem
bad en laat u verrassen door de lekkere 
keuken... Appartementen beschikbaar 
voor 2 tot 4 personen.

vanaf

2 persk.
standaard

tuin

app.
tuin

2 pers.

app.
tuin

4 pers.

app.
zwembad
4 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

ALGV0038 N1
Per persoon
per nacht

A 01/04, 13/04-31/05 61 156 190 230 kind 4 < 12 jaar 
incl. ontbijt 20
halfpension volwassene 31 
halfpension 
kind < 12 jaar 15
volpension volwassene 55 
volpension kind < 12 jaar 27

B 02/04-12/04, 01/06-25/06 78 203 250 291
C 26/06-09/07, 01/09-05/09 98 250 305 345
D 10/07-31/08 112 278 338 386
B 06/09-30/09, 27/12-31/12 78 203 250 291
A 01/10-31/10 61 156 190 230
E 01/11-26/12, 01/01-31/03 48 115 142 183

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering tot 120 dagen voor afreis) OF 10% 

(reservering tot 90 dagen voor afreis) (verblijven 01/04/20-25/06/20, 06/09/20-
31/10/20, 27/12/20-31/12/20, min. 4 nachten)

• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering tot 60 dagen voor afreis) OF 10% 
(reservering tot 30 dagen voor afreis) (verblijven 01/11/20-26/12/20, 01/01/21-
31/03/21)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(13/04/20-31/05/20, 01/10/20-26/12/20, 01/01/21-31/03/21)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

De Algarve

GRATIS

Carvoeiro
Carvoeiro heeft zich 
ontwikkeld tot een po
pulair vakantieoord. Dit 
lieflijk badplaatsje is 
er evenwel in geslaagd 
zijn authenticiteit gro
tendeels te behouden. Geniet van de witte 
huisjes in Moorse stijl, het kleine strand, 
de kleurrijke vissersbootjes, de pittoreske 
straatjes en de gezellige sfeer.
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Carvoeiro Plaza

Ligging: aan het marktplein dat uitgeeft op het strand van Carvoeiro (op nog 
geen 25 m van het hotel). Vanop de Moorse burcht die boven Silves (15 km) 
uittorent, krijgt u een prachtig zicht op het landschap. Het centrum van Lagoa 
ligt op ongeveer 6 km, Portimão op 16 km, Albufeira op 33 km en Lagos, een van 
de mooiste stadjes van de Algarve, op 34 km. Bezoek de thermale baden van 
Monchique, het groene hart van het Portugese zuiden op 38 km. In de zomer 
is een uitstapje naar het zandsculpturenfestival FIESA op 18 km (mei-oktober) 
een aanrader. Het waterpark Zoomarine bevindt zich op 20 km. Met een boot-
trip kan u de fotogenieke grotten van Benagil op een originele manier gaan 
bewonderen.
Transport: per auto: 2.290 km (Brussel), 1.990 km (Parijs), 2.490 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 65 km, Sevilla op 260 km en Lisboa op 290 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur/24) met ruime lounge en zicht op het marktplein. 
In het Jardim do Sol restaurant (buffet) kan u 's morgens genieten van koude 
en warme gerechten. Aan de Jardim do Sol bar met prachtig terras geniet u 
overdag van lichte snacks (mei-september). Klein zwembad (april-oktober) met 
gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Beperkte hotelparking (richtprijs 
vanaf € 10/dag, op basis van beschikbaarheid) of parkeergelegenheid in de 
straat. Golf op 4 km. Binnen een straal van 8 km: verschillende watersport-
mogelijkheden, tennis, squash en paardrijden. Fietsverhuur op 500 m.
Kamers: 54 mooie kamers (max. 3 personen) in zuiderse stijl en comfortabel 
ingericht. Naar keuze: kamers gelegen aan de achterkant van het hotel met 
uitzicht over de omgeving of kamers met adembenemend zeezicht en terras. 
We raden de kamers met zeezicht aan voor een bijzonder aangenaam verblijf! 
Eenvoudige badkamer.
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).

Gezellig en hartverwarmend hotelletje 
met een uitstekende ligging vlak bij het 
zandstrand Praia da Carvoeiro. U zult zich 
hier al snel thuis voelen. Van hieruit ont
dekt u makkelijk de Algarve. Geniet van de 
warmte die dit hotel uitstraalt en van het 
aantrekkelijk vroegboekvoordeel! Eerlijke 
prijskwaliteitsverhouding.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
landzicht

1 persk.
landzicht

2 persk.
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0009 N1

A 01/04-30/04 43 71 56 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 21
extra bed (3de volwassene) 34

B 01/05-30/06 50 87 64
C 01/07-15/07 59 103 72
D 16/07-31/08 69 125 80
C 01/09-30/09 59 103 72
A 01/10-31/10 43 71 56
E 01/11-31/03 31 45 43

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

01/04/20-15/07/20, 01/09/20-31/03/21) (max. 2 personen per kamer)
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Carvoeiro
Carvoeiro heeft zich 
ontwikkeld tot een po
pulair vakantieoord. Dit 
lieflijk badplaatsje is 
er evenwel in geslaagd 
zijn authenticiteit gro
tendeels te behouden. Geniet van de witte 
huisjes in Moorse stijl, het kleine strand, 
de kleurrijke vissersbootjes, de pittoreske 
straatjes en de gezellige sfeer.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Placid Village

Ligging: op 1,5 km van het centrum van het vissersdorp Carvoeiro. Het Praia de 
Carvoeiro-strand ligt op 1,5 km. Andere stranden zijn Praia da Marinha op 5 km, 
Praia Grande op 9 km en Praia do Vau op 16 km. De grot bij Praia de Benagil 
op 5 km. Sportmogelijkheden: Aquapark Slide & Splash op 7 km, snorkelen en 
duiken nabij Ferragudo op 9 km, surfers kunnen zich uitleven aan het Praia da 
Rocha op 12 km. Fervente wandelaars kunnen de uitgestippelde wandelroutes 
verkennen langs de ruwe kust bij Aljezur (op 59 km, Rota Vicentina).
Transport: per auto: 2.268 km (Brussel), 1.965 km (Parijs), 2.467 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 63 km, Sevilla op 260 km, Lisboa op 273 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: Aan de receptie (8-24 uur) kan u terecht voor tips over restau-
rantjes en excursies in de regio. U kan er een lekkere ontbijtmand bestellen 
die op uw kamer wordt geleverd (tot 11 uur). Buitenzwembad met ligzetels. 
Fietsverhuur (betalend). Silves golf op 10 km, Morgado golf op 21 km.
Appartementen: 28  comfortabele en recent gerenoveerde appartementen 
(2018) sfeervol ingericht met een privébalkon, een zithoek, een wasmachine en 
een eigen keuken met alle nodige voorzieningen (koelkast, microgolf, vaatwas, 
oven, waterkoker, koffie- en theefaciliteiten,...). Naar keuze: T1 appartement 
met 1  slaapkamer (75 m², max. 2 personen en 1 kind), T2 appartement met 
2 slaapkamers (100 m², max. 4 personen en 2 kinderen) of T3 appartement met 
3 slaapkamers (120 m², max. 6 personen en 2 kinderen).
Inbegrepen: dagelijkse schoonmaak. Vervanging bed- en badlinnen om de 
4 dagen.
Maaltijden: enkel logies.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind (T1) en voor 2 kin-
deren (T2/T3) van 3 t/m 12 jaar in het appartement van de ouders (ontbijt niet 
inbegrepen)(zie prijstabel).
Bijzonderheden: afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode B en topdata: 
100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis. Topdata: 10/04/20-12/04/20, 01/05/20-
03/05/20, 10/06/20-14/06/20, 02/10/20-05/10/20, 31/12/20-02/01/21.

Dit kleinschalig complex in een buitenwijk 
van Carvoeiro is een oase van rust. U wan
delt van hieruit naar het centrum en in de 
omgeving liggen tal van restaurants, bars 
en mooie stranden. De gerenoveerde ap
partementen zijn gezellig en compleet. 
Prima keuze voor koppels én gezinnen met 
kinderen die wat meer privacy wensen.

vanaf Prijs per UNIT per nacht
appartement 

2 pers.
appartement 

4 pers.
appartement 

6 pers. Toeslagen per persoon
per nacht/dag

ontbijt niet inbegrepen

ALGV0065 N1
A 01/04-30/06 uitgez. topdata 70 91 111 kind 3 < 13 jaar ontbijt niet 

inbegrepen 28B 01/07-31/08 172 202
A 01/09-31/03 uitgez. topdata 70 91 111
B Topdata 172 202

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 29/02/20) (verblijven in periode A)
• Bij min. 21 nachten: korting van 20% (T1) OF 25% (T2) OF 30% (T3) (verblijven 04/05/20-

09/06/20, 01/09/20-01/10/20, 06/10/20-30/12/20, 03/01/21-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (ontbijt niet inbegrepen)

De Algarve

Carvoeiro
Carvoeiro heeft zich 
ontwikkeld tot een po
pulair vakantieoord. Dit 
lieflijk badplaatsje is 
er evenwel in geslaagd 
zijn authenticiteit gro
tendeels te behouden. Geniet van de witte 
huisjes in Moorse stijl, het kleine strand, 
de kleurrijke vissersbootjes, de pittoreske 
straatjes en de gezellige sfeer.
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Vilalara Thalassa Resort

Ligging: op een klif aan een mooi privéstrand, te bereiken via trappen. De 
regio telt meerdere van deze verborgen stranden, ingesloten door kliffen. Het 
kleine, maar wondermooie Praia da Cova Redonda ligt op 700 m. Het charmante 
Porches ligt op 5 km. Een ideale ligging voor wie strand, natuur en cultuur 
wenst te combineren. Faro ligt op een uurtje rijden, Albufeira op een halfuur.
Transport: per auto: 2.232 km (Brussel), 1.927 km (Parijs), 2.427 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 55  km, Lisboa op 263  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de vele faciliteiten liggen verspreid over een domein van 11 ha. 
Lobby en receptie in het hoofdgebouw. Eigentijdse Tonic Lounge Bar met ruim 
terras en zeezicht. B&G Restaurant met panoramisch terras voor een fijne, 
moderne Portugese keuken en de Terrace Grill (seizoensgebonden), gespeci-
aliseerd in visgerechten, zeevruchten en barbecue. Livemuziek in de zomer. 
Uitgestrekte tuinen met talrijke schaduwplekjes. 5 Buitenzwembaden (waar-
van 4 met zeewater). Kinderclub. Tennis, fitness en yoga, met de mogelijkheid 
tot een personal trainer. Thalassospa van 2.600 m² met een ruim aanbod aan 
schoonheidsbehandelingen, massages en (medische) kuren.
Kamers: de 123 units werden ingericht met oog voor detail, zachte en stijlvolle 
kleuren en hebben veel natuurlijke lichtinval. Alle kamers beschikken over een 
balkon of terras. Junior suite met tuinzicht of zicht op het zwembad (beide 
55 m²), junior suite met zeezicht (74 m²) en een one bedroom suite met tuin-
zicht, een aparte slaapkamer en 2 badkamers (115 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: enkel in de junior suites met zicht op de tuin/zwembad: 
2 kinderen t/m 11 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% korting (01/02/20-
29/05/20, 27/09/20-13/11/20) OF 25% korting (30/05/20-26/09/20).
Bijzonderheden: 04/04/20-12/04/20: min. 4 nachten.

Exclusief resort aan de prachtige kliffen
kust van de Algarve. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig voor een relaxte zonnevakan
tie, trendy en chic: een privéstrand, 11 ha 
botanische tuinen, een gastronomische 
keuken, een grote thalassospa, 5 zwem
baden en tal van ontspanningsmogelijk
heden. Ook de kamers bieden een stijlvol 
kader. Discrete luxe aan 'het einde van de 
wereld'.

vanaf Prijs per persoon per nacht junior
suite

tuinzicht
2 pers.

junior suite
zicht op het
zwembad
2 pers.

junior
suite

zeezicht
2 pers.

one
bedroom

suite
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt

ALGV0052 X0
A 01/02-31/03, 01/11-13/11 104 116 185 222 halfpension volwassene 48 

halfpension kind < 13 jaar 24
extra bed (3de volwassene) 
per. A 60 
per. B/C 70 
per. D/E 100 
per. F 125

B 01/04-30/04, 11/10-31/10 157 169 238 275
C 01/05-29/05, 27/09-10/10 169 182 250 288
D 30/05-03/07, 13/09-26/09 202 215 284 321
E 04/07-17/07, 30/08-12/09 225 238 307 344
F 18/07-29/08 266 279 347 385

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01/20 voor verblijven 

01/02/20-03/04/20, 13/04/20-13/11/20)
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 29/02/20 voor verblijven 

01/02/20-03/04/20, 13/04/20-13/11/20)
• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis of 10 nachten betalen + 4 nachten 

gratis (01/02/20-03/04/20, 13/04/20-30/04/20)
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden voor junior suites met zicht op 
de tuin of met zicht op het zwembad) (inclusief ontbijt) (betaalbaar bij 
reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar) (max. 2 personen per kamer)

GRATIS

Porches
Een centraal gelegen 
dorpje langs de kust 
van de Algarve dat zich 
nabij Lagoa bevindt. 
Deze regio is vooral ge
kend omwille van Praia 
da Cova Redonda, een van de mooiste 
stranden van Europa. Dit klein zandstrand
je ligt tussen, door erosie gebeeldhouwde, 
rotsen en is ingesloten door hoge kliffen... 
een absolute must!
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São Rafael Atlântico

Ligging: directe toegang tot het strand (via een houten trap, op 150 m), heer-
lijk! Dit prestigehotel aan zee ligt rustig in een weelderig groen natuur reservaat 
vlak bij Albufeira: op 2 km van de haven en op 6 km van het toeristisch centrum 
en de shoppingzone. Zoomarine bevindt zich op 10 km. Aan de receptie kan u 
talrijke activiteiten boeken (fietsverhuur, boottochten, birdwatching, snorke-
ling, jeepsafari,...).
Transport: per auto: 2.227 km (Brussel), 1.922 km (Parijs), 2.437 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 49  km, Lisboa op 256  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met grote raampartijen en een hedendaags design. Culinair 
komt u niets tekort, er zijn 2  restaurants: restaurant Seven Seas (buffet) en 
een à-la-carterestaurant. 3 Bars. De ruime spa (1.800 m²) is een absolute troef. 
Verwarmd binnenzwembad (15 x 6 m) en een ruime fitness (gratis). De toe-
gang voor het watercircuit, bubbelbad, sauna, Turks bad en de contrastdou-
ches is betalend (€ 10/persoon). Mogelijkheid tot behandelingen en massages 
(betalend). U geniet van de rust in de ruime, verzorgde tuinen met sfeervolle 
olijf- en palmbomen en 3 buitenzwembaden (waarvan 1 kindvriendelijk) met 
ligstoelen. In de omgeving: Salgados Golf (18 holes) op 6 km.
Kamers: een totaal van 149 ruime kamers met hedendaagse inrichting en balkon 
of terras. Er zijn 4 types naar keuze (alle 35 m², voor max. 2 volwassenen en 
1 kind): standaardkamers (zicht op hotelingang), nature kamers (tuinzicht), 
kamers met zicht op het zwembad of met zeezicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit subliem vijfsterrenhotel ligt vlak bij de 
bekende badplaats Albufeira met adem
benemend uitzicht op de Atlantische 
Oceaan en directe toegang tot het strand. 
Ideaal om een weekje te relaxen en de 
batterijen terug op te laden in een unieke, 
eigentijdse setting. Zon, zee, strand, well
ness, golf... U voelt zich hier meteen in 
vakantiestemming!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
nature

2 persk.
zicht op het
 zwembad

2 persk.
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0054 N1

A 01/04-02/04 58 66 69 76 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 34
halfpension 
volwassene 26 
kind < 13 jaar 13

B 03/04-28/05 70 85 95 105
C 29/05-25/06 87 102 112 122
D 26/06-09/07 100 115 125 136
E 10/07-23/07 117 132 142 153
F 24/07-05/09 140 156 166 176
C 06/09-26/09 87 102 112 122
B 27/09-31/10 70 85 95 105
A 01/11-31/03 58 66 69 76

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 30/12/19) (betaalbaar bij 

reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar) (niet cumuleerbaar)
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 28/02/20)
(de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

De Algarve

Albufeira
De levendige badstad 
Albufeira is bijzonder 
geliefd bij de internati
onale toeristen. Het is 
héél aangenaam om te 
wandelen over de bou
levard met een fantastisch uitzicht over 
de stad, de stranden en de rotsformaties 
die eindigen in de mooie Xorinogrot. Deze 
grot was een schuilplaats voor de Moren 
tijdens de herovering van Albufeira in de 
13de eeuw (1240).
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Dom José Beach

Ligging: topligging aan het strand van Quarteira, en de boulevard die u te 
voet naar Vilamoura brengt langs de zee (20 minuten stappen). Op woensdag 
is er een wekelijkse markt in Quarteira - zeker rondsnuffelen! Aquapark, een 
topper voor families met kinderen, ligt op 3 km en de mondaine haven van 
Vilamoura (naast het casino en de golfterreinen dé blikvanger) op 5 km. Golf: 
Quinta do Lago en Vale do Lobo op 6 km. Talrijke restaurantjes en terrasjes op 
wandelafstand.
Transport: per auto: 2.244 km (Brussel), 1.934 km (Parijs), 2.434 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 22  km, Lisboa op 269  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lichtrijke lobby met grote raampartijen die uitkijken op de 
Atlantische Oceaan en de boulevard die het hotel scheidt van het strand. Knap 
buitenzwembad met gezellige houten vloer en ligstoelen. Restaurant aan de 
zeekant, open voor ontbijt en diner (verzorgd buffet). Panoramische minigolf 
op de vierde verdieping. Gratis parking in de straat achter het hotel, of beta-
lende parkeergarage van het hotel zelf (vanaf € 8/24 uur, beperkt aantal plaat-
sen). Privéstrand met ligstoelen en parasols (betalend). Activiteiten: tennis, 
fiets- en bootverhuur, paardrijden, surflessen. Verschillende dagexcursies te 
boeken aan de receptie.
Kamers: 154 compacte maar fijne, comfortabele kamers (max. 2 volwassenen en 
1 kind t/m 11 jaar). Ze zijn voorzien van alle nodige faciliteiten om u een aan-
genaam verblijf te bezorgen. Kamer met landzicht (14 m²) of kamer met balkon 
en zeezicht (14-18 m²). Familiekamers op aanvraag (25 m², extra sofabed, max. 
2 volwassenen en 2 kinderen t/m 11 jaar).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (uitgez. 25/12  en 
31/12). Buffetten voor alle maaltijden.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 16/07/20-31/08/20: min. 3 nachten. Afwijkende annulerings-
voorwaarden: periode A/B/C/D: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis, periode 
E: 100% kosten vanaf 21 dagen voor afreis.

Familiehotel in het hart van de Algarve, 
met een prachtig uitzicht over de Atlan
tische Oceaan. Sublieme ligging voor 
strandliefhebbers. Dit logeeradres onder
ging een grondige renovatie en won ver
schillende jaren op rij de award van 'beste 
driesterrenhotel in Portugal'. Een plek om 
te genieten van de zee, het strand en het 
prima comfort.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
landzicht

1 persk.
landzicht

2 persk.
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0056 N1

A 01/04-30/04 52 93 68 halfpension 
01/04-31/10 23 
01/11-31/03 21

B 01/05-31/05 60 108 76
C 01/06-30/06 71 131 87
D 01/07-15/07, 01/09-30/09 92 172 108
E 16/07-31/08 102 204 119
F 01/10-31/10 59 106 74
G 01/11-28/02 36 59 47
H 01/03-31/03 38 62 48

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21) 

(inclusief ontbijt)
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Quarteira
Quarteira is een oud 
vissersdorp dat in de 
laatste decennia uitge
groeid is tot een toe
ristisch kosmopolitisch 
centrum met gouden 
stranden, een kalme zee en alle nodige 
faciliteiten. Van het verleden is een kerk 
uit de 17de eeuw behouden en een histo
rische kern met de typische architectuur 
van de Algarve. In de zomer hangt hier een 
levendige sfeer.
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Longevity Cegonha Country Club

Ligging: strategisch gelegen tussen Quarteira (op 8 km) en het elegante en 
prestigieuze Vilamoura (op 5 km). Rustige ligging in een groene zone in het 
Vilamoura Environmental Park, omgeven door stranden (4 km), de haven, golf-
banen (3 km) en talrijke wandel- en fietspaden.
Transport: per auto: 2.224 km (Brussel), 1.921 km (Parijs), 2.419 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 26  km, Lisboa op 255  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit is een adults only hotel (vanaf 14 jaar, behalve 01/04/-18/04 en 
16/07-31/08 dan zijn ook families met kinderen welkom). U start de dag met een 
heel gezond ontbijt in het Pure Cafe. Ook voor de overige maaltijden ligt de 
klemtoon op een verse, pure keuken met lokale producten. Uitnodigend bui-
tenzwembad (seizoensgebonden). U kan deelnemen aan de activiteiten van het 
'Longevity Vitality Plan' (gratis vanaf 16 jaar, het programma varieert doorheen 
het jaar) met o.m. yoga, meditatie, stretching, pilates, cardio, fietstochten, 
joggen,... Een enthousiast team van instructeurs staat voor u klaar. Gratis toe-
gang (vanaf 16 jaar) tot het 'Detox & Relax Wet Area Circuit' (infraroodsauna, 
stoombad, zoutkamer, ijsfontein, bubbelbad, relaxruimte). In de spa (vanaf 
16 jaar) heeft u een uitgebreide keuze aan behandelingen en massages (beta-
lend). Tennispleinen. In de zomer gratis shuttle naar het strand en de haven.
Kamers: de 32 verzorgde kamers en suites liggen verspreid over het domein. Ze 
beschikken over traditioneel meubilair en een balkon of een terras met tuintje. 
Classic kamer (40 m², max. 2 personen) of een suite (70 m², met aparte slaap-
kamer, max. 2 volwassenen en 2 kinderen van 01/04-18/04 en 16/07 tot 31/08).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (3 gangen). Alle maal-
tijden met bediening aan tafel.
Kinderen: 01/04/20-18/04/20 en 16/07/20-31/08/20: kinderbedje gratis en enkel 
in de suites: 1 kind van 3 t/m 13 jaar overnacht gratis in de suite van de ouders 
(inclusief ontbijt), verminderde prijs voor het tweede kind van 3 t/m 13 jaar 
(zie prijstabel). Overige periodes: adults only.
Bijzonderheden: 16/07/20-31/08/20: min. 2  nachten. Het hotel is gesloten 
29/11/20-31/01/21.

Dit bijzonder adults only hotel legt de 
focus op het welzijn van uw lichaam en 
geest. U kan actief deelnemen aan gevari
eerde activiteiten (mediteren, detox, spor
ten,...) of zich luilekker laten verwennen 
in de uitgebreide spa. De geknipte vakan
tieplek om te ontstressen en te herbalan
ceren. Kinderen zijn welkom in bepaalde 
periodes.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

suite
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0064 N1

A 01/04-31/05 86 145 102 2de kind 3 < 14 jaar incl. ontbijt 
(01/04-18/04, 16/07-31/08) 49
halfpension 
volwassene 24 
kind < 14 jaar (16/07-31/08) 12

B 01/06-15/07 105 184 122
C 16/07-31/08 122 218 153
B 01/09-30/09 105 184 122
D 01/10-31/03 66 106 72

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

verblijven 01/04/20-30/06/20, 30/09/20-28/11/20, min. 4 nachten)
(inclusief ontbijt)

De Algarve

GRATIS

Quarteira
Quarteira is een oud 
vissersdorp dat in de 
laatste decennia uitge
groeid is tot een toe
ristisch kosmopolitisch 
centrum met gouden 
stranden, een kalme zee en alle nodige 
faciliteiten. Van het verleden is een kerk 
uit de 17de eeuw behouden en een histo
rische kern met de typische architectuur 
van de Algarve. In de zomer hangt hier een 
levendige sfeer.
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Longevity Health & Wellness Hotel

Ligging: het hotel ligt op een tiental minuutjes van het centrum van Alvor, 
weg van de drukte, en dicht bij het natuurreservaat Ria do Alvor in een groene 
omgeving. Het strand bevindt zich op een kwartiertje wandelen, of u kan 
gebruik maken van de shuttlebus van het hotel. Een wandeling langs de kust 
van Alvor naar Portimão is een aanrader met talrijke prachtige vergezichten 
en fotogenieke plekjes. Op 500 m van Alvor vindt men één van de fijnste zand-
stranden van de Algarve. Vanuit het naburige Portimão zijn diverse bootexcur-
sies mogelijk waaronder zeevissen. Aanraders: het kasteel, het archeologisch 
museum en het Cruz de Portugal in Silves (18 km). Lagos ligt op 30 km.
Transport: per auto: 2.295 km (Brussel), 1.993 km (Parijs), 2.495 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 75 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit nieuw vijfsterrenhotel opende de deuren in juni 2019. 
24  Uursreceptie. Relax met een drankje in de gezellige Tea Lounge. Het 
Mediterranico Restaurant by Longevity serveert heerlijke gerechten in een 
modern kader. Prachtig overloopzwembad op het dakterras met uitnodigende 
ligstoelen en een rustgevend uitzicht. Uitmuntende wellnessmogelijkheden 
waaronder detoxprogramma's en aangepaste behandelingen om gewicht te ver-
liezen. Daarnaast is er eveneens een ruime keuze aan verkwikkende massages 
en schoonheidsbehandelingen, een binnenzwembad, sauna, hamam, ijsfontein, 
belevenisdouches,... Gratis sportactiviteiten (seizoensgebonden Vitality Plan). 
De fitness is toegankelijk vanaf 16 jaar.
Kamers: 105 nieuwe kamers en suites (max. 2 personen) met werkelijk alle 
hedendaags comfort. Ze stralen stuk voor stuk luxe en elegantie uit en heb-
ben een moderne inrichting met veel lichtinval en een balkon. Badjassen en 
pantoffels zijn aanwezig. We reserveren voor u een standaardkamer (25 m²), een 
longevity kamer (30 m²) of een ruimere junior suite (35 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of bediening aan tafel naargelang de 
bezetting). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: 01/08/20-31/08/20: min. 2 nachten. Afwijkende annulerings-
voorwaarden: 01/06/20-30/09/20: 75% kosten van 28 tot 15 dagen voor afreis, 
90% kosten van 14 tot 10 dagen voor afreis.
Bonus: 1x wellnessevaluatie en 1x detox bad.

Wie van een welverdiende rustvakantie wil 
genieten, moet beslist een bezoek bren
gen aan de serene omgeving van Alvor. 
Dit splinternieuw en modern luxehotel 
met wellnessprogramma's biedt moderne 
en goed uitgeruste kamers, een verkwik
kend zwembad, een lekker ontbijtbuffet, 
een rustige ligging... Een aanrader in ons 
aanbod!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.

longuevity

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0066 N1

A 01/04-31/05 146 250 240 291 halfpension 36
B 01/06-14/07 215 390 271 375
C 15/07-31/08 250 460 291 375
B 01/09-30/09 215 390 271 375
D 01/10-31/03 112 183 190 291

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

01/06/20-30/06/20, 30/09/20-31/03/21, min. 4 nachten)
(inclusief ontbijt) (uitgez. junior suites)
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Alvor (Portimão)
Een typisch vissers
plaatsje op ongeveer 
5 km ten westen van 
Portimão/Praia da Ro
cha. Er is een kleine 
vissershaven, een 
boulevard met terrasjes en een fijnzand
strand. Gedurende de Moorse bezetting 
was er een kasteel, dat net als de rest 
van het plaatsje, door de aardbeving van 
1755 destijds werd vernietigd. In het cen
trum zijn leuke winkeltjes, restaurants en 
talrijke bars te vinden.
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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

Anantara Vilamoura Algarve Resort

Ligging: rustig gelegen, iets in het binnenland waar u geniet van een weids 
panorama op de omgeving. Vilamoura met de mondaine haven, het gezellig 
centrum en de populaire stranden, ligt op 6 km. Bezoek in de omgeving: Loulé 
(19 km), bekend om de zaterdagmarkt en het carnaval, Faro (26 km) en Lagos 
(73 km). De gerenommeerde Victoria Golf (18 holes) bevindt zich op een paar 
minuten rijden. In de onmiddellijke omgeving vindt u verschillende andere 
golfterreinen.
Transport: per auto: 2.234 km (Brussel), 1.932 km (Parijs), 2.442 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 27 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met de receptie en de Anantara Lounge & Bar. Restaurant 
Victoria staat garant voor een delicieuze internationale keuken. In restaurant 
Emo staan Portugese gerechten met een eigentijdse toets op de menukaart. Het 
restaurant Ria serveert heerlijke visspecialiteiten. De riante, verzorgde tuinen 
creëren een gevoel van ruimte en verademing. U vindt er 3 buitenzwembaden 
met zonneterras en 2 poolbars. Anantara Spa met binnenzwembad, sauna, bub-
belbad, stoombad. Mogelijkheid tot Ayurveda-behandelingen. Gratis shuttle en 
gratis toegang tot de Puro Beach Club.
Kamers: 280 luxueuze kamers met een chique inrichting met Portugese accen-
ten. Deluxe kamer of deluxe kamer met zicht op de tuinen, het zwembad of het 
golfterrein (alle types 40 m² en voor max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension 01/02/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20, 
inclusief ontbijt 01/07/20-31/08/20).
Bonus: enkel in de deluxe kamers met zicht op de golf: 20% korting op de 
behandelingen in de spa.

In het Anantara Vilamoura Algarve Resort 
bent u verzekerd van authentieke luxe, 
prestige en een topservice. Langs de pit
toreske kust kan u voluit genieten van een 
welverdiende vakantie: een privéstrand, 
restaurants met hoogstaande keuken, een 
knappe spa, een eigen golfterrein, zeer 
comfortabele en ruime kamers,... Uw va
kantieplezier kent hier geen grenzen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

2 persk.
deluxe

tuinzicht

2 persk.
deluxe zicht

op het zwembad

2 persk.
deluxe zicht
op de golf

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0061 X0

A 01/02-31/03 88 104 119 135 halfpension 
volwassene 42 
kind < 13 jaar (01/07-31/08) 21
extra bed (3de volwassene) 
per. A/B 50 
per. C/D 70

B 01/04-31/05 138 163 188 213
C 01/06-15/07 188 213 238 266
D 16/07-24/08 257 282 307 332
C 25/08-30/09 188 213 238 266
B 01/10-31/10 138 163 188 213
E 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 25% (reservering voor 27/12/19 voor verblijven 

01/02/20-31/03/20) OF 15% (reservering voor 31/01/20) OF 10% (reservering 
voor 31/03/20) (verblijven 01/04/20-31/10/20) (inclusief ontbijt)

• Reservering voor 27/12/19: gratis halfpension (verblijven 01/04/20-31/10/20)
(cumuleerbaar)

Algarve

GRATIS

Vilamoura
Wie Vilamoura zegt, 
zegt 'golf'. Deze plaats 
staat bekend voor de 
5 golfterreinen waar 
internationale kampi
oenschappen worden 
gehouden. In het Archeologisch museum 
ontdekt u de rijke geschiedenis van Vi
lamoura die teruggaat tot de bronstijd. 
Slenter langs de jachthaven en vergaap u 
aan de luxejachten. Dineer in een van de 
restaurantjes en sluit de avond af in een 
van de vele bars of waag een gokje in het 
casino...
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Quinta dos Poetas

Ligging: in Pechão op 2 km van het centrum, tussen Olhão en Faro. Faro heeft 
een levendig centrum met winkels, terrasjes en restaurants. Centraal ligt het 
kasteel en vindt u smalle straatjes die leiden naar het plein Praça Alfonso III. 
Op de plaats van de voormalige moskee bevindt zich nu de kathedraal. De kerk 
en het bisschoppelijk paleis lonen ook de moeite. In Olhão, een visserstadje 
met Moorse invloeden kan u de markten bezoeken. Ook de moeite: een boot-
tocht naar de eilandjes. De dichtste stranden liggen op 10 minuten rijden, het 
nationaal park Formosa op 15 minuten.
Transport: per auto: 2.259 km (Brussel), 1.948 km (Parijs), 2.456 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 12 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: een persoonlijke service en een mooi zwembad met zicht op de 
tuinen en de omgeving. Gratis ligstoelen. Heerlijk ontbijten (buffet) en dineren 
kan in het restaurant met een prima wijnkaart. Receptie (24 uur), bar, klein 
golfterrein pitch & putt (2 holes), gratis gym en een speelkamer met snooker. 
Lounge met tv. Fietsverhuur. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 22 kamers (max. 3 personen, laminaatvloer), waarvan slechts 6 zonder 
balkon (volgens beschikbaarheid).
Appartementen: appartement in een bijgebouw op 150 m: living met sofabed 
en terras, aparte slaapkamer, badkamer, kitchenette, eigen parking (max. 3 vol-
wassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 11 jaar). Geen waarborg.
Inbegrepen: vervanging bed- en badlinnen, eindschoonmaak.
Maaltijden: hotelkamers: logies en ontbijt (buffet), halfpension mits toeslag 
(3 gangen met bediening aan tafel). Appartement: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: standaardkamers: kinderbedje gratis en 1 kind van 3 t/m 11 jaar op 
de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt). Appartement: 
2 kinderen t/m 11  jaar in het appartement van de ouders genieten elk 50% 
korting (ontbijt niet inbegrepen).
Bijzonderheden: 01/07/20-30/09/20: appartementen min. 3 nachten, hotel min. 
2 nachten. Overige periodes: appartementen min. 2 nachten. Gesloten 06/01/21-
07/02/21.
Bonus: champagne en chocolaatjes voor jonggehuwden.

Dit hotel met als naam 'Huis van de dich
ters' staat garant voor een combinatie 
van rust, mooie uitzichten, lekker tafelen 
en ontspanning. Het is de ideale plek om 
eens een weekje heerlijk te luieren en te 
genieten, ver weg van drukte en stress. 
Huur een fiets en ontdek de groene omge
ving. Onthaasten is hier de boodschap...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

extra
bed 3

standaard

prijs per app.
2 pers. per nacht

ontbijt niet inbegr.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0025 N1

A 01/04-15/05, 01/10-31/10 49 55 49 halfpension hotelkamers 24
B 16/05-30/06 59 55 59
C 01/07-31/07, 01/09-30/09 68 68 73
D 01/08-31/08 78 82 87
E 01/11-30/12, 01/01-31/03 36 34 32
A 31/12 49 55 49
Pakketprijs per persoon Charming+ Fietsen ALGVA025
F 01/04-31/03 tourfiets 65 65 65
G 01/04-31/03 elektrische fiets 111 111 111

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 20/02/20 voor verblijven periode 

A/B/C/D, min. 3 nachten)
• 10% korting bij min. 3 nachten (periode E)
(hotelkamers: inclusief ontbijt, appartementen: ontbijt niet inbegrepen)

FIETSEN
 ∙ 3 dagen fietsen 
(tourfiets of elektrische 
fiets) en map met 
fietsroutes

vanaf

Pechão (Olhão)
U logeert hier in een 
rustig, klein dorpje in 
de Algarve, dat zich net 
boven Faro situeert. 
Pechão behoort eigen
lijk tot Olhão, dat 6 km 
verderop ligt, met mooie stranden in de 
omgeving. Zalige rust is hier verzekerd, 
terwijl de bruisende animatie van Faro niet 
veraf is, voor wie dit wenst. Op 20 minuten 
rijden van de luchthaven en diverse golf
clubs, o.m. Vilamoura.
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The White House

Ligging: in een rustige, groene omgeving. De oprijlaan brengt u naar de ele-
gante villa. U voelt er zich meteen welkom! De mooie zandstranden van Fuseta 
(op 13 km) en Praia de Faro (op 17 km) nodigen uit tot ontspannen. Boottochten 
naar de omliggende eilandjes, zoals Armona en Culatra, zijn eveneens moge-
lijk. Talrijke restaurants, winkels en terrasjes zijn makkelijk bereikbaar met de 
wagen: Olhão (met heerlijke visrestaurants) op 6 km, Faro op 9 km, Loulé op 
20 km, Tavira op 31 km en Albufeira op 42 km.
Transport: per auto: 2.259 km (Brussel), 1.948 km (Parijs), 2.456 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 14 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit uniek adresje, dat in 2016 de deuren opende, werd met veel 
liefde omgetoverd tot een warme en charmante B&B. Het verzorgd ontbijt 
wordt geserveerd aan tafel, bij mooi weer op het terras terwijl u van een vredig 
panorama geniet. Peter runde eerder een eigen restaurant, regelmatig wor-
den er lekkere maaltijden bereid voor de gasten. Gezellige woonkamer met 
open haard, bibliotheek en een honesty bar met een ruime keuze aan drankjes. 
Aangenaam buitenzwembad met ligzetels en een mooi uitzicht. Fietsverhuur, 
wijndegustaties en begeleide wandeltochten met gids mogelijk via de receptie.
Kamers: er werd geopteerd voor een beperkt aantal kamers (5) om comfort en 
persoonlijke service te garanderen. Elke superior kamer (25 m²) is modern en 
smaakvol ingericht, en krijgt de naam mee van een Amerikaanse presidents-
vrouw: Jackie, Martha, Eleanor of Michelle. We raden u de ruime, nagelnieuwe 
Melania suite (30 m²) aan met een privébalkon en een subliem uitzicht. De 
kamers beschikken over verduisterende gordijnen. Extra bed mogelijk in beide 
types.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich naar volwassenen vanaf 
12 jaar.
Bijzonderheden: min. 3 nachten. Gesloten 04/01/21-07/02/21.
Bonus: jonggehuwden: champagne.

Rob en Peter, winnaars van het televisie
programma 'Met vier in bed' 2018, geven 
een grote meerwaarde aan uw vakantie in 
het mooie zuiden van Portugal. Het is pret
tig wandelen in de tuinen en wegdromen 
en genieten in een rustige omgeving. Dit 
op een boogscheut van Olhão met zijn 
gekende markten. Een klein en gezellig 
logeeradresje met een excellente service.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0063 N1

A 01/04-30/04 49 98 61 extra bed (3de volwassene) 35
B 01/05-30/09 71 142 85
A 01/10-22/12 49 98 61
B 23/12-01/01 71 142 85
A 02/01-31/03 49 98 61
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ALGVP063
C Periode A 229 270
D Periode B 312 355

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

+ 2 nachten gratis (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-22/12/20, 
02/01/21-31/03/21)

De Algarve

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijt
 ∙ natuurwandeling met gids 
(Engelstalig, 4 uur)

 ∙ wijnproeverij met hapjes

GRATIS

vanaf

Pechão (Olhão)
U logeert hier in een 
rustig, klein dorpje in 
de Algarve, dat zich net 
boven Faro situeert. 
Pechão behoort eigen
lijk tot Olhão, dat 6 km 
verderop ligt, met mooie stranden in de 
omgeving. Zalige rust is hier verzekerd, 
terwijl de bruisende animatie van Faro niet 
veraf is, voor wie dit wenst. Op 20 minuten 
rijden van de luchthaven en diverse golf
clubs, o.m. Vilamoura.
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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

Vila Galé Albacora

Ligging: op amper 4 km van het gezellige centrum van Tavira met terrasjes, 
restaurants, winkels en aangename pleintjes. In de onmiddellijke omgeving kan 
u aan vogelspotting doen, een boottocht maken of uitgestippelde wandel- en 
fietstochten ondernemen. Verschillende bootexcursies en de eilandenboottour 
Ria Formosa zijn boekbaar via de receptie. Benamor Golf op 7 km.
Transport: per auto: 2.194 km (Brussel), 1.892 km (Parijs), 2.394 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 44 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: uitgestrekt hoteldomein met een unieke kapel, een visserij-
museum en een prachtig uitzicht op de Ria Formosa. Het Salinas Restaurant 
serveert een mix van internationale en Portugese gerechten (ontbijt, lunch en 
diner). Restaurant Flor de Sal is hét grill- en tapasadresje tijdens de zomer-
maanden (juni-september). Quatro Aguas Bar met een zalig buitenterras. In 
de tuinen ligt het aangenaam buitenzwembad. Verder is er ook een kinder-
bad met speeltuin en glijbanen voor de kleintjes. Nep Kids Club (gratis, zon-
der toezicht). Relaxen kan in de Satsanga Spa & Health Club met verwarmd 
binnen zwembad, bubbelbad, sauna en Turks stoombad. Vichy shower, massages 
en behandelingen zijn betalend. Gratis shuttle naar het centrum van Tavira 
(5 dagen per week, 5x/dag). Bootservice naar het zandstrand van Praia Ilha de 
Tavira (ca. 15 min, richtprijs: € 3/persoon) tijdens de zomermaanden (vertrek 
vlak aan het hotel).
Kamers: de 162 kamers liggen verspreid over het grote domein wat het geheel 
een uiterst rustige indruk geeft. Standaardkamer (20 m², max 2 personen). Wij 
raden u van harte een kamer met zicht op de rivier aan (23 m², max. 2 volwasse-
nen en 1 kind) met balkon of terras en adembenemend zicht op de Ria Formosa.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (buffet of 
bediening aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: enkel in de kamers met zicht op de rivier: kinderbedje gratis of 1 kind 
t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn.

Rustig gelegen charmehotel in het hart 
van het natuurpark van Ria Formosa. Een 
bootje brengt u in een mum van tijd naar 
het prachtige zandstrand Praia de Tavira, 
met uitstekende visrestaurantjes waar u 
van de typisch gegrilde sardientjes kan ge
nieten. Een kindvriendelijk adresje. Rust, 
ruimte, een uitstekende service, talrijke 
faciliteiten... de garantie voor een deugd
doende vakantie!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

2 persk.
zicht op 
de rivier

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0068 N1

A 01/04-30/04 49 87 63 halfpension 22
B 01/05-29/05 51 92 66
C 30/05-17/07 80 144 104
D 18/07-29/08 100 180 130
C 30/08-03/10 80 144 104
B 04/10-31/10 51 92 66
E 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 

29/02/20 voor verblijven 01/04/20-17/07/20, 
30/08/20-31/10/20) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Tavira
Tavira ligt in het zout
pannengebied van het 
Ria Formosanatuur
park en leeft van de vis
serij en het toerisme. 
Het stadje wordt ook 
wel liefkozend 'Het Venetië van de Algar
ve' genoemd en is erg charmant. Bezoek 
enkele van de talloze kerkjes (er zijn er 
liefst 37!), het fort, de Romeinse brug en 
het kasteel.
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 € 28,
80* 

HOTEL RURAL CHARME

FR
EEP FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Quinta do Marco

Ligging: de Quinta do Marco geniet een zeer rustige locatie nabij het dorpje 
Santa Catarina da Fonte do Bispo, op 6 km van Tavira. Het hotel ligt tussen de 
bergen en de helderblauwe zee in de regio Sotavento Algarvio, de oostelijke 
Algarve. Deze streek is gekend voor zijn prachtige natuur. Een mooi voorbeeld 
is het natuurpark Ria Formosa: een lagune die bestaat uit vele (schier)eilandjes 
met een rijke fauna en flora - zeker bezoeken. De Spaanse grens ligt op slechts 
25 km, Sevilla op 165 km. Mogelijkheid tot golf en paardrijden in de omgeving 
van Santa Catarina. Praia do Barril is een mooi strand op 9 km.
Transport: per auto: 2.199 km (Brussel), 1.896 km (Parijs), 2.407 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom en heropgefriste receptie. Vanuit het recent vernieuwde 
restaurant, waar u erg lekker eet, heeft u een wondermooi uitzicht op de omge-
ving. Verder kan u in de bar terecht voor een drankje, of kan u gewoon even 
verpozen in de behaaglijke woonkamer. Er zijn ook verschillende relaxhoekjes. 
Het openluchtzwembad biedt ontspanning en verfrissing. De sauna, het Turks 
stoombad en het bubbelbad zorgen voor nóg meer relaxatie. Massages op aan-
vraag (betalend). Fietsverhuur (betalend).
Kamers: de 28 gezellige kamers (tegelvloer) werden recent nog gerenoveerd. 
Ze zijn kleurrijk en romantisch. Standaardkamer (21 m², max. 2 volwassenen en 
1 kind), standaard familiekamer (27 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen) of de gloednieuwe superior familiekamer (47 m², balkon, max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamers: 1 kind t/m 10 jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt). Familiekamers (standaard 
en superior): 2 kinderen t/m 10  jaar overnachten gratis op de kamer van de 
ouders, verminderde prijs voor 2 kinderen van 11 t/m 16 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 01/07/20-15/09/20, 30/12/20-31/12/20: min. 3 nachten.
Bonus: champagne voor jonggehuwden.

De uren en dagen vliegen hier voorbij zon
der dat u het beseft, op het zalig en heerlijk 
ontspannen ritme van dit charmante land
goed. Een hotelletje vol verwennerijen: ge
zellige relaxhoekjes, feeërieke uitzichten, 
een zwembad, een stoombad, massages, 
(h)eerlijk dineren,... De overweldigende 
zonsondergang zal u bijblijven.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

standaard 
familiekamer 

2 pers.

superior 
familiekamer 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALGV0026 N1

A 01/04-08/04, 13/04-30/04 43 64 83 kind 11 < 17 jaar incl. ontbijt 
(periode A/B/C/E) 28 
(periode D) 42
extra bed (3de volwassene) 
(periode A/B/C/E) 42 
(periode D) 56
halfpension 
volwassene 24 
kind 4 < 11 jaar 12

B 09/04-12/04, 01/05-14/05 53 75 98
C 15/05-30/06 70 92 119
D 01/07-15/09, 30/12-31/12 87 109 141
B 16/09-30/09 53 75 98
A 01/10-15/10 43 64 83
E 16/10-29/12, 01/01-31/03 36 56 73

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

(niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen + 2 nachten gratis
(de voordelen gelden 01/04/20-30/06/20, 16/09/20-29/12/20, 01/01/21-31/03/21) 
(inclusief ontbijt of halfpension)

De Algarve

GRATIS

Santa Catarina da Fonte do Bispo
Het dorpje Santa Cata
rina da Fonte do Bispo 
ligt op 6 km van de stad 
Tavira en heeft een kerk 
uit de 16de eeuw. In 
de prachtige omgeving 
van het dorpje bevindt u zich tussen de 
sinaasappelbomen. Tavira leeft van de vis
serij en het toerisme. Bezoek enkele van 
de talrijke kerkjes (liefst 37!), het fort, de 
Romeinse brug en het kasteel.
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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 

Goed om te weten: capita selecta
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 i nbegrepen. 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), par-

king, 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

Goed om te weten: capita selectaVERZEKERINGEN 
BELGIË/NEDERLAND 
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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. 146.

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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