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Bienvenido
Welkom!

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

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

Onze brochure biedt een uitgebreide keuze aan van originele verblijfsformules, 
van finca’s, over cortijo’s tot palacio’s. Spanje heeft zo veel bieden. Wij stel-
len dit jaar opnieuw een rondreis tussen Paradores (voornamelijk oude kastelen, 
kloosters, forten,...) voor. Voor wie authenticiteit of een landelijke omgeving 
zoekt is een hacienda (voormalige boerderij), agriturismo, hotel of casa rural een 
ideale keuze. Maar welk hotel u straks ook kiest, het werd door ons persoonlijk 
gecontroleerd waarbij wij strenge normen hanteren inzake ligging, netheid, ser-
vice 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 Spanje.

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

Alvast een goede reis gewenst.

Het voltallige Transeurope team.

6 november 2019
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Charming experiences
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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 Spanje 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,



Andalucía
Zinnenstrelend, vurig en vol temperament! 
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Een adembenemende natuur, rijke kunst en architectuur wisselen elkaar af in een 
razendsnel tempo. Prachtige stranden aan de zonovergoten Costa del Sol en Costa 
de la Luz bijvoorbeeld, de rotsige kaap Gibraltar, indrukwekkende bergtoppen in de 
Sierra Nevada, steden als Córdoba en Granada die één en al Moorse schittering zijn, 
lieflijke ‘pueblos blancos’ - witte dorpen zoals Ronda - fiestas, processies, wervelende 
flamenco en een glaasje sherry uit Jerez de la Frontera. Dat is volop Andalusië!

* Ons volledig hotelaanbod in Sevilla en Málaga vindt u in onze brochure Citytrips, 
die voor u klaar ligt bij uw reisagent
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 € 499,
00* 

Dag 1 en 2: Hotel Comfort Dauro 2  in Granada (zie p. 28). De rijke geschiedenis 
van deze Moorse stad ontdekt u in de talrijke emblematische gebouwen zoals het 
Alhambra en de kathedraal, en in de authentieke wijken. Granada is ook een bruisende 
universiteitsstad, zowel hip met gezellige pleintjes en terrasjes, als historisch. Bezoek 
een Arabisch badhuis.

Dag 3 en 4: Hotel Ayre Córdoba in Córdoba (zie p. 25). Córdoba is heel mooi gelegen 
aan de Guadalquivir. De binnenstad is Unesco-Werelderfgoed met als orgelpunt de 
Mezquita. De straatjes rondom vormen de Juderia, de Joodse wijk, met winkeltjes, 
restaurants, tapasbars en de oude synagoge.

Dag 5, 6 en 7: Casas de la Juderia in Sevilla (zie p. 23). U eindigt in schoonheid in 
de geboorteplaats van de flamenco. U vindt er cultuur, geschiedenis en folklore. De 
heerschappij van de Moren heeft tot op vandaag duidelijk zijn sporen nagelaten in de 
architectuur, de kunst en nijverheid, de muziek en de gastronomie. De kathedraal is 
de grootste van Spanje. Bewonder de indrukwekkende Giralda, de prachtig bewerkte 
toren van de kathedraal. Ook het paleisachtig geheel van Los Reales Alcázares getuigt 
van Moorse pracht. Wandel door de typische wijken zoals de Barrio de Santa Cruz, de 
Macarena,...

Veelzijdig Andalusië
Dag 8 en 9: Soho Boutique Jerez & Spa in Jerez de la Frontera (zie p. 19). Jerez 
of Xerez is een uitermate gezellige en trendy stad, wereldberoemd voor zijn sherry 
die u in talloze bekende (Tio Pepe, Pedro Domecq, Sandeman,...) en minder bekende 
bodega’s kan (leren) proeven. Het cultureel aanbod omvat o.m. het kasteel Alcázar en 
de kathedraal. De meeste bezienswaardigheden liggen op wandelafstand van elkaar, 
behalve de zeer bekende Spaanse paardenrijschool Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre (voorstellingen). 

De complete ervaring
Dag 10 en 11: La Viñuela in Vélez-Málaga (zie p. 45). Dit charmant dorpje ligt tus-
sen enkele van de meest spectaculaire landschappen in Andalusië. Bewonder er het 
schitterende stuwmeer. Het strand ligt op 15 minuten en in een half uurtje bereikt u 
Nerja met de grotten en het bekende Balkon van Europa en de historische ku(n)ststad 
Málaga met zijn gezellige oude stadskern vol knusse bars en restaurantjes.

* 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 (zie p. 143). Vrije 
vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 7 nachten 
De hoogtepunten
 · 2 nachten in Granada
 · 2 nachten in Córdoba
 · 3 nachten in Sevilla, 

Rondreis 9 nachten 
Veelzijdig Andalusië
 · 2 nachten in Granada
 · 2 nachten in Córdoba
 · 3 nachten in Sevilla, 
 · 2 nachten in Jerez de la Frontera

Rondreis 11 nachten 
De complete ervaring
 · 2 nachten in Granada
 · 2 nachten in Córdoba
 · 3 nachten in Sevilla
 · 2 nachten in Jerez de la Frontera
 · 2 nachten in Vélez-Málaga

Inbegrepen
 · Ontbijt

Rondreis De hoogtepunten
 · Comfort Dauro 2  in Granada: 1  consumptie 
en 3  tapas en 10% korting (op bijkomende 
bestelling) in tapasbar La Chopera (op 200 m 
van het hotel)

 · Ayre Córdoba in Córdoba: welkomstdrankje
 · Casas de la Juderia in Sevilla: wel komst-
drankje

Rondreis Veelzijdig Andalusië
 · De eerste 7 nachten idem als hierboven plus
 · Soho Boutique Jerez & Spa in Jerez de la 
Frontera: bezoek aan een bodega + degusta-
tie van 2 wijnen, 1 thermaal circuit

Rondreis De complete ervaring
 · 1 Capitool reisgids Spanje, waarde € 37 (per 
kamer)

 · De eerste 9 nachten idem als hierboven plus
 · La Viñuela in Vélez-Málaga: welkomst-
drankje, 1 diner met 1  fles wijn (per 2 per-
sonen), 1 bezoek aan de grotten van Nerja 
(transfers niet inbegrepen)

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
Bruisend en 
historisch Andalusië
Ontdek de charme, het verleden en 
de rijke cultuur van Andalusië, van 
Granada en het Alhambra, naar de 
Mezquita van Córdoba en de Giralda 
van Sevilla. Voor wie niet genoeg kan 
krijgen van deze superbe regio, is er 
‘het veelzijdig Andalusië’ inclusief de 
bodega’s van Jerez of ‘de complete 
ervaring’ met de kunststad Málaga.

De hoogtepunten

vanaf Prijs per persoon per rondreis ANDP0101 
7 nachten 
2 persk.

ANDP0102 
9 nachten 
2 persk.

ANDP0103 
11 nachten 

2 persk.
inclusief ontbijt

A 14/04-13/06 669 795 999
B 14/06-30/06 569 675 879
C 01/07-31/07 499 625 809
D 01/08-31/08 499 625
E 01/09-31/10 669 775 979
F 01/11-14/11, 24/12-05/01 599 689 879
G 15/11-23/12, 06/01-28/02 499 589 779
H 01/03-15/03 669 759 949

Toeslag per persoon per nacht: Comfort Douro 2 01/07-31/08, 01/11-28/02 zaterdag € 15.  
Casas de la Judería 14/04-13/06, 04/09-14/11, 24/12-05/01, 12/03-15/03 € 12
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Vigo

Zaragoza

Navarra

AragónCast i l la  y  León

M a d r i d

C a s t i l l a - L a  M a n c h a

Extremadura

Ronda

Serranía

de Ronda

Parque Natural 
Sierra Nevada

Las AlpujarrasLanjarón

Carmona

Málaga

Sevilla

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Dag 1 en 2: verblijf in Lanjarón. Het gelijknamige water is één van de grotere 
merken in Spanje. Ook het kuuroord, ook wel ‘Fountain of Health’ genoemd in het 
centrum is een echte trekpleister. Heerlijk wandelen in Las Alpujarras, één van de 
mooiste natuurgebieden van Andalusië is een echte aanrader. Het gebied ligt als 
het ware bezaaid met kleine witte stippen: de witte dorpjes! Cultuurliefhebbers 
kunnen Granada bezoeken, het ligt op slechts 45 km van Lanjarón. Het Alhambra 
is hier een verplicht bezoek en erg populair. Het aantal bezoekers per dag is 
beperkt, daarom boekt u beter uw ticket vooraf (zie p. 28). De uitbater van het 
hotel bereidt voor u een heerlijk diner dat u laat kennismaken met de producten 
van de streek.

Dag 3, 4 en 5: verblijf in Carmona (270 km), op een boogscheut van Sevilla, 
gelegen bovenop een berg die uitkijkt op een enorme vlakte. Carmona is 
beroemd om zijn cultureel erfgoed. In het oude centrum treft u kerken, paleizen, 
oude stadsmuren en het Moorse fort Alcazar del Rey Don Pedro. De ligging van 
Carmona, op slechts enkele kilometer van Sevilla maakt een bezoek aan deze 
schat aan cultureel erfgoed tot een echte aanrader.
U verblijft hier 3 nachten in hotel Alcazar de La Reina, een pareltje met tradi-
tioneel interieur en een heerlijke keuken. Er is een diner met 3 gangen voor u 
voorzien, vergezeld van een fles wijn. De traditionele tapasbar is ook zeker een 
aanrader. Carmona heeft ook een uitgebreid aanbod op culinair gebied, met de 
nadruk op de traditionele Sevillaans-Andalusische keuken.

Dag 6, 7 en 8: aankomst in Ronda (129 km), gekend voor de kloof en de brug 
Puente Nuevo, de stierenarena en de heel gezellige straatjes. De bergen van 
Ronda zijn een kwalitatieve wijnregio die kan bogen op een eeuwenlange erva-
ring: er werd namelijk al wijn gemaakt nog voor de Romeinen er aankwamen. U 
kunt tevens het wijnmuseum in Ronda zelf bezoeken, waar de geschiedenis van 
de wijnproductie wordt uitgelegd. Bezoek in Ronda zeker ook de Plaza de Toros 
(betalend). U zult merken dat het gebied rond Ronda niet alleen een grote inspi-
ratiebron voor kunstenaars is maar dat de natuur, de magie van het landschap en 
de unieke sfeer ook reizigers in vervoering brengt.
Net buiten de stad verblijft u in de Molino del Arco, een fantastisch charmehotel 
op een uitgestrekt domein. U geniet er van een gastronomisch driegangendiner.

Einde van de rondreis. Mogelijkheid tot verlenging in een van onze hotels in 
Andalusië of aan de Costa del Sol.

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

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

Rondreis 7 nachten
 · 2 nachten in Lanjarón
 · 3 nachten in Carmona
 · 2 nachten in Ronda

Inbegrepen
 · Ontbijt
 · Alcadima in Lanjarón (p. 29): 2 nachten in 
een standaardkamer, 1 diner met 1 fles wijn 
(per 2 personen), fles wijn op de kamer

 · Alcázar de La Reina in Carmona (p. 24): 
3  nachten in een standaardkamer, 1  diner 
met 1 fles wijn (per 2 personen)

 · Molino del Arco in Ronda (p. 38): 2 nachten 
in een tradition kamer, 1 diner (3 gangen)

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 niet voorzien in 
het programma

Rondreis
Heerlijk  
Andalusië
Ontdek Andalusië met een gastrono-
mische thematiek en bezoek plaatsjes 
waarvan het authentieke karakter u 
ongetwijfeld zal charmeren. De tradi-
tionele keuken van deze Zuid-Spaanse 
streek blinkt uit in eenvoud. Met 
slechts een handvol ingrediënten tove-
ren Andalusische chefs de heerlijkste 
gerechten op tafel.

Andalusië

vanaf Prijs per persoon per rondreis 
2 persk.

standaard
inclusief ontbijt
ANDP0107

A 01/04-31/05 475
B 01/06-31/07 459
A 01/08-02/11 475
C 03/11-31/03 429

Toeslag per persoon per nacht: Molino del Arco 08/04-12/04 €29, 
04/12-08/12, 28/12-01/01 € 23, 21/12-27/12 € 15
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Duque de Nájera

Ligging: uniek gelegen aan het fijnzandstrand van Rota en aan de rand van 
het stadje. U bent hier op enkele passen van de nauwe straatjes van het oude 
stadsgedeelte met vele winkels, restaurants, gezellige pleintjes, bars en ter-
rasjes. U kan hier ook volop genieten van mooie, lange strandwandelingen.
Transport: per auto: 2.200 km (Brussel), 1.885 km (Parijs), 2.395 km (Amsterdam). 
Luchthaven Jerez de la Frontera op 35 km, Sevilla op 140 km, Málaga op 260 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie. Sfeervolle bar met terras, à-la-carterestaurant en tapas-
bar met zicht op het haventje en buffetrestaurant. Buitenzwembad (april-
oktober). Ligstoelen (betalend, uitgezonderd 01/04-30/04 en 01/10-05/11) die u 
kan meenemen naar het strand. Tafeltennis. Betalend: sauna en fietsverhuur. 
Garage (vanaf € 14/24 uur). Golfterrein Costa Ballena (27+9 holes, voordeeltarief 
voor hotelgasten) op 10 km.
Kamers: 92 kamers. Standaardkamers met of zonder zeezicht (26 m²), superior 
kamers (32 m²) met Frans balkon of junior suites met zeezicht (25 m²). Extra 
bed (3de vol wassene): 40% korting. Communicerende kamers en kamer voor 
rolstoelgebruikers op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (buffet of 
bediening aan tafel naargelang de bezetting). 3 Thema-avonden per week.
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamer: 1 kind t/m 12  jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders. Superior kamer en junior suite: 2 kinderen 
van 2 t/m 12 jaar genieten elk 75% korting. Inclusief ontbijt of halfpension.
Bijzonderheden: 01/05/20-03/05/20, 01/08/20-18/08/20: min. 5 nachten. Overige 
data: min. 3 nachten.
Bonus: welkomstdrankje, 1  uur sauna/persoon/week, 1  flesje streekwijn. U 
heeft recht op 3 uur tennis of padel per week in het zusterhotel Playa de la 
Luz (volgens beschikbaarheid). Jonggehuwden: cava, fruit, upgrade volgens 
beschikbaarheid.

U logeert hier in een knap hotel waar ele
gantie en comfort, heden en verleden har
monieus samengaan. U kan genieten van 
een bevoorrechte locatie met uitzicht op 
de Atlantische Oceaan, naast het strand 
en de jachthaven van Rota bij de prachtige 
baai van Cádiz.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0020 X0

A 01/04-30/04, 14/10-05/11 48 60 81 halfpension per. A t/m F 19 per. 
G 17
2 persk. standaard zeezicht per. 
A 14 per. B/D/F 
15 per. C/E 16 per. G 
12

B 01/05-31/05 61 73 94
C 01/06-30/06, 14/09-30/09 64 77 98
D 01/07-31/07, 21/08-13/09 82 95 115
E 01/08-20/08 107 120 141
F 01/10-13/10 54 67 88
G 06/11-25/03 36 46 64
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten ANDVP020
H Periode A/F 340
I Periode B/C 414
J Periode D 508

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 30/09/20) OF 15% (reservering 

voor 31/10/20) (verblijven 06/11/20-25/03/21)
• Vroegboekvoordeel van 14,5% (reservering vanaf 01/11/20 en voor 28/02/21 voor 

verblijven 01/01/21-25/03/21, min. 7 nachten en max. 20 nachten)
• Korting van 20% (verblijven van 06/11/20-25/03/21, min. 21 nachten)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)

GENIETEN
 ∙ 5 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x lunch (wijn en water 
inbegrepen)

 ∙ 1 dag romantiek: bubbelbad, 
massage (30 minuten), 
1 diner (wijn en water 
inbegrepen)

GRATIS

vanaf

Rota
Deze populaire bad
plaats aan de mooie 
Costa de la Luz is gele
gen aan het begin van 
de brede baai van Cá
diz. Rota biedt een ty
pisch Anda lusische sfeer en een gezellig 
vissershaventje. Het is er heerlijk wande
len in het histo risch centrum met zijn vele, 
smalle straatjes die uitgeven op zee.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Playa de la Luz

Ligging: rustig, aan het strand. Op 3 km van het oude centrum, dat u te voet, 
per fiets of per bus (halte om de hoek) kan bereiken. Met de boot bent u in een 
halfuur in Cádiz. Op ca. een halfuur rijden: Jerez (sherry, Spaanse rijschool), El 
Puerto de Santa Maria (vissersdorpje) en het natuurpark Doñana.
Transport: per auto: 2.200 km (Brussel), 1.885 km (Parijs), 2.395 km (Amsterdam). 
Luchthaven Jerez de la Frontera op 35 km, Sevilla op 140 km, Málaga op 260 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby en receptie. Buffetrestaurant, in het hoog seizoen à-la-car-
terestaurant met zeezicht en terras. Buitenzwembad met apart kinderbad, pool- 
en snackbar. Zalig chill-outterras. Beach Club (gratis toegang, uitgez. 15/06-
15/09 € 5). Gratis ligstoelen aan het strand (15/06-15/09 betalend). Miniclub 
en animatie (01/05-31/10). Massages op aanvraag. Gratis: fitness, tafeltennis, 
tafelvoetbal, biljart, volleybal op het strand. Betalend: tennis, paddle-tennis, 
fietsen. Gratis parking of garage vanaf € 7/24 uur. In de omgeving: paardrijden, 
golf Costa Ballena op 7 km.
Kamers: 219 kamers. Standaard (18 m²), superior met zithoek (38 m²) of junior 
suites (38 m², salon en aparte douche). Junior suites met zeezicht mits toeslag. 
Balkon of terras. Mogelijkheid tot 1 extra bed (3de volwassene): 40% korting. 
Family junior suites voor max. 5 personen (prijzen op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag. Buffetten of bediening 
aan tafel naargelang de bezetting.
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamers: 1 kind t/m 12 jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders. Superior kamers en junior suites: 2 kinderen 
van 2 t/m 12 jaar genieten elk 75% korting. Inclusief ontbijt of halfpension.
Bijzonderheden: 01/05/20-03/05/20, 01/08/20-18/08/20: min. 5 nachten. Overige 
data: min. 3 nachten. Het hotel is gesloten vanaf 06/11/20.
Bonus: welkomstdrankje, geschenkje, lokale wijn. 3 Uur (paddle)tennis/week. 
01/05-31/10: 1 barbecue en 1 live optreden. Jonggehuwden: cava en fruit.

Playa de la Luz werd in 2019 grondig gere
noveerd. Het is een gezellig vakantiehotel 
in Andalusische stijl: het witte gebouw 
heeft 2 bloemrijke patio's, waarrond de 
kamers zich groeperen. U geniet hier van 
een schitterende ligging direct aan zee, 
ideaal voor een ontspannende strandva
kantie. U bent er omringd door zanddui
nen, een dennenbos en de Atlantische 
Oceaan.

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
ANDV0019 X0

A 01/04-30/04, 01/10-05/11 36 61 47 60 halfpension volwassene 18
junior suite zeezicht 2 pers.  39B 01/05-31/05 43 76 55 68

C 01/06-30/06, 14/09-30/09 50 90 63 76
D 01/07-31/07, 21/08-13/09 70 125 83 95
E 01/08-20/08 99 178 112 125

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 18% (reservering voor 31/12/19) OF 15% 

(reservering voor 28/02/20)
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 30/06/20 voor 

verblijven 01/10/20-05/11/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)

De Costa de la Luz

GRATIS

st
an

da
ar

dk
am

er

Rota
Deze populaire bad
plaats aan de mooie 
Costa de la Luz is gele
gen aan het begin van 
de brede baai van Cá
diz. Rota biedt een ty
pisch Anda lusische sfeer en een gezellig 
vissers haventje. Het is er heerlijk wande
len in het histo risch centrum met zijn vele, 
smalle straatjes die uitgeven op zee.
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El Cortijo de Zahara

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

superior 
junior suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
ANDV0241 N1

A 03/04-0804 43 46 59
B 09/04-12/04 61 68 87
C 13/04-07/05 43 47 59
D 08/05-03/06 45 49 59
E 04/06-30/06 63 69 86
F 01/07-30/07 80 99 126
G 31/07-29/08 106 131 154
H 30/08-16/09 79 98 120
I 17/09-26/09 64 68 78
J 27/09-01/11 45 49 58

Ligging: aan de Cabo de la Plata, op 3,5 km van het centrum. Op 
450 m het strand van Atlanterra met woestijnstranden. De wind is 
ideaal voor (kite)surfers. De ruïnes aan het strand van Bolonia (8 km) 
en het kuststadje Tárifa (44 km) zijn zeker een bezoek waard.
Transport: per auto: 2.211 km (Brussel), 1.903 km (Parijs), 2.411 km 
(Amsterdam). Luchthaven Jerez de la Frontera op 105 km, Málaga 
op 194 km.
Faciliteiten: 24  uursreceptie. Gratis ligstoelen, Balinese bedden.  
Poolbar (seizoensgebonden), premium zone (18+) met kamers, extra 
buitenzwembad en Skybar op het dak.
Kamers: 47 kamers (tegelvloer). Max. 2 pers.: standaard- (20 m²) of 
superior (20 m², balkon of terras), max. 3 pers.: superior junior suites 
met zeezicht (30 m², extra bed (3de volw.): 20% korting). Premium 
(26 m², adults only): prijzen op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag/dag 
van € 17 (per. A/B/C/D/E/J), € 19 (per. F/G/H/I) (volwassenen); € 9 
(per. A/B/C/D/E/J), € 10 (per. F/G/H/I) (t/m 11 jaar) (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior junior suites: 
2 kinderen van 3 t/m 11 jaar in de suite van de ouders genieten elk 
50% korting (incl. ontbijt).
Bijzonderheden: per. F/G: min. 5 nachten. Overige per.: min. 3 nach-
ten. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: per. F/G/H: 100% kosten 
vanaf 14 dagen voor afreis. Het hotel is gesloten vanaf 02/11/20.
Bonus: welkomstdrankje.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 

29/02/20) OF 10% (reservering voor 31/03/20) 
(03/04/20-01/11/20)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04/20-30/06/20, 
30/08/20-01/11/20)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

Charmehotel in een Andalusische 
villa, op een steenworp van een van 
de mooiste stranden van Spanje. De 
oosterse elementen en de weelderige 
tuin geven een exotische sfeer.

Zahara de los Atunes
Zahara de los Atunes is een typisch Spaans vissersdorp met 
een vleugje hippie. De brede en lange woestijnstranden zijn 
typisch voor deze regio en populair bij kitesurfers.

Tarifa Lances

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

2 persk.
zicht op het 
zwembad

2 persk.
zeezicht

inclusief ontbijt
ANDV0254 N1

A 01/04-08/04, 14/04-07/05 43 50 59
B 09/04-13/04 61 69 78
C 08/05-31/05 47 55 63
D 01/06-30/06 65 73 82
E 01/07-30/07 88 96 106
F 31/07-26/08 109 118 129
G 27/08-10/09 87 95 105
H 11/09-16/09 79 87 96
I 17/09-27/09 64 67 75
J 28/09-31/10 46 49 54

Ligging: aan de rand van Tarifa op het zuidelijkste punt van 
Europa. Prachtige landschappen en nog ongerepte stranden. 
Gibraltar op 47 km. De oversteek naar Tanger in Marokko mogelijk.
Transport: per auto: 2.239  km (Brussel), 1.939  km (Parijs), 
2.450 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 154 km, Sevilla 
op 217 km, Jerez de la Frontera op 128 km.
Faciliteiten: het hotel baadt in Balinese stijl, een vleugje hip-
pie. Geniet van een cocktail in de rooftopbar of van lokale spe-
cialiteiten. Infinitypool op het dakterras. Buitenzwembad met 
ligstoelen.
Kamers: 100 kamers. (16-19 m²) standaardkamers, kamers met 
zicht op het zwembad en kamers met zicht op zee (in de verte) 
aan. Terras, make-upspiegel en verzorgingsproducten. Hip inge-
richt met Indonesische toets.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag 
per dag van € 19 (volwassene), € 10 (kind t/m 12 jaar) (3 gan-
gen, bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12  jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt) (uit-
gez. kamer met zeezicht).
Bijzonderheden: 09/04/20-13/04/20, 01/07/20-26/08/20: min. 
5 nachten. Overige periodes: min. 3 nachten. Afwijkende annu-
leringsvoorwaarden: 01/07/20-10/09/20: 100% kosten vanaf 
14 dagen voor afreis. Gesloten vanaf 01/11/20.
Bonus: welkomstdrankje.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 

29/02/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-08/04/20, 

14/04/20-30/06/20, 27/08/20-31/10/20)
(cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

Een recent hotel met een ongedwon
gen relaxte sfeer, vol met Balinese 
gimmicks gelegen aan ca. 38 km 
ongerepte stranden waar bijna voort
durend een oostenwind staat.

Tarifa
Tarifa, op het oostelijkste punt van het schiereiland, is een 
belangrijke 10e eeuwse stad met zichtbare Arabische invloe-
den. Must see Santiago-kapel en San Fransisco-klooster.
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Guadacorte Park

Ligging: een groene en rustige omgeving. De mooie stranden van Tarifa en de 
verschillende natuurparken lenen zich uitermate voor het maken van mooie 
wandelingen en fietstochten. In deze regio vinden we ook het grootste aan-
tal prestigieuze golfterreinen van Zuid-Europa (zoals Sotogrande op 20 km). 
Bezoek de Romaanse ruïnes van Carteia op 8,5 km. Het dichtste strand ligt op 
2 km, het centrum van Algeciras op 7 km. Tanger in Marokko kunt u bereiken 
met de ferry vanuit Tarifa.
Transport: per auto: 2.217 km (Brussel), 1.914 km (Parijs), 2.419 km (Amsterdam). 
Luchthaven Gibraltar op 12 km. Luchthaven Málaga op 125 km. Treinstation 
Algeciras op 5 km. Er is een busstop naast het hotel met aansluiting naar La 
Linea – Gibraltar. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel is omringd door een goed onderhouden tuin van 1,8 ha 
met statige bomen. Vriendelijk onthaal aan de receptie. Typisch Andalusische 
gerechten maar ook een internationale keuken prijken op de menukaart van 
restaurant El Acebuche. Aangenaam terras, buitenzwembad en kinderbad. 
Speeltuintje voor de kleintjes. Spa met Finse sauna en stoombad (betalend). 
Fitness en tennis (ook paddle tennis). Berging voor fietsen.
Kamers: dit hotel biedt 116  kamers aan. We reserveren voor u naar keuze 
een standaardkamer in koloniale stijl (25 m²) of een ruimere executive kamer 
(30 m²) met privéterras, kingsize bed en zicht op de tuin. Beide types voor max. 
3 personen. De junior suites zijn extra ruim (38 m², max. 3 volwassenen of 2 vol-
wassenen en 2 kinderen) en beschikken over een kingsize bed of 2 aparte bed-
den en een privéterras met zicht op de tuin. Alle kamers hebben een bureau. 
Extra bed (3de volwassene): 50% korting
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12 jaar overnacht gratis in de 
standaardkamer van de ouders of geniet 70% korting in de executive kamers. 
Enkel in de junior suites: 2 kinderen van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders genieten elk 70% korting. Inclusief ontbijt of halfpension.
Bonus: fles cava en fruitmand voor jonggehuwden.

Dit viersterrenhotel charmeert met comfor
tabele kamers en een foutloze service. Het 
personeel stelt alles in het werk om u een 
zorgeloze vakantie te bezorgen. U logeert 
hier in een boeiende regio met bezoeken 
aan Gibraltar, de vele natuurparken in de 
omgeving of uitstapjes naar Tarifa, Jerez 
de la Frontera en Cádiz of u neemt de veer
boot naar Tanger (Marokko).

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.

executive

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0083 N1

A 01/04-30/06 43 65 52 65 halfpension 22
B 01/07-17/08 40 61 50 62
A 18/08-31/10 43 65 52 65
C 01/11-31/03 39 59 48 61
Pakketprijs per persoon Charming+ Fietsen ANDVP083
D 01/04-30/06, 18/08-31/10 329 429 369 429
E 01/07-17/08 319 409 359 419
F 01/11-31/03 315 399 355 415

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 20% korting bij min. 5 nachten
(de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt of 
halfpension)

Andalusië

FIETSEN
 ∙ 5 nachten
 ∙ halfpension
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 4 dagen gebruik van een fiets 
(mountainbike)

 ∙ uitgestippelde fietsroutes
 ∙ Toeslag elektrische fiets: € 52

GRATIS

vanaf

ex
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Los Barrios
Een klein stadje in het 
zuiden van Spanje in 
het hart van de baai 
van Algeciras (baai van 
Gibraltar) op 17 km van 
Gibraltar. Oorspronke
lijk een agrarisch gebied maar na de inval 
op Gibraltar tijdens de Spaanse successie
oorlog in 1704, vluchtten de inwoners naar 
Los Barrios. De economische activiteit is er 
sedertdien flink toegenomen.
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Sindhura

Ligging: heel rustig, op een kwartiertje rijden van het magische witte dorp 
Vejer de la Frontera met zijn bijzondere ligging, interessante geschiedenis, 
adembenemende panorama's en pure Andalusische charme. Deze locatie is 
een prima vertrekpunt om de omgeving te verkennen: Santa Lucia, een nog 
on ontdekt dorpje met Romeins aquaduct, ligt op 4 km. Conil de la Frontera, een 
levendig wit vissersdorpje aan een schitterend zandstrand bereikt u na 11 km. 
De ongerepte zandstranden van El Palmar bevinden zich op 14 km. De havenstad 
Cádiz treft u op 50 km, Jerez de la Frontera op 65 km en Arcos de la Frontera 
(boven op een hoge klif) op 75 km.
Transport: per auto: 2.188 km (Brussel), 1.885 km (Parijs), 2.390 km (Amsterdam). 
Luchthaven Jerez de la Frontera op 77 km, Málaga op 196 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u treedt het hotel binnen via de sfeervolle inkom met recep-
tie. De gezellige bar en de zithoekjes met open haard scheppen een familiale 
en ongedwongen stemming. 2 Patio's om te genieten van de rust en de zon. 
Buitenzwembad met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Het gezellige 
restaurant La Terraza met panoramisch buitenterras serveert heerlijke gerechten 
(gesloten op zondag en maandag). Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: de 14 elegante, smaakvolle kamers werden elk individueel ingericht. 
Ze beschikken over een koelkastje en een balkon of terras met mooi uitzicht op 
zee, het zwembad of het platteland. We reserveren voor u een standaardkamer 
met terras (21 m², max. 3 personen), een junior suite met zithoek en privépatio 
(30 m², max. 3 personen), of een ruimere suite (max. 4 personen) met extra 
lounge en 2 sofabedden.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bonus: welkomstdrankje.

Dit uiterst sfeervol, rustig gelegen hotel
letje combineert moderne faciliteiten 
met de charme en de tradities van het 
Andalu sische plattelandsleven. De vrien
delijke service van de uitbaters, de huise
lijke sfeer, het heerlijke eten, het buiten
zwembad,... niets ontbreekt voor een 
zorgeloos en relaxed verblijf.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard 

terras

1 persk.
standaard 

terras

junior 
suite 

2 pers.
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0243 N1

A 01/04-04/04 47 83 64 86 extra bed (3de en 4de persoon) 
per. A 30 
per. B 25

B 05/04-12/04 64 116 80 108
A 13/04-30/06 47 83 64 86
B 01/07-30/09 64 116 80 108
A 01/10-31/03 47 83 64 83

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(13/04/20-30/06/20, 01/10/20-31/03/21)

GRATIS

Vejer de la Frontera
Pittoresk wit dorpje 
op een heuvel, op een 
paar kilometer van de 
mooie zandstranden 
van o.m. El Palmar. De 
authentieke Moorse 
charme is bewaard gebleven. Het oude 
centrum is een doolhof van witgekalkte 
huizen, smalle straatjes, geheime hoek
jes en sfeervolle restaurants. Palmbomen, 
sinaasappelbomen en bloemrijke patio's 
zorgen voor een mooi contrast.

ju
ni

or
 s
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te
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Soho Boutique Jerez & Spa

Ligging: in het centrum, vlak bij de Plaza de Toros. Bus halte op 300  m. 
Treinstation op 2  km. Jerez wordt omringd door prachtige 'pueblos blan-
cos' (witte dorpen). Ook de moeite waard: Cádiz (40 km), Sevilla (94 km) en 
Matalascañas (189 km), de toegangspoort tot het Nationaal Park Doñana.
Transport: per auto: 2.255 km (Brussel), 1.945 km (Parijs), 2.450 km (Amsterdam). 
Luchthaven Jerez de la Frontera op 8 km, Sevilla op 90 km en Málaga op 170 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u betreedt het gebouw via de achterkant en u komt zo bij de 
receptie. Het is heerlijk ontspannen aan het nieuwe buitenzwembad (seizoens-
gebonden, niet verwarmd, bar service) voorzien van comfortabele ligstoelen 
en parasols (gratis) - een welkome verfrissing! Spa (betalend) open dinsdag-
vrijdag vanaf 17 u., zondag hele dag en maandagvoormiddag. Parking: vanaf 
€ 10/24 uur. In de omgeving: tennis en squash op 2 km, paardrijden op 4 km, 
golf (18 holes) op 4 km.
Kamers: de kamers stralen een gezellige, warme sfeer uit. Elke verdieping heeft 
een ander kleurtje. U heeft de keuze uit standaard kamers (18-20 m², max. 3 per-
sonen) of superior kamers met een zithoek en minibar (25-30 m², max. 2 vol-
wassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de volwassene) in een standaardkamer: 
15% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 15% korting. Enkel in de superior kamers: het tweede kind van 
2 t/m 11 jaar geniet 50% korting.
Bijzonderheden: 03/04/20-11/04/20: min. 2 nachten. De spa is toegankelijk 
voor personen vanaf 16 jaar.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit hotel is zeker een van de pareltjes in 
Jerez de la Frontera. Het hotel is gevestigd 
in een gerestaureerde wijnkelder en biedt 
u hedendaags comfort in een charmant 
kader. Neem een verfrissende duik in het 
zwembad, ge niet van de vele bodega's 
in Jerez en keer uitgerust en voldaan te
rug huiswaarts. Gegaran deerd een mooie 
ervaring.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

inclusief ontbijt
ANDV0110 N1

A 01/04-02/04, 12/04-30/04, 01/06-31/07, 01/09-31/10 zondag/donderdag 41 74 62
B 01/04-02/04, 12/04-30/04, 01/06-31/07, 01/09-31/10 vrijdag/zaterdag 46 86 67
C 03/04-07/04 56 107 77
D 08/04-11/04 77 149 98
E 01/05-31/05, 01/08-31/08 zondag/donderdag 49 94 70
F 01/05-31/05, 01/08-31/08 vrijdag/zaterdag 57 108 78
G 01/11-03/12, 09/12-30/12, 01/01-25/02, 02/03-26/03 zondag/donderdag 35 60 56
H 01/11-03/12, 09/12-30/12, 01/01-25/02, 02/03-26/03 vrijdag/zaterdag 41 74 62
I 04/12-08/12, 26/02-01/03 zondag/donderdag 63 88 84
J 04/12-08/12, 26/02-31/03 vrijdag/zaterdag 69 102 90
K 31/12 82 115 103
L 27/03-31/03 zondag/donderdag 56 107 77
M 27/03-31/03 vrijdag/zaterdag 77 149 98
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ANDVPB10
A 12/04-30/04, 01/06-31/07, 01/09-31/10 145 259
B 01/05-31/05, 01/08-31/08 179 319
C 01/11-03/12, 09/12-30/12, 01/01-25/02, 02/03-26/03 125 219

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

verblijven vrijdag en zaterdag)
• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs (01/11/20-26/03/21)
• 5% korting bij min. 2 nachten (01/04/20-02/04/20, 13/04/20-30/04/20, 

01/06/20-31/07/20, 01/09/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (uitgez. 09/04/10-12/04/20, 09/10/20-12/10/20, 30/10/20-
01/11/20, 04/12/20-08/12/20, 31/12/20, 26/02/21-01/03/21, 28/03/21-31/03/21)

Andalusië

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 bezoek aan een bodega 
+ degustatie van 2 wijnen

 ∙ 1x thermaal circuit in 
de spa

GRATIS

vanaf

Jerez de la Frontera
Zeker doen: het Alcá
zar, een Moors vesting
complex en paleis met 
mos kee en mooie tui
nen, een degustatie
bezoek aan een sherry
kelder of bodega, een paardenshow 
van de Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre, het flamenco en rijtuig museum, 
het themacenter La Atalaya, een flamenco
show en de route van de witte dorpen.
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Villa Jerez

Ligging: aan de rand van het centrum, omringd door 4.000 m² tuinen. Op 
wandel afstand van de bezienswaardigheden, winkelstraten en sherrybodega's. 
Om de hoek bevindt zich de koninklijke paardrijschool Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre (shows op dinsdag- en donderdagmiddag). In de omgeving: 
wijngaarden, de witte dorpen, Cádiz (34 km) en het natuurpark Doñana (35 km). 
Het strand van El Puerto de Santa María op 15 km. Bushalte op 10 m, treinsta-
tion op 2 km.
Transport: per auto: 2.132 km (Brussel), 1.821 km (Parijs), 2.321 km (Amsterdam). 
Luchthaven Jerez de la Frontera op 10  km, Sevilla op 95  km en Málaga op 
209 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met receptie, bar waar ook snacks verkrijgbaar zijn, cosy 
salon, met tv en bibliotheek, dat uitgeeft op de tuin. Stijlvol restaurant Villa 
Jerez waar u geniet van de lokale specialiteiten. Vanop het terras heeft u zicht 
op de uitgestrekte tuin en het buitenzwembad met poolbar (gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken). Betalend: kapper en massage. Golf Jerez op 5,4 km.
Kamers: 18 kamers (max. 3 pers.) met een indivi dueel karakter. Hydromassagebad. 
Water, bier en frisdranken gratis in de superior en junior suites. Standaard 
(25 m²), superior (30 m²) met balkon of terras, junior suites (40 m²) met salon 
en afzonderlijke slaapkamer. Extra bed (3de volw.) in alle types: 55% korting.
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 of halfpension).
Bijzonderheden: topdata (min. 4  nachten): 27/04/20-03/05/20, 09/05/20-
16/05/20. Periode D: afwijkende annuleringsvoorwaarden: 100% kosten vanaf 
60 dagen voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje. Voordeeltarieven op de green fees van de golf van 
Jerez en in sommige bodegas. Jonggehuwden: cava, fruit en geschenkje.

Een traditioneel herenhuis, schitterend 
verbouwd tot een prachtig, stijlvol en char
mant hotel waar een persoonlijke service 
centraal staat. Hier komt u volledig tot rust 
en wordt u zalig verwend, ook op culinair 
vlak. Bovendien is de ligging ideaal om Je
rez en de omgeving te ontdekken!

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
ANDV0056 X0

A 01/04-02/04, 01/11-25/03 57 103 72 84 halfpension volwassene 31
B 03/04-12/07, 24/08-31/10 uitgez. topdata 68 122 83 95
C 13/07-23/08 80 143 94 106
D Topdata 204 366 218 230
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ANDVP056
E 01/04-25/03 uitgez. topdata 259

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% bij reservering voor 02/04/20 (voor 

verblijven 03/04/20-31/10/20, uitgez. topdata) OF bij reservering 
voor 31/10/20 (voor verblijven 01/11/20-25/03/21)

• Korting van 25% (verblijven 01/11/20-25/03/21, min. 4 nachten) OF 
20% (verblijven 03/04/20-31/10/20 uitgez. topdata, min. 5 nachten)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een 
standaardkamer met 
ontbijt

 ∙ 1 diner met aangepaste 
wijnen van Jerez

 ∙ 1 bezoek aan een bodega 
(min. 14 dagen op 
voorhand te reserveren)

GRATIS
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Jerez de la Frontera
Zeker doen: het Alcá
zar, een Moors vesting
complex en paleis met 
mos kee en mooie tui
nen, een degustatie
bezoek aan een sherry
kelder of bodega, een paardenshow 
van de Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre, het flamenco en rijtuig museum, 
het themacenter La Atalaya, een flamenco
show en de route van de witte dorpen.
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Hacienda El Santiscal

Ligging: rustig in de natuur, nabij het stuwmeer (met strandje), op 10 minuten 
van het centrum. De ligging is perfect om bodega's en dorpen in de streek te 
bezoeken. El Bosque ligt op 25 minuten, Ronda op 1 uur en Vejer de la Frontera 
op 1u15. Restaurantjes in de buurt (ca. 1 km).
Transport: per auto: 2.225 km (Brussel), 1.915 km (Parijs), 2.420 km (Amsterdam). 
Luchthaven Jerez de la Frontera op 25  km, Sevilla op 90  km en Málaga op 
170 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: knus salon en sfeervolle bar. Ontbijt met lokale producten en de 
mogelijkheid om 's middags en 's avonds tapas te eten. Cirkelvormig buiten-
zwembad met een mooi zicht op het meer van Arcos. De eigenaars helpen u bij 
het organiseren van een uit stap: paard rijden, 4x4, golf, enz.
Kamers: 12 kamers in een mix van klassieke, rustieke en Engelse stijl. Ze heb-
ben alle een verschillende aankleding met evenveel charme. 2 Persoonskamers 
(14-22 m², max. 2 personen - zicht op het hinterland mits toeslag (max. 3 perso-
nen)), superior kamers (25-37 m², met terras, max. 2 personen) of suites (47 m², 
max. 3 personen, met aparte woonkamer en douche).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich hoofdzakelijk op volwassenen.
Bijzonderheden: topdata (min. 3  nachten): 05/04/20-12/04/20, 09/05/20-
16/05/20. 14/08/20-16/08/20, 09/10/20-12/10/20, 30/10/20-01/11/20, 04/12/20-
08/12/20, 24/12/20-26/12/20, 31/12/20-02/01/21: min. 3 nachten.
Bonus: bij min. 3  nachten: welkomstdrankje of fles wijn op de kamer. 
Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit oude landhuis (1485) ademt de echte 
Andalusische sfeer. Hacienda El Santis
cal ligt genesteld in een adembenemend 
natuur landschap en is een absolute aan
rader voor een bezoek aan de streek. Char
me, authenticiteit en de gastvriendelijk
heid van het personeel en de eigenaars 
zijn zon  der twijfel de troeven van dit 
etablisse ment.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk.

2 persk.
zicht 

hinterland
2 persk.
superior

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0060 N1

A 01/04-12/04, 01/06-31/07, 16/03-31/03 58 63 68 91 extra bed (3de volwassene) 39
uitgez. topdata

B 13/04-31/05, 01/08-01/11 uitgez. topdata 63 71 76 97
C 02/11-20/12, 07/01-15/03 zondag/vrijdag 55 61 63 91
D 02/11-20/12, 07/01-15/03 zaterdag 61 67 69 100
E 21/12-06/01 66 74 79 101
E Topdata 66 74 79 101
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ANDVPC60
F 13/04-08/05, 17/05-31/05, 01/08-01/11 239
G 01/06-31/07 216
H 02/11-20/12, 07/01-15/03 195
I 16/03-31/03 209

UW VOORDEEL
• Bij min. 2 nachten: vroegboekvoordeel van 10% bij reservering voor 30/01/20 

(voor verblijven 01/04/20-04/04/20, 13/04/20-30/04/20) OF bij reservering voor 
31/03/20 (voor verblijven 01/06/20-30/08/20) OF bij reservering voor 31/08/20 
(voor verblijven 01/10/20-03/11/20)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/06/20-31/08/20, 01/10/20-03/11/20, 14/02/21-31/03/21)

• Bij min. 3 nachten: 5% korting (01/06/20-31/08/20, 01/10/20-03/11/20, 14/02/21-
31/03/21)

(niet cumuleerbaar) (uitgez. 14/08/20-16/08/20, 09/10/20-12/10/20, 30/10/20-
01/11/20) (inclusief ontbijt)

Andalusië

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een 
kamer met zicht op het 
hinterland

 ∙ ontbijt
 ∙ welkomstdrankje met 1 tapa
 ∙ 1x 3 gangendiner met 
aangepaste wijnen (1 glas per 
gang)

 ∙ bezoek aan een bodega met 
degustatie

(cumuleerbaar met het voordeel 
3+1 van 14/02/21-31/03/21)

GRATIS

vanaf

Arcos de la Frontera
Omwille van zijn char
me en authenticiteit is 
dit één van de mooi
ste witte dor pen van 
Spanje. De oude kern is 
hoog ge legen op de top 
van een rots achtig voorgebergte, wat zorgt 
voor prach tige zichten op de omliggende 
val leien, waar de rivier Guadalete zijn weg 
door het landschap baant. Dwaal door de 
kleine, smalle straatjes vol couleur locale.
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 € 184
 € 52,

50* 

HOTEL RURAL CHARME

FR
EE

La Malvasia

Ligging: prachtig, met zicht op een moeras met flamingo’s, lepelaars, zwarte 
ibissen,... Op wandelafstand van de kerk en restaurantjes. Ontdek het specta-
culaire natuurpark Doñana (op 10 km, moerassen, lagunes, honderden vogel-
soorten, de Iberische lynx, herten,...) al wandelend, te paard of met een 4x4. 
De zandstranden van Matalascañas bereikt u na 25 minuten. Huelva ligt op 
50 minuten rijden, Sevilla met het schitterende Alcázar-paleis op een uurtje.
Transport: per auto: 2.110 km (Brussel), 1.807 km (Parijs), 2.303 km (Amsterdam). 
Luchthaven Sevilla op 95 km, Málaga op 301 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: gezellig salon met rustieke meubels en open haard. Geniet van 
een drankje aan de bar of op het terras waar u een schitterend zicht hebt op 
de patio of het moeras. Een smaakvol ontbijt wordt aan tafel geserveerd in het 
restaurant of op het terras bij mooi weer. 's Avonds authentieke gerechten ver-
gezeld van een lekker wijntje. Gratis parking in de buurt van het hotel.
Kamers: 16  rustieke kamers in een Provençaalse stijl met tegelvloer. 
Tweepersoonskamer aan de binnenzijde (14 m²) voor wie de rust primeert of aan 
de buitenzijde (20 m²) met zicht op de tuin, de straat of het landschap. Ruimere 
junior suite (60 m²) met extra zithoek en uitzicht op het nationaal park Doñana.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (3 gangen). Alle maal-
tijden met bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: verminderde prijs voor 
1 kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: topdata 1 (min. 2 nachten): 2020: 08/04-11/04, 01/05-02/05, 
01/06, 11/06-13/06, 26/06-27/06. Topdata 2 (min. 2 nachten): 2020: 15/05-16/05, 
22/05-24/05, 18/08, 09/10-12/10, 30/10-01/11, 04/12-08/12, 2021: 24/01-25/01, 
31/01-01/02, 28/02, 13/03-14/03. Topdata 3 (min. 2 nachten): 29/05/20-31/05/20. 
Het restaurant is gesloten op zondag en maandag, geen halfpension mogelijk.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles sherry.

In dit wondermooi, rustiek en charmant 
ZuidSpaans landhuis ervaart u een har
monieuze mix van elegantie en traditie. 
Zalig wakker worden bij het geluid van 
flamingo's, wandelen in een magnifieke 
natuur, genieten van een drankje op het 
terras met weergaloos panorama,... Een 
unieke plek waar de tijd even stilstaat.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

binnenzijde
2 persk.

buitenzijde

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0252 X1

uitgez. topdata 1/2/3 kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 25
halfpension 25
extra bed (3de volwassene) 50

A 01/04-30/06, 01/09-17/12, 01/01-31/03 zo/do 70 80 102
B 01/04-30/06, 01/09-17/12, 01/01-31/03 vrij/za 75 85 115
B 01/07-31/08 uitgez. topdata 2 75 85 115
C 18/12-31/12 103 108 138
D Topdata 1 83 95 120
C Topdata 2 103 108 138
E Topdata 3 200 235 400
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ANDVP252

uitgez. topdata 1/2/3
F 01/04-30/06, 01/09-17/12, 01/01-31/03 aankomst zo/wo 184
G 01/04-30/06, 01/09-17/12, 01/01-31/03 aankomst vrij 194

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

of maandag (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-17/12/20, 01/01/21-
31/03/21 uitgez. topdata 1/2/3) (inclusief ontbijt of halfpension) ONTDEKKING

 ∙ 2 nachten in een kamer 
aan de binnenzijde

 ∙ ontbijt
 ∙ 1x 3 gangendiner
 ∙ bezoek aan het nationaal 
park Doñana met bus en 
gids

GRATIS

vanaf

El Rocío
Dit dorpje, dat grenst 
aan het nationaal na
tuurpark Doñana, is 
heel bijzonder: hier 
zijn alle straten zand
wegen, u waant zich in 
de Far West. Het is een bedevaartsdorp 
en de eindbestemming van de grootste 
bedevaart van Spanje. Centraal ligt de 
Ermita, een grote kerk waar het beeld van 
de Maagd Maria wordt vereerd. El Rocío is 
een mooi bewaard geheim in Andalusië!
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Las Casas de la Judería

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

inclusief ontbijt
SEVV0003 X0

A 01/04-13/06, 04/09-14/11 uitgez. topdata zondag/donderdag 112 190 139
B 01/04-13/06, 04/09-14/11 uitgez. topdata vrijdag/zaterdag 124 200 155
C 14/06-03/09, 15/11-23/12 83 139 110
A 24/12-05/01, 12/03-31/03 zondag/donderdag 112 190 139
B 24/12-05/01, 12/03-31/03 vrijdag/zaterdag 124 200 155
C 06/01-11/03 83 139 110
D Topdata 222 363 261

Ligging: rustig, in de oude, kleurrijke wijk Barrio de Santa Cruz, 
verscholen in een steegje aan een typisch pleintje. Op wandel-
afstand van het oude centrum met de kathedraal (op 300 m) en 
de winkelstraten, op 100 m van de tuinen van Murillo.
Transport: per auto: 2.038  km (Brussel), 1.737  km (Parijs), 
2.239 km (Amsterdam). Luchthaven Sevilla 12 km.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes zijn een knap 
staaltje van Sevillaanse architectuur met bogen en pilaren, 
getraliede vensters en prachtige vloeren. Het hotel is een 
aaneenschakeling van diverse huizen afgewisseld met patio's 
en veel groen. Zwembad op het dak. Spa met o.a. Romeise 
thermen, bubbelbad, stoombad. Behandelingen (betalend). 
Privéparking met valet service: vanaf € 24/24 uur.
Kamers: 134 charmante en comfortabele kamers in Andalusische 
stijl. Ze zijn verschillend qua afmetingen en interieurdecoratie, 
gezien de geschiedenis van het hotel. Parket. Standaardkamers 
(16 m²) of superior kamers met een zithoek (21 m²), beide types 
voor max. 2 volwassenen en 1 kind.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: topdata: 08/04/20-11/04/20, 25/04/20-02/05/20.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles cava.

Sevilla

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

voor afreis voor verblijven 01/04/20-31/12/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten 

betalen + 2 nachten gratis (01/04/20-04/04/20, 
09/06/20-13/09/20)

• 15% korting bij min. 3 nachten (01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar)

GRATIS

Een typisch karakterhotel met de 
sfeer van weleer, hier woonde vroe
ger de beschermheer van Cervantes. 
Opentop charme en een oase van 
rust in het centrum van Sevilla.

Sevilla
De idyllische hoofdstad van Andalusië verrast door haar vurig 
temperament, uitbundigheid en artistieke rijkdom. Hier werd 
de flamenco geboren. Een stad voor cultuurfreaks én romantici!

Las Casas de los Mercaderes

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
SEVV0047 N1

A 01/04-02/04, 13/04-23/04 83 115 61
B 03/04-12/04, 24/04-03/05 143 236 100
A 04/05-13/06, 01/09-31/10 83 115 61
C 14/06-31/08 64 100 52
D 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: rustig gelegen in het commerciële centrum van de 
stad, tussen de Plaza del Salvador en de Plaza de San Francisco. 
U verblijft hier vlak bij de monumentale kathedraal, de leven-
dige Calle Sierpes, winkelstraat bij uitstek, en de Plaza Nueva 
(op 50 m). Een wandeling van 10 minuten brengt u tot aan het 
schitterende Alcázar en de kronkelende straatjes van de Judería.
Transport: per auto: 2.038  km (Brussel), 1.735  km (Parijs), 
2.239 km (Amsterdam). Luchthaven Sevilla op 12 km.
Faciliteiten: dit kleinschalig hotel is samengesteld uit diverse 
gebouwen die verbonden zijn door een schilderachtige patio uit 
de 18de eeuw. Sfeervolle lounge met receptie en ontbijtruimte 
in de patio voor een smakelijk buffet. Er is een gezellige bar 
en restaurant met terras voor lekkere tapas. Het hotel beschikt 
over een ondergrondse privéparking: vanaf € 22/24 uur.
Kamers: de 45 charmante kamers (18 m²) zijn uitgerust met 
alle comfort. De indeling kan verschillen naargelang de ligging 
in het gebouw. Sommige kamers liggen aan de straatkant en 
andere geven uit op de patio.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 6  jaar op de 
kamer van de ouders betaalt €  12/nacht, 1  kind van 7  t/m 
11 jaar betaalt € 17/nacht.
Bijzonderheden: 03/04/20-12/04/20, 24/04/20-03/05/20: min. 
3 nachten en afwijkende annuleringsvoorwaarden: min. 1 nacht 
van 17 tot 10 dagen voor afreis.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 15 dagen 

voor afreis) (01/04/20-02/04/20, 13/04/20-23/04/20, 
04/05/20-31/10/20)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (14/06/20-31/08/20)
(niet cumuleerbaar)
(betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet 
annuleerbaar)

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

Oud en nieuw zijn harmonieus ver
werkt tot een esthetisch geheel dat 
charme en authenticiteit ademt. De 
grote bogen zorgen voor een Moors 
getint interieur. Centrale ligging!

Sevilla
De idyllische hoofdstad van Andalusië verrast door haar vurig 
temperament, uitbundigheid en artistieke rijkdom. Hier werd 
de flamenco geboren. Een stad voor cultuurfreaks én romantici!
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Alcázar de la Reina

Ligging: in het hart van het historisch centrum. Het gebouw was ooit onder-
deel van het fort Alcázar de la Puerta de Córdoba. Carmona is een gezellig, 
authentiek stadje met tal van pleintjes en terrasjes en de typisch Andalusische 
sfeer. Carmona heeft bovendien een rijk verleden en draagt nog duidelijk de 
sporen van de Romeinse en Arabische invallen. Uitstapjes: Sevilla (15 minu-
ten), Córdoba (1 u), Jerez en Cádiz (1u30). De Sierra Norte, een beschermd 
natuurpark met watervallen, ligt op 40 minuten. Het mooie dorpje Priego de 
Córdoba in het natuurgebied Las Sierras Subbéticas bereikt u na 1 u rijden.
Transport: per auto: 2.090 km (Brussel), 1.780 km (Parijs), 2.280 km (Amsterdam). 
Luchthaven Sevilla op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes zijn opgesmukt met wondermooie 
kunstwerken en muurschilderingen. Lobby met de receptie, salons en diverse 
rustige leeshoekjes. Het à-la-carte restaurant, gedecoreerd met flamenco-
motieven, serveert lokale specialiteiten. Ierse pub en tapasbar. Tijdens de 
zomer kan u ook eten in de typische patio's. Ecologisch openluchtzwembad 
(11 x 7 m, zout water) met gratis ligstoelen en parasols. Sauna. Privégarage: 
vanaf € 10,70/24 uur (kan niet vooraf gereserveerd worden) of parkeren in de 
buurt van het hotel (beperkt).
Kamers: de 68 lieflijke kamers, met antieke meubels en mooie stoffen in harmo-
nieuze kleuren, zijn ingericht met respect voor het historisch karakter van het 
hotel. We reserveren voor u een standaardkamer (20 m²). Twee persoons kamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bonus: 1 fles wijn bij het eerste diner in het hotel. Bij min. 3 nachten: 1 tapa 
en 1 biertje in de bar.

U slaapt hier tussen eeuwenoude muren 
die de stille getuigen waren van liefde, 
haat en jaloezie. Juan II, koning van 
Castilië (14061454), bracht hier zijn konin
gin onder tijdens een van zijn oorlogen. De 
naam 'Alcázar de la Reina' was geboren. 
De sierlijke voorgevel en de warme Mudé
jarstijl zullen u ongetwijfeld bekoren.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0006 N1

A 01/04-07/04 51 87 36 kind 3 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A/C/E 21 per. B/D 
25
halfpension 22

B 08/04-12/04, 25/04-02/05 88 139 44
C 13/04-24/04, 03/05-14/06 69 112 44
D 15/06-08/09, 16/11-31/12 57 97 36
C 09/09-15/11 69 112 44
E 01/01-31/03 58 98 36
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ANDVPB06
F 01/04-07/04, 15/06-08/09, 16/11-31/03 109 189 82
G 13/04-24/04, 03/05-14/06, 09/09-15/11 169 275 82

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

OF 5% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen + 2 nachten 

gratis (01/04/20-07/04/20, 15/06/20-08/09/20, 16/11/20-31/03/21)
• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs 

(13/04/20-24/04/20, 03/05/20-14/06/20, 09/09/20-15/11/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een 
superior kamer (22 m²)

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2 tapas en 1 drankje 
(de eerste avond)

 ∙ cultureel bezoek aan 
Carmona i.s.m. de Dienst 
voor Toerisme (volgens 
beschikbaarheid)

GRATIS

vanaf

Carmona
Dit charmante stadje 
tussen Sevilla (15 mi
nuten) en Córdoba (1 u) 
ligt op een heuvel, uit
kijkend op het natuur
landschap van de Vega 
de Carmona. Het kan bogen op een grote 
historische erfenis die teruggaat tot de 
prehistorie. U vindt er o.m. adellijke hui
zen, kloosters en poorten uit de 17de en 
18de eeuw. Carmona was erg belangrijk 
onder de Romeinen en de Moren.
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Ayre Córdoba

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
ANDV0037 N1

A 01/04-30/06 uitgez. topdata zondag 45 75 38
B 01/04-30/06 uitgez. topdata maandag/donderdag 59 98 50
C 01/04-30/06 uitgez. topdata vrijdag/zaterdag 60 100 51
D 01/07-31/08, 01/11-28/02 45 75 38
A 01/09-31/10, 01/03-15/03 zondag 45 75 38
B 01/09-31/10, 01/03-15/03 maandag/donderdag 59 98 50
C 01/09-31/10, 01/03-15/03 vrijdag/zaterdag 60 100 51
E Topdata 75 119 64

Ligging: in een residentiële wijk van Córdoba, op 10 minuten 
van het centrum, in een groene en rustige omgeving. Publieke 
bushalte om de hoek voor wie liever even de auto aan de kant 
laat staan.
Transport: per auto: 1.979  km (Brussel), 1.665  km (Parijs), 
2.175 km (Amsterdam). Luchthaven Sevilla op 130 km, Granada 
op 160 km, Málaga op 170 km, Jerez de la Frontera op 200 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie. Het sfeervol à-la-carte-
restaurant Azaire kijkt uit op de tuin, de keuken is zowel regio-
naal als internationaal georiënteerd. In de tuin beschikt u over 
een buiten zwembad met zonneterras en een poolbar (seizoens-
gebonden) waar u kan genieten van een drankje, snacks of 
een heerlijk diner. Gratis lig stoelen, parasols en handdoeken. 
Fietsverhuur (fietsroutes beschikbaar). 2 Tennispleinen.
Kamers: hier zijn de 156 kamers ruim (25 m², max. 3 perso-
nen), met een stijlvolle inrichting en voorzien van alle comfort. 
Gratis water bij aankomst in de minibar.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag per dag van € 17 (3 gangen, keuze menu met bediening aan 
tafel, 1/2 fles wijn inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 5 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: topdata: 09/04/20-12/04/20.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 12% (reservering tot 

45 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis OF 

5 nachten betalen + 2 nachten gratis
(de voordelen gelden 01/07/20-31/08/20, 
01/11/20-29/12/20, 03/01/21-28/02/21) 
(inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

Prima, gastronomisch en elegant 
adres waar u een serene sfeer wacht. 
Een oase van rust in een fraai natuur
kader net buiten het historisch stads
centrum van Córdoba.

Córdoba
Deze stad wordt beschouwd als de groot ste Moorse neder-
zetting in Spanje, terwijl de Mezquita aan zien wordt als een 
belangrijk islamitisch monument.

TRIPS & TRICKS CÓRDOBA 

Mezquita

De Mezquita is een zeer uniek monument. Het werd 
vanaf de 8ste eeuw gebouwd als moskee, maar werd 
deels na de christelijke overname (in de 13de eeuw) 
tot kathedraal omgebouwd. Dit heeft als gevolg 
dat zowel de Moorse als de christelijke invloeden 
duidelijk zichtbaar zijn: het grondplan van een 
traditionele moskee én het Latijns kruis voor een 
kathedraal zijn hier terug te vinden.

Commentaar in het Engels en het Frans
ODBD0001
1  uur – namiddag – dagelijks (behalve op maandag,zondag en 
religieuze feestdagen)
prijs per persoon € 25 volw. – € 12,50 kind 6-11

Andalusië
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Las Casas de la Judería Córdoba

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard 
zon/don

2 persk.
standaard 
vrij/zat

2 persk.
superior 
zon/don

2 persk.
superior 
vrij/zat

inclusief ontbijt
ANDV0177 X0

A 01/04-30/04 uitgez. topdata 97 131 124 158
B 01/05-31/05, 01/10-31/10 97 180 124 249
A 01/06-15/06, 01/09-30/09, 01/11-15/11 97 131 124 158

05/12-09/12, 02/01-07/01, 16/03-31/03
C 16/06-31/08 94 94 121 121
D 16/11-04/12, 10/12-25/12, 08/01-15/03 68 88 92 111
E 26/12-01/01 180 180 249 249
E Topdata 180 180 249 249

Ligging: bijzonder centraal op enkele passen van het Alcázar en 
op 5 minuten wandelen van de wereldberoemde Mezquita. Zoals 
de naam van het hotel aangeeft, logeert u hier in de Joodse 
wijk. Dompel u onder in de authentieke sfeer van Córdoba.
Transport: per auto 1.979  km (Brussel), 1.665  km (Parijs), 
2.175 km (Amsterdam). Luchthaven Sevilla op 130 km, Granada 
op 160 km, Málaga op 170 km, Jerez de la Frontera op 200 km.
Faciliteiten: lobby en receptie. Restaurant La Almudaina, aan 
de overkant van de straat, voor de lunch en het diner. Drankje 
en tapas in de patio Mudéjar. Klein buitenzwembad met lig-
stoelen en barservice. Massages op aanvraag (betalend). Privé-
garage (vanaf € 19/24 uur, valet service).
Kamers: 64 kamers in de regionale stijl, met de nodige charme 
(max. 2 personen). Standaardkamers (16 m²) of superior (21 m²) 
met bubbelbad. Badjassen en pantoffels zijn aanwezig.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje op aanvraag (€ 30/nacht). Geen extra 
bedden mogelijk.
Bijzonderheden: topdata (min. 2 nachten): 05/04/20-12/04/20. 
Van 01/05/20-31/05/20  en 01/10/20-31/10/20: min. 2  nachten 
op vrijdag en zaterdag. 26/12/20-01/01/21: min. 2  nachten. 
Huisdieren: € 20/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles cava.

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

afreis) (verblijven 16/11/20-04/12/20, 10/12/20-25/12/20, 08/01/21-
15/03/21 aankomst dagelijks, verblijven 01/04/20-15/11/20, 05/12/20-
09/12/20, 02/01/21-07/01/21, 16/03/21-31/03/21 aankomst zondag of 
maandag, uitgez. topdata)

Charmehotel dat bestaat uit 17de 
en 18deeeuwse huisjes, verbonden 
door mooie patio's en tuinen met fon
teintjes. Een bron van rust vlak  bij de 
emblematische Mezquita.

Córdoba
Deze sublieme stad wordt beschouwd als de grootste Moorse 
nederzetting in Spanje, de Mezquita is een belangrijk islami-
tisch monument met een indrukwekkend interieur.

Hacienda Posada de Vallina

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard 
zon/don

2 persk.
standaard 
vrij/zat

1 persk.
standaard 
zon/don

1 persk.
standaard 
vrij/zat

inclusief ontbijt
ANDV0185 N1

A 01/04-02/04, 28/02-25/03 41 58 61 102
B 03/04-08/04, 10/04-12/04 85 122 122 217
C 09/04 122 122 217 217
D 13/04-31/05 75 109 122 203
E 01/06-30/06 61 68 102 109
F 01/07-31/08 38 38 61 61
G 01/09-09/11 68 88 109 129
H 10/11-24/12, 06/01-27/02 38 58 61 102
I 25/12-31/12 65 88 109 129
J 01/01-05/01, 26/03-31/03 85 85 122 122

Ligging: een bevoorrechte ligging in het hart van de histo-
rische Joodse wijk, tegenover de zuidelijke muur van de legen-
darische Mezquita. Het hotel zit als het ware in de oude stads-
muur ingebouwd. Het Alcázar de los Reyes Cristianos en de 
Puente Romano zijn vlakbij. Een ideale locatie om Córdoba te 
verkennen.
Transport: per auto: 1.979  km (Brussel), 1.665  km (Parijs), 
2.175 km (Amsterdam). Luchthaven Sevilla op 130 km, Granada 
op 160 km, Málaga op 170 km, Jerez de la Frontera op 200 km.
Faciliteiten: 24  uursreceptie, bibliotheek, ontspannings-
ruimte met tele visie en spelletjes. 's Morgens kan u aanschui-
ven voor het ontbijt buffet (koud) in het gezellige souterrain. 
Typisch Spaanse cafetaria met aangenaam terras. Restaurants 
vindt u overal in de directe omgeving. Privé parkeren (vanaf 
€ 15/24 uur) in de buurt van het hotel of gratis aan de overkant 
van de Puente Romano.
Kamers: de 24 kamers (15-20 m²) zijn gebouwd rond een typi-
sche, overdekte patio. Ze zijn vrij klassiek ingericht, telkens 
met een persoonlijke toets, overeenkomstig de sfeer en de his-
toriek van het hotel. De grootte varieert gezien de structuur 
van het gebouw. Tegelvloer. Extra bed 3de volwassene: prijs 
op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 

90 dagen voor afreis voor verblijven 01/06/20-
31/03/21) (niet cumuleerbaar)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 
4 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(17/06/20-31/08/20)

GRATIS

Kleinschalig, historisch en charmant 
hotel. In deze Posada verbleven des
tijds de bouwers van de Mezquita, en 
zelfs Colombus... Superlocatie met 
een persoonlijke service!

Córdoba
Deze sublieme stad wordt beschouwd als de grootste Moorse 
nederzetting in Spanje, de Mezquita is een belangrijk islami-
tisch monument met een indrukwekkend interieur.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Andalusië

Anacapri

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
ANDV0024 N1

A 01/04-08/04, 12/04-30/04, 03/05-20/06, 01/09-09/10 54 81 35
B 09/04-11/04, 01/05-02/05, 10/10-11/10, 04/12-07/12 77 118 48
C 21/06-31/08, 02/11-03/12 46 73 32
A 12/10-01/11, 13/03-31/03 54 81 35
C 08/12-24/12, 03/01-12/03 46 73 32
B 25/12-02/01 77 118 48

Ligging: centraler kan niet: in een straatje in de gastro-
nomische en historische wijk van Granada, om de hoek van 
de bekende Plaza Nueva. Neem de tijd om hier op een van de 
terrasjes iets te drinken. Van hieruit vertrekken busjes naar het 
Alhambra (een rit van 2 minuten, voor wie de vermoeiende klim 
van 10 à 15 minuten wil vermijden). U logeert op 100 m van de 
kathedraal en op 200 m van de romantische Carrera del Darro.
Transport: per auto: 2.020  km (Brussel), 1.710  km (Parijs), 
2.210 km (Amsterdam). Luchthaven Granada op 18 km, Málaga 
op 100 km.
Faciliteiten: gezellige inkom met de receptie, salon met tv- en 
leeshoekje. Ontbijtruimte, cafe taria een typisch Andalusische 
patio met zit hoek uit de 18de eeuw. Een zalige plek om even te 
ontspannen, tussen uw stadsbezoeken in. Publieke garage op 
5 minu ten: vanaf € 20/24 uur (€ 23 met valet service).
Kamers: aangename en gerieflijke kamers (16 m²) voor een 
rustig, héél centraal verblijf in Granada. Parketvloer. Sommige 
kamers hebben terras (op aanvraag, volgens beschik baar heid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt per nacht € 20 (periode A), € 25 
(periode B), € 17 (periode C).
Bijzonderheden: 09/04/20-11/04/20, 01/05/20-02/05/20, 10/10/20-
11/10/20, 04/12/20-07/12/20, 25/12/20-02/01/21: min. 3 nachten.

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

voor afreis voor verblijven 01/04/20-31/03/21, min. 
2 nachten) OF 5% (reservering tot 60 dagen voor afreis 
voor verblijven 01/04/20-08/04/20, 12/04/20-30/04/20, 
03/05/20-09/10/20, 12/10/20-03/12/20, 08/12/20-24/12/20, 
03/01/21-31/03/21) (niet cumuleerbaar)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van 
zondag t/m woensdag (21/06/20-31/08/20, 02/11/20-
03/12/20, 08/12/20-24/12/20, 03/01/21-12/03/21)

GRATIS

Toeslagen per persoon per nacht/dag: kind 4 < 12 jaar incl. ontbijt, per. A 20, per. B 25, 
per. C 17

Goed, betaalbaar hotel met familiaal 
karakter, ideaal gelegen om de lokale 
sfeer op te snuiven, ook 's avonds. In 
een zeer typische wijk met een mix 
van Moorse en Spaanse stijl.

Granada
Een magische stad met een Arabische sfeer. Het sprookjes-
achtige Alhambra, de renais sance kathedraal en de Capilla 
Real, het historisch centrum met winkeltjes, de Albaicínwijk,...

La Casería de Tito

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
inclusief ontbijt
ANDV0184 N1

A 01/04-31/03 50 78

Ligging: in het dorp San Bartolomé, op 6 km van Úbeda en 
15 km van Baeza, beide uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. 
In de omgeving kan u mooie wandeltochten maken. Het 
Nationaal Park Sierra de Cazorla ligt op een 50-tal km. Uw gast-
heer Tito geeft u graag tips.
Transport: per auto: 1.917  km (Brussel), 1.615  km (Parijs), 
2.214 km (Amsterdam). Luchthaven Granada op 172 km.
Faciliteiten: warm, huiselijk kader. Elke morgen kan u genieten 
van een goed ontbijt, aan tafel geserveerd en met zelfbereide 
producten. Op aanvraag bereidt de gastvrouw 's avonds een lek-
kere maaltijd op basis van dagverse producten, (exclusief voor 
de gasten mits toeslag). Voorts is er een leuk buitenzwembad 
met terras (handdoeken betalend) en een tuin waar u gezellig 
kan verpozen. Binnen is er een salon met open haard en biblio-
theek. Parking op het domein: vanaf € 5,50/24 uur (beperkt, 
vooraf te reserveren). Gratis parking in de buurt.
Kamers: 7 kamers (14 m², max. 2 pers.) die zich rond de patio, 
op het gelijkvloers of de 1ste verdieping bevinden. De kamers 
zijn telkens anders ingericht maar steeds gezellig en charmant.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel, enkel koud).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschik-
baar. Dit hotel richt zich hoofdzakelijk op koppels.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/12/20-14/02/21.
Bonus: cava voor jonggehuwden.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

4 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/06/20-29/08/20, 14/10/20-28/11/20, 
01/03/21-31/03/21)

GRATIS

Tito en Macarena verwelkomen u op 
huiselijke, persoonlijke wijze. Het 
zijn 2 professionals, die nu hun eigen 
kleine charmehotelletje uitbaten. 
Zwembad, smakelijke keuken,...

Úbeda (San Bartolomé)
Historisch-culturele stad met 48 belangrijke monumenten en 
meer dan honderd interessante gebouwen. De pracht en de 
praal van de renaissance, maar met een Moorse toets.
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Comfort Dauro 2

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
ANDV0229 N1

A 01/04-30/06, 01/09-31/10 uitgez. topdata 55 84 30
B 01/07-31/08, 01/11-28/02 uitgez. topdata zondag/vrijdag 40 69 30
A 01/07-31/08, 01/11-28/02 uitgez. topdata zaterdag 55 84 30
A 01/03-31/03 uitgez. topdata 55 84 30
C Topdata 88 118 64

Ligging: een zeer goede ligging in de Calle Navas, één van die 
typische smalle straatjes van de stad. U vindt er talrijke restau-
rantjes en tapasbars: ideaal om de Andalusische keuken te 
proeven en een terrasje te doen. De kathedraal, omringd door 
winkelstraten, ligt op 500 m en het emblematische Alhambra op 
een kwartiertje wandelen.
Transport: per auto: 1.989  km (Brussel), 1.687  km (Parijs), 
2.184 km (Amsterdam). Luchthaven Granada op 20 km, Málaga 
op 137 km.
Faciliteiten: aan de receptie (24u/24) helpen ze u graag ver-
der met excursietips. De bar La Chopera biedt een aan  genaam 
decor, u kan er lekkere tapas krijgen. Probeer bijvoorbeeld eens 
de 'berenjenas con miel', op en top Andalu sisc h. Het terras 
geeft uit op de bruisende Calle Navas. Parking aan het hotel 
met valetservice (vanaf € 17/24 uur).
Kamers: 52  kamers met verschillende decoratie in een ver-
zorgde, moderne stijl met Moorse accenten (15 m²). Ze beschik-
ken over parketvloer. Tweepersoonskamer voor alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 19/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 23/nacht (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: topdata: 03/04/20-13/04/20, 11/10/20-
15/10/20, 05/12/20-08/12/20, 25/12/20-02/01/21, 28/03/21-
31/03/21.
Bonus: rondleiding in de stad met gids (Engels, voormiddag).

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

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

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van 
vrijdag t/m woensdag (01/07/20-31/08/20, 01/11/20-
05/12/20)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Ideaal stadshotel in het historisch 
centrum, recent gerenoveerd. De 
kamers zijn voorzien van alle comfort 
en zorgen voor een feilloos verblijf in 
de Alhambrastad. Een aanrader!

Granada
Een magische stad met een Arabische sfeer. Het sprookjesach-
tige Alhambra, de renais sance kathedraal en de Capilla Real, 
het historisch centrum met winkeltjes, de Albaicínwijk,...

TRIPS & TRICKS GRANADA 

Alhambra en Generalife

Twee toeristische trekpleisters van formaat, die 
boven  aan het lijstje staan van iedereen die naar 
Granada gaat. Begeleid bezoek aan het beto-
verende Alhambra, het middeleeuwse paleis en 
fort van de Moorse heersers in Andalusië, en de 
sublieme tuinen van het zomerpaleis Generalife. 
Het Alhambra maakt deel uit van het Unesco-
Werelderfgoed en die leggen een beperking op wat 
het aantal bezoekers per dag betreft, op voorhand 
reserveren is aan te raden.

Commentaar in het Engels en het Frans
GRXD0012
3 uur - voormiddag
Datum en uur kan nog wijzigen tot 12 uur op voorhand
prijs per persoon € 58 volw. - € 29 kind 5-11
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Alcadima

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
ANDV0051 N1

A 01/04-03/08 47 72 30
B 04/08-25/08 54 78 36
A 26/08-31/03 47 72 30

Ligging: in de bergen van de Alpujarra. Trevélez gekend voor 
zijn heerlijke ham en kaas, ligt op 40 km, Granada op 46 km en 
Córdoba op 185 km. Motril en de Costa Tropical op 30 minuten 
rijden. Ideaal voor natuurwandelingen, skiën en voor fietsers.
Transport: per auto: 2.051  km (Brussel), 1.737  km (Parijs), 
2.247 km (Amsterdam). Luchthaven Granada op 46 km, Málaga 
op 111 km.
Faciliteiten: receptie, bar, patio met salon en open haard, 
bibliotheek, groot terras met riant panorama en barservice. 
Het gezellige restaurant met terras is ingericht in warme 
kleuren met donkerhouten meubilair. Tuin met patio's en 
groot openluchtzwembad met ligstoelen. Spa met binnen-
zwembad (gratis), sauna, bubbelbad en Turks bad (betalend). 
Ondergrondse garage: €  10/24  uur. Gratis parking op 200 m. 
Verhuur van mountainbikes.
Kamers: de kamers (18 m²) met balkon of terras. Knus, verzorgd 
en warm met tegelvloer. Airconditioning tijdens het hoogsei-
zoen op bepaalde uren.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag per dag van € 17 (volwassenen), € 9 (t/m 10 jaar) (3 gan-
gen met bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar. 1 Kind t/m 10 jaar op 
de kamer van de ouders betaalt € 27/nacht.
Bijzonderheden: min. 3 nachten: 09/04/20-11/04/20, 14/08/20-
16/08/20, 02/05/20, 10/10/20. Het hotel is gesloten 14/11/20-
25/02/21.

UW VOORDEEL
• Bij min. 6 nachten: 1 welkomstdiner met een fles huiswijn 

(1e avond) (01/04/20-31/03/21)

Traditioneel, familiaal gerund berg
hotelletje met een gezellige, rustieke 
sfeer. Het hotel is heel verzorgd en 
straalt rust en authenticiteit uit. 
Ideaal voor een ont spannend verblijf.

Lanjarón
Kleine bronnenplaats in de Alpujarrastreek, tussen de Sierra 
Nevada en de Costa Tropical. Lanjarón, met Moors kasteel, is 
sinds de 17de eeuw het belangrijkste kuuroord van Andalusië.

Alhambra Palace

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
classic zicht
op de bomen

2 persk.
classic

stadszicht

junior
suite

2 pers.
inclusief ontbijt
ANDV0236 X0

A 01/04-14/06, 14/09-31/10 168 198 237
B 15/06-30/06, 01/09-13/09 120 150 192
C 01/07-31/08 93 117 157
D 01/11-02/11, 25/12-06/01 171 202 242
E 03/11-03/12 94 120 160
F 04/12-08/12, 15/03-31/03 123 153 197
E 09/12-24/12, 07/01-14/03 94 120 160

Ligging: toplocatie dichtbij het Generalife en het Alhambra. 
Het hotel is het tweede oudste nog actieve hotel van Spanje. 
Een korte wandeling of een minibusje (halte bij hotel, elke 
10 minuten, vanaf € 1,2/rit) brengt u in het hart van de stad 
met o.m. de majestueuze kathedraal en de Plaza Nueva. De 
Moorse Albaicínwijk, een wirwar van smalle straatjes, is 
Unesco-Werelderfgoed. De Sierra Nevada ligt op 42 km.
Transport: per auto: 1.997  km (Brussel), 1.694  km (Parijs), 
2.203 km (Amsterdam). Luchthaven Granada op 20 km, Málaga 
op 145 km, Sevilla op 263 km.
Faciliteiten: dit hotel ademt historie. 24 Uursreceptie en bar 
met lounge. Op het balkonterras een lichte lunch of aperitief 
met tapas. Het restaurant op het gelijkvloers bestaat uit een 
deel voor het ontbijtbuffet en een deel voor à-la-cartemenu 
’s avonds. Valet parking (vanaf € 20/24 uur).
Kamers: 108 kamers (4 verdiepingen) ingericht in Moorse stijl. 
De classic kamers (22 m², max. 3 personen) kijken uit op de 
bomen of de stad. De junior suites (40 m², max. 2 personen) 
luxueuzer met panoramisch zicht. Vast tapijt.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: geen halfpension mogelijk op 24/12 en 31/12.
Bonus: fles cava op de kamer, upgrade volgens beschikbaar-
heid.

Andalusië

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 

45 dagen voor afreis) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Toeslagen per persoon per nacht/dag: halfpension, per. A/B/C 66, per. D/E/F 68
extra bed (3de volwassene), per. A 127, per. B 70, per. C 43, per. D 129, per. E 44, per. F 72

Letterlijk op de stoep van het Alhambra. 
U logeert hier in een beschermd monu
ment met Spaanse geschiedenis in 
Moorse stijl. Balkon terras met panora
misch uitzicht over de stad.

Granada
Een magische stad met een Arabische sfeer. Het sprookjesach-
tige Alhambra, de renais sance kathedraal en de Capilla Real, 
het historisch centrum met winkeltjes, de Albaicínwijk,...
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La Garapa

Ligging: het hotel is gelegen vlak bij de vruchtbare vallei van de Sierra Nevada 
en is omringd door fruitbomen, schitterend uitzicht gegarandeerd. Op 500 m 
van het hotel vindt u al een bushalte die de verbinding met Granada verzekert. 
U wordt afgezet aan de kathedraal, slechts 4 km verderop. Liefhebbers van de 
echte Spaanse dorpjes en typische sfeer moeten zeker de nabijgelegen kleine 
dorpjes Huetor Vega, Zubia of Monachil bezoeken. De stranden en dorpjes aan 
de Costa Tropical bevinden zich op 60 km.
Transport: per auto: 2.006 km (Brussel), 1.696 km (Parijs), 2.207 km (Amsterdam). 
Luchthaven Granada op 25 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de ontbijttafel kijkt wondermooi uit op de moestuin. U kunt ook 
genieten van het lekker ontbijt met lokale producten op het terras - een zalige 
manier om de dag te starten. De bar is gezellig en de ideale plek om even te 
bekomen van alle activiteiten van de dag. Er is een restaurant voor het diner 
(tafel vooraf te reserveren). Relaxen en zwemmen in de zon kan aan het groot 
buitenzwembad (mei-september, ligstoelen, parasols en handdoeken gratis). 
Geen lift in het gebouw (2 verdiepingen). In de buurt: trekking, paardrijden,...
Kamers: het gebouw telt 11 kamers (20-35 m²). Alle kamers hebben een per-
soonlijk karakter en zijn ingericht in warme kleuren, wat zorgt voor een heerlijk 
thuisgevoel. In sommige kamers hangen reproducties van de schilder Botero. 
U beschikt over internet toegang. Tegelvloer. Naar keuze: standaardkamers, 
kamers met balkon of terras met schitterend uitzicht op de omgeving of kamers 
met bubbelbad.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 6/nacht. Enkel in de kamers met bubbel bad: 1 kind 
van 2 t/m 8 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 08/12/20-31/01/21.
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Deze voormalige hoeve werd omgetoverd 
tot een charmant, familiaal hotelletje met 
rustiek karakter. Ideaal gelegen, op am
per 4 km van Granada, maar toch heerlijk 
rustig. Lekker ontbijten, genieten van de 
huiselijke sfeer, de warme inrichting en de 
mooie omgeving. U zal deze plek voorgoed 
in uw hart dragen...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

2 persk.
terras/
balkon

2 persk.
bubbelbad

inclusief ontbijt
ANDV0141 N1

A 01/04-15/10 43 65 45 55
B 16/10-31/10 39 64 40 45
C 01/11-28/02 32 54 35 41
B 01/03-25/03 39 64 40 45

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/11/20-05/12/20, 01/02/21-28/02/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/07/20-31/08/20, 16/10/20-31/10/20, 01/03/21-25/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/04/20-30/06/20, 01/09/20-15/10/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

GRATIS

Cajar
Dit plaatsje geniet een 
bevoorrechte ligging 
op slechts 4 km van 
Granada en heeft niet
temin zijn eigen karak
ter weten te bewaren. 
Rust is hier de grootste attractie. Cajar is 
oorspronkelijk ontstaan uit 1 boerderij, 
omringd door fruitbomen en moestuinen. 
Nadien kwamen er een paar hoeves bij en 
zo ontstond een klein dorpje.
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Zuhayra

Ligging: rustig gelegen, in het centrum van een van de meest pittoreske dorp-
jes van de streek, in het natuurpark van de Sierra Subbética, aan de monding 
van de Río Bailón. Vanaf de vele uitkijkposten geniet u van fraaie vergezichten. 
Op 100 m van het hotel treft u enkele karakteristieke bars en eetgelegenheden. 
Uiterst geschikt als uitvalsbasis voor het bezoeken van o.a. het barokke stadje 
Priego de Córdoba (25 km), Córdoba en Jaén (70 km) en Granada (100 km). De 
sportievelingen vinden hier zeker hun gading want heel wat wandel- en fiets-
routes van verschillende moeilijkheidsgraden passeren hier, langs de Via Verde 
de Subbética.
Transport: per auto: 1.964 km (Brussel), 1.662 km (Parijs), 2.161 km (Amsterdam). 
Luchthaven Córdoba op 74 km, Málaga op 120 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24  uursreceptie, lounge en salon met open haard. Er is een 
bar/cafetaria met terras en een voortreffelijk restaurant voor lekkere, eenvou-
dige streekgerechten, de troefkaart van dit hotel. In de zomer kan u eten op de 
typische patio. Klein buitenzwembad (10 m²). Fietsverhuur. In het natuurpark 
kan u mountainbiken, trekken,...
Kamers: de 18 rustieke kamers (voor max. 3 personen) zijn sober, maar typisch 
ingericht en bieden voldoende comfort en een kraaknet interieur (16 m²). Ze 
zijn uitgerust met tegelvloer. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel) (niet mogelijk op 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 08/04/20-12/04/20, 31/12/20: min. 3 nachten. Het restaurant 
is gesloten op 24/12/20, geen halfpension mogelijk. Het hotel is gesloten 
10/01/21-28/01/21.

Dit landelijk en gemoedelijk charmeho
telletje is rustig gelegen in een van de 
mooiste witte dorpjes van Andalusië. 
Vriendelijke service, prima keuken, mooie 
panorama's en een perfecte uitvalsbasis 
om de prachtige omgeving te verkennen 
te voet, met de fiets of met de auto. Een 
aanrader!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0151 N1

A 01/04-07/04, 13/04-30/04, 04/05-23/09 39 65 26 kind 2 < 13 jaar 
incl. ontbijt 18
halfpension
volwassene 17
kind < 13 jaar 12

B 08/04-12/04, 01/05-03/05, 24/09-26/09 45 75 26
A 27/09-08/10, 12/10-01/11, 12/03-31/03 39 65 26
B 09/10-11/10, 24/12-01/01 45 75 26
C 02/11-23/12, 02/01-09/01, 29/01-11/03 34 57 26
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ANDVP151
D 01/04-07/04, 13/04-30/04, 04/05-23/09, 165 239

27/09-08/10, 12/10-01/11, 12/03-31/03
E 02/11-23/12, 02/01-09/01, 29/01-11/03 149 215

UW VOORDEEL
• Reservering voor 29/02/20: vroegboekvoordeel van 10% bij min. 

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

maandag (01/07/20-31/07/20, 02/11/20-03/12/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/06/20-23/12/20, 29/01/21-25/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

De streek rond Córdoba

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x diner op basis van 
tapas

 ∙ 1 dag fietsen
 ∙ ticket voor het 
Archeologisch Museum 
en voor het Kasteel van 
Zuheros

 ∙ wandelroutes voor het 
Nationaal Park

GRATIS

vanaf

Zuheros
Een van de meest 
schilder achtige witte 
dorpen van Andalusië, 
tegen een rotswand ge
bouwd. U vindt er o.a. 
een wandelpad met 
wiebelende hangbrug, een Moors kasteel 
en een vleermuizengrot. De kronkelende 
straatjes met typische restaurantjes laten 
de Moorse invloeden zien.
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Huerta de las Palomas

Ligging: in een betoverende, groene omgeving, vlak bij het natuurpark Sierra 
Subbética, op 4  km van het cen trum van de barokstad Priego de Córdoba. 
Bewonder o.a. de diverse kerken en ande re impo sante monumenten zoals 
de fonteinen Fuente del Rey, Fuente de la Salud en de Calle del Rio. U zal 
deze bekoorlijke stad niet snel vergeten. In de buurt vindt u typische dorpjes 
zoals Zagrilla (8,5 km) en Zuheros met de grot van de vleermuizen, een van de 
belangrijkste neolitische sites van Andalusië (20 km). Iets verder lonen Granada 
(76 km), Córdoba (90 km), Málaga en het strand (120 km) de moeite.
Transport: per auto: 1.968 km (Brussel), 1.666 km (Parijs), 2.177 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 120 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: salon. Bar/cafetaria waar u lekkere tapas kan proeven. In 
de 2  sfeervolle restaurants wordt u culinair verwend in een intiem kader. 
Buitenzwembad met gratis ligstoelen en barservice (seizoensgebonden) in de 
tuin, in de winter overdekt (niet verwarmd). Gratis bubbel bad. Fietsverhuur. In 
de omgeving: tennis op 200 m.
Kamers: 34 mooie en ruime kamers in een traditionele stijl, gelegen rond de 
patio. We reserveren voor u een standaard kamer (26 m²) voor max. 3 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel) (niet mogelijk op 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 08/04/20-12/04/20, 31/12/20: min. 3 nachten. Het restaurant is 
gesloten 24/12/20, geen halfpension mogelijk. Het hotel is gesloten 07/01/21-
11/02/21.
Bonus: attentie voor jonggehuwden.

Deze Andalusische cortijo (landgoed) 
biedt prima faciliteiten en een schitte
rende patio. Het is een ideale plek om te 
genie ten en te onthaasten. In het voor
treffelijke restaurant is de oude waterput 
nog altijd zichtbaar. Huerta de las Palo
mas is een zálig adresje in een prachtige 
omgeving omringd met olijfbomen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0130 N1

A 01/04-07/04, 13/04-30/04, 04/05-08/10 51 82 30 kind 2 < 13 jaar 
incl. ontbijt 21
halfpension volwassene 20 kind 
< 13 jaar 13

B 08/04-12/04, 01/05-03/05, 09/10-11/10, 24/12-01/01 59 91 30
A 12/10-01/11, 12/03-31/03 51 82 30
C 02/11-23/12, 02/01-11/03 43 71 30
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ANDVPD13
D 01/04-07/04, 13/04-30/04, 04/05-08/10 195 279
E 02/11-23/12, 02/01-11/03 175 249
D 12/10-01/11, 12/03-31/03 195 279

UW VOORDEEL
• Reservering voor 29/02/20: vroegboekvoordeel van 10% bij min. 

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

maandag (01/07/20-31/07/20, 02/11/20-03/12/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/06/20-23/12/20, 29/01/21-25/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ degustatie van olijfolie en 
streekproducten in Priego de Córdoba

 ∙ ticket voor het Archeologisch Museum 
en voor het kasteel van Zuheros

 ∙ 1 lunch 'tapas van Andalusië' in 
Zuheros

GRATIS

vanaf
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Priego de Córdoba
Wondermooi stadje met 
charmante steegjes, 
witgekalkte huisjes, 
pleintjes en gezellige 
terrasjes. Bezoek o.a. 
de schitterende ker ken 
en het Arabisch fort El Castillo. De middel
eeuwse wijk Barrio de la Villa is Arabisch 
van oor sprong. Midden de olijfboom
gaarden, op 76 km van Granada en op 
90 km van Córdoba gelegen.
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Las Navillas

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
ANDV0213 X0

A 01/04-31/03 41 50 50

Ligging: op 5 km van het dorpje, in de bergen, om geven door 
de natuur en olijfbomen, tussen Granada (±1u) en Córdoba. Op 
5 km ligt een middeleeuwse begraafplaats. Alcalá la Real met 
zijn prachtig gerestaureerd kasteel ligt op 25 km. Zee en strand 
(Motril en Málaga) u op ±1u rijden. In de winter kan u naar de 
skipistes van de Sierra Nevada (100 km).
Transport: per auto: 1.993  km (Brussel), 1.691  km (Parijs), 
2.190 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 119 km, Granada 
op 47 km.
Faciliteiten: gezellige cortijo met gemeenschappelijke woon-
kamer. Vers ontbijtje met lokale producten op het terras of 
in de eetplaats. Mits vooraf melden, maakt Mady een diner 
(6 dagen per week). Soms bar becue of paëlla. Buiten zwembad 
met schitterend zicht, ligstoelen en parasols. Petanque en 
tafeltennis. De eigenaars werken graag een wandel- of fietspar-
cours uit. Verhuur van fietsen en mountainbikes. Geen lift 
(2 verdiepingen).
Kamers: 6 eenvoudige themakamers, o.m. de spoken kamer, de 
knuffelkamer,... Standaard kamers (20 m², max. 2 pers.) en 1 suite 
(28 m², max. 4 pers., vernieuwd). Tegelvloer. Airconditioning in 
de suite. Extra bed 3de en 4de pers. in de suite: € 20/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: attentie voor jonggehuwden.

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 
(01/11/20-28/02/21)

GRATIS

Welkom in Las Navillas, het kleine 
paradijsje van Marc en Mady, kenners 
van de streek. Hier geniet u in alle rust 
en stilte van zon, natuur en toffe uit
stapjes. Gastvrijheid ten top!

Montefrío
Pittoresk, charmant dorpje aan de voet van de Sierra de Para-
panda. Restaurantjes, tapasbars, een unieke kerk met een 
cirkelvormig grond plan.

La Paloma

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
ANDV0209 N1

A 01/04-31/07 32 63 16
B 01/08-31/08 37 73 16
A 01/09-31/03 32 63 16

Ligging: in een landelijke omgeving. Bijzonder gunstig om 
de belangrijkste steden van de regio te ontdekken. Málaga en 
Granada liggen op ongeveer 45 minuten rijden en op ander-
half uur staat u in Córdoba en Sevilla - 4 absolute musts. Op 
een halfuurtje ligt het authentieke stadje Antequera met het 
natuurpark El Torcal, Unesco-Wereld erfgoed.
Transport: per auto: 2.007  km (Brussel), 1.705  km (Parijs), 
2.204 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 70 km.
Faciliteiten: kleine receptie met loungegedeelte en een 
gezellige bar. Relaxen in de tuin en aan het kleine openlucht-
zwembad (6 x 5 m, ligstoelen en handdoeken beschikbaar). Het 
ontbijt buffet is beperkt maar verzorgd. In het restaurant mix 
van Spaanse en Italiaanse gerech ten. Mogelijkheid om op het 
terras te dineren. Geen lift (2 ver diepin gen).
Kamers: dit hotel rural biedt 8 kamers voor max. 3 personen 
(15 m²), verspreid over 2 verdiepingen. De inrichting is lande-
lijk, eenvoudig en gezellig, met grote ramen en tegelvloeren.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 18/dag (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 7 jaar overnacht gratis 
op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: het restaurant is gesloten op maandag, geen 
halfpension mogelijk.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: bloemen en fruit.

Andalusië

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/06/20-30/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Dit kleine, erg gemoedelijke hotel is 
de perfecte uitvalsbasis om de streek 
te verkennen. De jonge uitbaters doen 
er alles aan om uw verblijf onvergete
lijk te maken.

Villanueva de Tapia
Authentiek dorpje, een plek om tot rust te komen. Bezoek 
de kerk van San Pedro, de fontein van Allalantes,... Op ca. 
10 minuten rijden bevindt zich het meer van Iznajar.
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La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

Ligging: op een indrukwekkend landgoed met olijfbomen en eiken, in het hart van 
het ongerepte binnenland van Andalusië. Het centrum van Loja ligt op 20 km, een 
aangenaam stadje met een rijk aanbod aan eeuwenoude paleizen, kerken en monu-
menten. Andere cultuursteden in de omgegving én te bereiken in maximaal 1 uur 
rijden: Granada (74 km), Málaga (63 km), Antequera (40 km). Sevilla ligt op 2 uur 
rijden. Rond het domein maakt u heerlijke natuurwandelingen of fietstochten.
Transport: per auto: 2.046 km (Brussel), 1.744 km (Parijs), 2.242 km (Amsterdam). 
Luchthaven Granada op 63  km, Málaga op 72  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: sfeervolle en authentieke salons. Receptie en verschillende bars, 
waaronder een aantal met mooie vergezichten op de omgeving. 3 Excellente res-
taurants: het formele gourmetrestaurant La Finca en El Cortijo (halfpension) voor 
de smaakvolle lokale keuken, allebei met terras en een uitgebreide wijnkelder. 
Lunch in het zomerrestaurant El Mirador (lichte snacks). Riante tuinen met groot 
buitenzwembad van liefst 1.500 m² (verwarmd april-oktober) met Balinese ligbed-
den. Spa (800 m², betalend) met binnenzwembad en jetstreams, themadouches, 
sauna, stoombad, bubbelbad, relaxatieruimte en een waaier aan behandelingen. 
Tennis, fietsverhuur en paardrijden.
Kamers: 70 unieke en exclusieve kamers. Ze stralen de Andalusische sfeer uit met 
lichte stoffen en rustieke houten elementen. Superior deluxe (46 m²), superior 
deluxe met terras of balkon (57 m²) en junior suite met terras of balkon (68 m²). 
Extra bed 3de volwassene in een junior suite: korting van 35% (per. A/C/D/I/J) 
of 25% (per. B/E/F/G/H).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind van 3 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders geniet 60% korting (per. A/C/D/I/J) OF 50% (per. 
B/E/F/G/H).
Bijzonderheden: gesloten vanaf 15/11/20.
Bonus: welkomstdrankje, fles sherry, 1 spacircuit per dag. Jonggehuwden: cava, 
upgrade volgens beschikbaarheid.

Een lange, statige oprijlaan brengt u naar 
dit landgoed met een superligging in het 
groene hart van Andalusië. U wordt er ver
welkomd in een sfeer van exclusiviteit en 
luxe, en beschikt er over alle faciliteiten 
waaronder twee gastronomische restau
rants, de USpa en het immense buiten
zwembad genesteld in de riante tuin. Ver
ken de regio en kom thuis in de rust en de 
pracht van La Bobadilla.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior
deluxe

1 persk.
superior
deluxe

2 persk.
superior deluxe

terras of
balkon

junior suite
terras of 
balkon 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt

ANDV0227 X0
A 27/02-02/04 99 198 114 142 halfpension 53
B 03/04-12/04 127 253 150 192
C 13/04-14/05 124 248 139 167
D 15/05-18/06 130 259 144 172
E 19/06-09/07, 23/08-12/09 143 285 162 199
F 10/07-06/08 160 319 179 216
G 07/08-15/08 168 335 191 234
H 16/08-22/08 156 312 175 212
I 13/09-11/10 122 243 135 164
J 12/10-14/11 104 207 118 146

UW VOORDEEL
• Reservering tot 60 dagen voor afreis: vroegboekvoordeel van 15% (min. 

4 nachten) OF 10% (geen min. nachten)
• Reservering tot 30 dagen voor afreis: vroegboekvoordeel van 10% (min. 

4 nachten) OF 5% (geen min. nachten)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (27/02/20-02/04/20, 13/04/20-14/05/20, 

13/09/20-14/11/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt) (max. 2 personen per kamer)

GRATIS

Loja
Loja, gelegen in het An
dalusische binnenland, 
is omwille van verschil
lende redenen een in
teressante vakantiebe
stemming. De centrale 
ligging is een pluspunt, op een uurtje rij
den van de kust, Málaga, Granada en An
tequera. Loja zelf kent een mooi cultureel 
erfgoed met talrijke kerken, kloosters en 
fonteinen.
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Convento La Magdalena

Ligging: alleen al de rit tot aan het hotel is adembenemend. Het Convento la 
Magdalena ligt in de groene heuvels rond Antequera, bedekt met olijfbomen en 
wijngaarden, in het prachtige natuurpark El Torcal - ideaal om te wandelen. Het 
centrum ligt op 5 km. Een uitstekende uitvalsbasis om de omgeving te verken-
nen: El Chorro met de indrukwekkende Caminito del Rey (27 km), Málaga en de 
Middellandse Zee (50 km), Granada en Córdoba op anderhalf uur rijden.
Transport: per auto: 2.090 km (Brussel), 1.786 km (Parijs), 2.285 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 45 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit prachtig klooster heeft een indrukwekkende Arabische archi-
tec tuur met bogen en muurschilderingen. De prachtige, originele elementen 
zoals gewelfde plafonds, houten balken en traditioneel betegelde vloeren 
schep pen een unieke sfeer. 24 Uursreceptie. Ontbijt, lunch en diner worden 
geserveerd in het imposante à-la-carterestaurant met schitterend uitzicht, waar 
de bekende chef David Muñoz (vroeger bij El Bulli) een combinatie van traditi-
onele en mediterrane gerechten met een creatieve toets serveert. De Piano Bar 
met terras is de ideale plek om tapas te proeven. De Arabische theeruimte is 
een leuke knipoog naar het verleden en in de Bodegas kan u lokale wijnen proe-
ven. Complete spa met sauna, bubbelbad, stoombad, binnen zwembad (gratis), 
behandelingen (betalend). Ligweide met parasols en lig stoelen. Fietsverhuur. 
De Antequera golf (18 holes) ligt op 5 minuten.
Kamers: de 21 ruime kamers zijn allemaal verschillend ingericht met behoud 
van originele elementen, helemaal in overeenstemming met de sfeer van een 
kloos ter. Standaard (30 m²), junior suites (70 m², met zithoek) en suites (90 m², 
met aparte living). Max. 3 personen: 3de volwas sene 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: topdata (min. 2  nachten): 09/04/20-12/04/20, 06/12/20-
09/12/20. Min. 2 nachten op zaterdag.

Dit voormalige klooster uit de 16de eeuw 
is een oase van rust en tegelijkertijd een 
ideale uitvalsbasis om het binnenland 
van Andalusië te verkennen. Het hotel is 
een pareltje met een sublieme ligging en 
een idyllische setting. Een aanrader, mede 
dankzij het wellnesscentrum met binnen
zwembad en de lekkere keuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

junior
suite

2 pers.
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0181 N1

A 01/04-31/03 uitgez. topdata zo/vrij 63 103 80 93 halfpension 30
B 01/04-31/03 uitgez. topdata za 90 130 107 120
B Topdata 90 130 107 120
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining ANDVP181
C 01/04-31/03 209 329 259 299

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 45 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag 

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

De Costa del Sol

DINING
 ∙ 3 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 6 gangen degustatiemenu 
inclusief wijn

 ∙ fles cava en chocolaatjes 
(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

GRATIS

vanaf

Antequera
Antequera ligt aan de 
voet van de bergketen 
El Torcal. Het is een 
leven dige stad met 
over blijf selen van de 
oude stads muren, een 
arena en een indrukwekkend Moors kas
teel dat boven de stad uittorent. Maak 
zeker de klim tot aan het kasteel voor het 
panorama. U ziet er onder meer de Rots 
der Geliefden, een kalksteenrots. Geniet 
van de authentieke Spaanse sfeer met een 
glaasje en enkele tapas.

su
it

e
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La Garganta

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

appartement 
bezet door 

4 pers.
inclusief ontbijt
ANDV0126 X0

A 01/04-02/04, 13/04-16/07, 28/09-07/10 53 65 48
B 03/04-12/04, 17/07-27/09, 08/10-13/10 63 78 55
A 14/10-03/12, 09/12-24/12, 08/01-26/03 53 65 48
A 04/12-08/12, 25/12-07/01, 27/03-31/03 63 78 55

Ligging: in El Chorro, op 100 m van het eindpunt van El Caminito 
del Rey. Dit spectaculair wandelpad van 7,7 km biedt adem-
benemende uitzichten. Het gebied omvat ook de Desfiladero de 
los Gaitanes, een prachtig natuurpark. Málaga en de stranden 
van de Costa del Sol liggen op 1 uur rijden, Antequera en de 
dolmen van Menga op 31 km, Ronda met z'n gezellige binnen-
stad en diepe kloof op 65 km.
Transport: per auto: 2.104  km (Brussel), 1.902  km (Parijs), 
2.303 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 35 km.
Faciliteiten: receptie, gezellige bar en restaurant met ter-
ras dat een prachtig uitzicht over het waterreservoir biedt en 
waar u smaakvolle lokale gerechten kan proeven. Roomservice. 
Buitenzwembad met gratis ligstoelen en hand doeken. Geen lift.
Kamers: 27 kamers (max. 3 personen) in verschillende stijlen. 
Standaardkamer (25 m²): duplex op de tweede verdieping met 
wenteltrap of gewone kamer op het gelijkvloers. Superior kamer 
(35 m²): modern met parketvloer, hydromassagebad en -douche. 
1 Appartement (max. 4 personen) met woonkamer, kitchenette, 
2 slaapkamers en terras. Extra bed (3de persoon) per nacht: € 30 
(periode A), € 35 (periode B).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag van 
€ 31/dag. Alle maaltijden met bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje gratis.

UW VOORDEEL
• 20% korting bij min. 3 nachten (periode A)

Een oude bloemfabriek (1827) die 
gerenoveerd werd tot een charme hotel 
met een prachtig zicht op het stuw
meer. Ideaal om de mooie omgeving 
te verkennen. Een echte aanrader!

Alora (El Chorro)
Een gehucht aan het waterreservoir Tajo de la Encantada. Het 
is ook het eindpunt van El Caminito del Rey, een duizelingwek-
kend wandelpad op 105 m hoogte. Een waar wandelparadijs.

ONTDEKKING

El Caminito del Rey
3 dagen

El Caminito del Rey kende een woelige geschiedenis, 
maar vandaag is het terecht weer een absolute must 
voor wie Andalusië bezoekt. Dit duizelingwekkende wan-
delpad op 105 m hoogte was lang ontoegankelijk. Na een 
doorgedreven renovatie werd het pad in 2016 opnieuw 
opengesteld en het is razend populair. De wandeling is 
van begin tot einde 7,7 km lang en duurt ongeveer 3 à 
4 uur, afhankelijk van hoeveel fotostops u neemt. U ver-
blijft in een hotel dat aan het uiteinde van El Caminito 
ligt (op 100 m). De busrit naar het startpunt en het toe-
gangsticket zijn in dit arrangement inbegrepen. Voor de 
bourgondiërs onder u is er optioneel ook een degusta-
tiemenu mogelijk.

Inbegrepen
 ∙ 2 nachten in een standaardkamer
 ∙ Ontbijt
 ∙ Toegangsticket voor El Caminito del Rey 
(inclusief bustransfer en verzekering, 
fles water en een energiereep)

 ∙ Optioneel: 1 degustatiemenu 
(inclusief water en huiswijn)

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig
01/04/20-02/04/20, 13/04/20-16/07/20, 28/09/20-07/10/20, 
14/10/20-03/12/20, 09/12/20-24/12/20, 08/01/21-26/03/21 € 135
03/04/20-12/04/20, 17/07/20-27/09/20, 08/10/20-13/10/20, 
04/12/20-08/12/20, 25/12/20-07/01/21, 27/03/21-31/03/21 € 155

Optioneel: degustatiemenu (inclusief water en huiswijn): € 34

Vrije aankomstdatum, elke dag
De volledige verblijfsduur moet binnen de opgegeven periode vallen
Geen andere kortingen van toepassing
100% kosten bij wijziging of annuleren

Voordeelpakket exclusief vervoer
ANDVP126
ANDVPA26 (inclusief degustatiemenu)

vanaf



37

 € 52,
30*  € 37,

50* 

HHH CHARME

STUDIO FR
EE

HHHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

La Posada del Angel

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
terras

2 persk.
superior/junior 
suite 2 pers.

inclusief ontbijt
ANDV0235 X1

A 01/04-30/06 61 66 79
B 01/07-31/08 61 66 109
A 01/09-31/10 61 66 79
C 01/11-31/03 56 63 79

Ligging: middenin het witte bergdorpje Ojén op 15 minuten 
van het strand van o.a. Marbella. Ronda, Málaga, Gibraltar 
(1  u), Tarifa (1u20) en het door Unesco beschermde Parque 
Natural Sierra de las Nieves liggen vlakbij. Wandelroutes naar 
o.a het dorpje Istàn.
Transport: per auto: 2.145  km (Brussel), 1.840  km (Parijs), 
2.340 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 54 km.
Faciliteiten: receptie (8-22  u). Het centrum wordt gevormd 
door de patio, waar u in de zomer heerlijk van zowel ontbijt als 
diner kunt genieten. Eens per week is er een paella avond en 
een aantal avonden per week is er mogelijkheid om te dineren. 
Zwembad (01/04-01/12) en zonneterras. Voor drankjes en snacks 
kan u terecht in de honesty bar. Publieke parking op 500 m 
(gratis).
Kamers: de 16 kamers liggen rond de patio. Standaardkamers 
(20-25 m²), terraskamers (23 m², klein terras en zitje), superior 
kamers (28 m², kitchenette) en junior suites (32,5 m², bubbel-
bad). Extra bed (3de volwassene) in superior kamer of junior 
suite € 79/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Superior kamers en junior sui-
tes: 2  kinderen t/m 12  jaar overnachten gratis op de kamer 
van de ouders (01/07/20-31/08/20), 2 kinderen van 2 t/m 12 jaar 
betalen elk € 27/nacht (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/03/21). 
Standaardkamers: 1 kind van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 27/nacht. Inclusief ontbijt.
Bijzonderheden: 01/04/20-31/10/20: min. 4 nachten. Gesloten 
01/12/20-19/12/20.

Andalusië

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

12 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/11/20-30/11/20, 05/01/21-31/03/21)

GRATIS

Dit karakteristiek, kleinschalig hotelle
tje werd door de Nederlandse uitbaters 
Alex en Esther grondig gerenoveerd. 
Ideaal gelegen, niet ver van het strand, 
om deze mooie regio te bezoeken.

Ojén
Schilderachtig wit dorpje, op een kwartiertje rijden van de 
Costa del Sol en Marbella. Het bergdorp telt slechts één hotel, 
hier heerst dus een typisch Spaanse sfeer.

Cortijo Salinas

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

2 persk.
balkon of

terras
inclusief ontbijt
ANDV0170 N1

A 01/04-02/04, 13/04-31/07 zo/do 50 99 57
B 03/04-12/04, 01/08-31/08 55 109 61
C 13/04-31/07, 01/09-20/12, 07/01-25/03 vrij/za 55 109 61
A 01/09-20/12, 07/01-25/03 zo/do 50 99 57
B 21/12-06/01, 26/03-04/04 55 109 61

Ligging: in een indrukwekkend natuurgebied van 150 ha, ide-
aal voor rustzoekers en natuurliefhebbers. In de omgeving ligt 
de Serrania de Ronda, de Sierra de las Nieves, het natuurpark 
Grazalema en het meer van Zahara. Zeker doen: de witte dorpjes 
Grazalema, Zahara, El Gastor en uiteraard Ronda (20 km).
Transport: per auto: 2.140  km (Brussel), 1.838  km (Parijs), 
2.348 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 139 km.
Faciliteiten: deze cortijo is echt een plaatje, een knusse 
plek met alle facili teiten van een goed hotel. De buitenkant 
is authentiek, binnenin werden traditie en elegantie gekop-
peld aan het betere comfort. Gezellige zitruimte met een grote 
haard. In het restaurant wordt een traditio neel menu aangebo-
den. Terras met uitzicht op het meer van Zahara. Mooi zwembad 
met gratis ligstoelen en handdoeken. Spa (betalend) met klein 
zwembad, sauna, hamam, contrastdouches, fitness en massa-
ges. Privékapelletje.
Kamers: 14 kamers in het hoofdgebouw en 15 kamers in het bij-
gebouw (16-20 m²). De Andalusische stijl wordt gecombineerd 
met een maximum aan com  fort. Rustgevend interieur met par-
ket. Superior kamers of kamers met balkon of terras.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of bediening aan tafel 
naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: fles champagne en versnaperingen voor jonggehuwden.

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

6 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/04/20-31/03/21)

GRATIS

Een prachtige cortijo op een droom
locatie. Traditie, elegantie, comfort, 
prima servi ce, lekker eten en een 
innemende ge zellig  heid. U komt hier 
helemaal tot rust.

Montecorto (Ronda)
Een typisch Andalusisch dorpje met witte huisjes en heel veel 
bloemen op 20 km van Ronda. U vindt er o.m. een bakker, 
2 kleine super marktjes en tapas bars. Gezelligheid troef.
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Molino del Arco

Ligging: rustig, midden in het prachtige Andalusische binnenland, op 10 km 
van Ronda. In de omgeving kan u een bezoek brengen aan de natuurparken 
Sierra de Grazalema en Sierra de las Nieves. De Costa del Sol met zijn diverse 
badplaatsen situeert zich op slechts 50 km. Het lieflijke witte dorp Setenil de 
las Bodegas met grotwoningen treft u op een halfuurtje rijden.
Transport: per auto: 2.139 km (Brussel), 1.824 km (Parijs), 2.334 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 102 km, Jerez de la Frontera op 104 km, Sevilla op 117 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het gebouw straalt pure charme uit. In de twee salons kan u 
genieten van een boek bij een lekker kopje koffie. Mooi panoramisch terras met 
honesty bar - u geniet er van een schitterend zicht op Ronda, een zalige plek. 
Ook het restaurant heeft een bevoorrechte locatie in het hotel en biedt een 
subliem vergezicht. U kan er proeven van verschillende gerechten die het best 
gesmaakt worden met een regionaal wijntje. Het hotel heeft een riante tuin 
van maar liefst 10.000 m² met verschillende niveaus, water partijen, fruitbomen 
en 2 openluchtzwembaden (1 groot en 1 kleintje, zoet water, seizoensgebon-
den). Ligstoelen, parasols en handdoeken zijn gratis. Pool bar. In de omgeving: 
paardrijden op 9 km.
Kamers: de 19 kamers zijn pareltjes, supercharmant en tot in de details afge-
werkt met authentiek meubilair en tegelvloer, in combinatie met modern 
comfort. Elke kamer is verschillend, gezien de indeling van deze oude hoeve. 
Tradition kamers (20 m², max. 2 personen). Voor max. 3 personen een ruimere 
selection kamer (30 m², zicht op de bergen of de tuin) of een junior suite 
(40 m², met extra zithoek).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar op 
de kamer van de ouders (uitgez. tradition kamers) (zie prijstabel).
Bijzonderheden: min. 3 nachten: 08/04/20-12/04/20 en afwijkende annulerings-
voorwaarden: 50% kosten van 45 tot 22 dagen voor afreis, 75% kosten van 21 tot 
10 dagen voor afreis.

Dit charmehotel is gevestigd in een hoeve 
(cortijo) die dateert uit de 18de eeuw. Het 
typisch, wit gebouw siert het ZuidSpaan
se landschap. U geniet er volop van de 
vredige rust in een schitterend decor, weg 
van de platgetreden paden. Laat u ver
wennen door de typische keuken en een 
lekker wijntje.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
traditon

1 persk.
tradition

2 persk.
selection

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0114 X0

A 01/04-07/04, 13/04-31/05 74 148 90 127 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 33
extra bed (3de volwassene) 52
halfpension
volwassene 28
kind < 13 jaar 16

B 08/04-12/04 103 167 129 142
C 01/06-31/07, 21/12-27/12 66 132 85 120
A 01/08-02/11, 04/12-08/12 74 148 90 127
D 03/11-03/12, 09/12-20/12 51 99 70 105
A 28/12-01/01 74 148 90 127
D 02/01-31/03 51 99 70 105
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining ANDVPB14
E periode A 259 480 308 418
F periode C 235 432 290 398
G periode D 200 363 256 363

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 14% (tot 90 dagen voor afreis) OF 10% (tot 60 dagen voor 

afreis) OF 5% (tot 30 dagen voor afreis) (periode C/D, min. 4 nachten)
• Vroegboekvoordeel van 8% (reservering voor 29/02/20 (periode C/D, min. 

4 nachten)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(periode D)
(niet cumuleerbaar) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar) 
(inclusief ontbijt)

DINING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x degustatiemenu 
(4 gangen inclusief 
aperitief, wijn, water en 
koffie) (cumuleerbaar met 
het vroegboekvoordeel of 
met 3+1)

GRATIS

vanaf

Ronda
Een van de meest be
kende witte dorpen met 
een indrukwekkende 
kloof, bijna 100 m diep, 
over span nen door de 
Puen te Nuevobrug. 
Het zuidelijk deel van de stad is typisch 
Moors. De populaire uitkijkplekjes Mira
dor de Aldehuela en El Balcon del Coño, 
het best bewaarde Moorse badhuis van 
Spanje en de vele gezellige pleintjes zijn 
zeker niet te missen.
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Cerro de Hijar

Ligging: Cerro de Hijar situeert zich op een heuvel in het natuurpark Sierra de 
Las Nieves. U geniet hier van een landelijke, pastorale ligging in com plete rust, 
met prachtige vergezichten op de omliggende natuur. U bevindt zich op 2 km 
van het centrum van Tolox. Een bezoek aan het natuurpark is een must - het 
is een heerlijke plek om te wandelen, fiet sen, mountain  biken, paardrijden of 
tochtjes per 4x4 te maken - al dan niet begeleid. Andere aan bevolen uitstapjes 
zijn o.m. Málaga (53 km) met zonnige stranden, lekkere visrestaurants en heel 
wat cultuur, Ronda (53 km), wellicht het gekendste witte dorp van Andalusië, 
en het mondaine Marbella (34 km), een lust voor wie houdt van luxe, shoppen 
en golf.
Transport: per auto: 2.175 km (Brussel), 1.973 km (Parijs), 2.374 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 50 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u beschikt hier over een gezellig salon met haardvuur en een bar. 
In het restaurant wacht u een goede keuken. In de mooie, verzorgde tuin is 
het aangenaam verpozen. Rond het openluchtzwembad staan gratis ligstoelen 
en parasols. Ook hier is het uitzicht op het omringende landschap heel mooi. 
Bubbelbad en sauna (betalend). Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: klein schalig heid is troef, er worden hier niet meer dan 18  kamers 
aangeboden. De charmante kamers (18 m²) bieden een gezellige sfeer en zijn 
voorzien van alle comfort en een balkon. Junior suites (25 m²) met koffie- en 
thee faciliteiten voor 2 personen mits toeslag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief  ontbijt), verminderde prijs voor 1  kind van 7  t/m 
12 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: min. 2 nachten. Kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit hotel is een aanrader voor wie houdt 
van rust, natuur en gezelligheid. De 
troeven zijn onmiskenbaar: een mooie, 
eenzame ligging boven op een berg, een 
pracht van een gebouw, een schitte rende 
omgeving, charme alom, een lekke re keu
ken, een goede service, een prima prijs
kwaliteitsverhouding... U vindt het hier 
allemaal!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0119 N1

A 01/04-15/07, 01/10-31/10 48 56 28 kind 7 < 13 jaar 
incl. ontbijt 19
halfpension volwassene 26  
kind < 13 jaar 19
junior suite 2 pers. per.A/C 8 
per. B 7

B 16/07-30/09 50 60 27
C 01/11-31/03 47 55 28
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten ANDVPB19
D 01/04-31/03 166 189

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

verblijven van min. 3 nachten)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-15/07/20, 15/09/20-

31/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (16/07/20-14/09/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Andalusië

GENIETEN
 ∙ 3 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x diner inclusief wijn
 ∙ 1x privégebruik van 
de spa (60 minuten)
(cumuleerbaar met het 
voordeel 3+1)

GRATIS

vanaf
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Tolox
Dit gezellig en typisch 
Andalusisch wit dorp 
heeft leuke smalle, 
kronkelen de straatjes 
en is gelegen in het 
natuur park Sierra de 
las Nieves, dat sinds 1989 uitgeroepen is 
tot beschermd gebied omwille van zijn 
ecologische meer waarde en prachtige 
landschappen. Een bestem ming die elke 
liefhebber van natuur en/of rust beslist zal 
aanspreken.
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Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa

Ligging: tegenover het Arenastrand (50 m), op 3 km van het centrum.
Transport: per auto: 2.243 km (Brussel), 1.935 km (Parijs), 2.442 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 80 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: riante lobby, leesruimte en internethoekje. U neemt het ontbijt 
in het restaurant of op het terras met rustgevend zicht op zee en de tuin. 
Er zijn 2  thematische restaurants met Spaanse of Franse/Italiaanse keuken. 
Cocktailbar met zeezicht waar u in een ontspannen sfeer de dag afsluit. Spa 
(betalend): schoonheids- en gezondheids behandelingen, massages, Turks bad, 
hamam, sauna, bubbelbad, ijsgrot, binnenzwembad en kapper. Buiten  zwembad 
met kinder gedeelte en poolbar. In de omgeving: watersporten, golf (Estepona 
3 km, San Roque & Real Club Sotogrande en Alcaidesa op 35 km).
Kamers: 204 luxueuze kamers met balkon (badjassen aanwezig). Deluxe kamers 
(37 m², tuin- of zeezicht, extra bed 3de volwassene 30% korting) of familie-
kamers met zeezicht (37 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (vast menu of 
buffet afhankelijk van de bezetting) (niet mogelijk op 25/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 5 jaar overnacht gratis op de 
kamer van de ouders. 1 Kind van 6 t/m 13 jaar overnacht gratis op de kamer van 
de ouders of geniet 50% korting (01/07/20-30/08/20). Familiekamers: het tweede 
kind van 2 t/m 5 jaar overnacht gratis. Het tweede kind van 6 t/m 13 jaar geniet 
50% korting. Kortingen gelden inclusief ontbijt of halfpension. 1 Kind van 2 t/m 
11 jaar op de kamer van 1 volbetalende volwassene geniet 30% korting (inclu-
sief ontbijt) - de volwassene betaalt de prijs in een tweepersoonskamer.
Bijzonderheden: juni t/m september: aparte adults only ontbijtruimte, afhan-
kelijk van de bezetting.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: viponthaal, cava, fruitmand, choco-
lade, 1x gratis toegang tot de spa en upgrade naar een junior suite volgens 
beschikbaarheid.

In dit hotel met traditionele architectuur 
ligt het accent op genieten en relaxen in 
een dromerig kader aan zee met alle com
fort. De spa biedt meer dan 1.500 m² pure 
ont spanning. Het aanbod reikt echter ver
der en lijkt wel eindeloos. Alle zintuigen 
wor den hier verwend.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
deluxe

tuinzicht

2 persk.
deluxe

zeezicht
familiekamer 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0137 N1

A 01/04-08/04 100 105 105 halfpension volwassene 37
B 09/04-30/04 105 109 109
C 01/05-31/05 105 109 109
D 01/06-30/06 109 113 113
E 01/07-19/07, 31/08-20/09 115 119 119
F 20/07-30/08 144 148 148
G 21/09-31/10 103 107 107
C 01/11-31/03 103 109 109
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten ANDVPB37
H 01/04-30/06 549
I 20/09-31/03 535

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 29/02/20 voor verblijven 01/04/20-

31/10/20 OF reservering voor 31/10/20 voor verblijven 01/11/20-31/03/21) OF 10% 
(reservering voor 31/03/2020 voor verblijven 01/04/20-31/10/20 OF reservering 
voor 01/12/20 voor verblijven 01/11/20-31/03/21) *

• 5% korting (min. 14 nachten 01/04/20-31/03/21) (cumuleerbaar)
• Gratis halfpension (01/04/20-30/04/20, 01/11/20-31/03/21) *
(inclusief ontbijt)
* niet onderling cumuleerbaar

GENIETEN
 ∙ 5 nachten in een deluxe 
kamer met zicht op de 
tuin

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner
 ∙ 1x gratis toegang tot 
de spa

 ∙ upgrade naar een 
junior suite volgens 
beschikbaarheid

GRATIS

vanaf

Estepona
Deze badplaats heeft 
zijn Spaanse cultuur 
en charme weten te be
hou den. De rijkdom van 
de stad lag vroeger in 
de land bouw en de vis
se rij. In de haven wordt nog vis geveild op 
de pier. Estepona heeft een 20 km lange 
kust, een grote boule vard en een wirwar 
van straatjes, pleintjes en patio's.
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IPV Palace & Spa

Ligging: rustig, aan het strand, vlak naast de kasteeltuinen en nabij enkele 
restaurantjes en bars. Een wandeling van 15 min. op de boulevard brengt u naar 
het centrum van Fuengirola. Bekende trekpleisters in de buurt zijn Mijas, een wit 
dorpje in de heuvels (15 min.), het mondaine Marbella, het charmante witte dorp 
Ojén en de haven van Benalmádena (25 min.), Málaga (30 min.). Nerja met zijn 
Balcón de Europa ligt op een uurtje rijden, Ronda op anderhalf uur. Ook voor lief-
hebbers van watersporten en golf zijn er heel wat mogelijkheden in de nabijheid.
Transport: per auto: 2.131 km (Brussel), 1.829 km (Parijs), 2.327 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 34 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie. Er zijn verschillende restaurants: Doña Lola (het hele 
jaar open, terras, een mediterraans buffet met live-cooking), tapasbar La 
Taurino. Tijdens de winter kan u terecht in het gezellig restaurant La Alacena. 
2 Buitenzwembaden, waaronder een kinderbadje, omringd met gratis ligzetels en 
parasols. In het hoogseizoen is er animatie en een miniclub. Beach club aan het 
zwembad voor een lunch of diner à la carte. Spa met binnenzwembad, bubbelbad, 
Turks bad, sauna, massages (betalend). Niet overdekte parking voor het hotel 
(gratis), ondergrondse parking (vanaf € 11/24 uur).
Kamers: 284 ruime kamers (33 m²) verspreid over 4 gebouwen, elk in een andere 
stijl en inrichting. Kluisje (betalend), balkon of terras, tegelvloer of parket. 
Standaard met zeezicht (max. 2 pers.) of classic op het gelijkvloers met zwem-
badzicht (max. 3 pers., extra bed 3de volw.: 20% korting). 
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: enkel in de classic kamers: kinderbedje gratis of 1 kind t/m 5 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 6 t/m 
12 jaar geniet 50% korting.
Bijzonderheden: topdata (min. 2 nachten): 09/04/20-11/04/20. min. 2 nach-
ten: per. D/F. min. 3 nachten: per. E.
Bonus: jonggehuwden: fles cava.

Sfeervol vakantiehotel met een ideale lig
ging aan het strand en een brede waaier 
aan faciliteiten. Flaneren over de wan
delboulevard naar Fuengirola, culinair 
genieten in een van de 4 restaurants, tot 
rust komen in een schitterende spa of de 
veel zijdige omgeving gaan verkennen... er 
is hier voor elk wat wils!

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard 

zeezicht/classic

1 persk.
standaard 
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0251 X1

A 01/04-30/04 uitgez. topdata 61 103 halfpension 
volwassene 20 
kind < 13 jaar 10

B 01/05-31/05 72 116
C 01/06-30/06 84 134
D 01/07-31/07 109 174
E 01/08-19/08 126 201
F 20/08-16/09 104 166
G 17/09-31/10 74 118
H Topdata 86 145

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

10% (reservering voor 31/03/20) (verblijven 01/05/20-16/07/20, 
21/08/20-31/10/20, min. 3 nachten)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

De Costa del Sol

GRATIS

Fuengirola
Belangrijke toeristi
sche badplaats met 
8 km zand stranden en 
een mooie boule vard, 
de Paseo Maritimo. 
Wat ooit een klein vis
sersdorpje was, is nu een bruisende 
vakantie bestemming met mooie pleinen, 
tapasbars, boetiekjes, cafés, restaurants 
en gezellige markten. Vanuit het Castillo 
Sohail, boven op een heuvel, heeft u een 
prachtig zicht over de kust en het Sierra de 
Mijasgebergte.
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Palladium Costa del Sol

Ligging: gelegen aan het strand in Torremuele, een buitenwijk van Benalmádena. 
De kust bestaat hier uit een aaneenschakeling van mooie vissersdorpjes en 
prachtige stranden die zich uitstekend lenen voor een groot aanbod van activi-
teiten o.a. ook golfen. De Costa del Sol staat bekend om het grote aantal uren 
zon per jaar, u bent hier dus aan het juiste adres voor een actief buitenleven. 
Wie houdt van een bruisend nachtleven kan terecht in Puerto Marina op 5 km.
Transport: per auto: 2.125 km (Brussel), 1.822 km (Parijs), 2.323 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 19 km. Treinstation op 900 m met directe verbinding naar 
o.a. Málaga. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit hotel werd fraai gerenoveerd in 2019. Maak een culinaire rond-
reis langs de vier restaurants met o.a. het à-la-carterestaurant Chang Thai met 
oosterse gerechten, Pintarroja serveert typisch Andalusische gerechten, het 
mediterraans restaurant Poseidon (vis- en rijstgerechten). Themabuffetten voor 
de lunch. Verschillende bars. Groot buitenzwembad. Overloopzwembad met 
chill-outterras en verschillende hydromassagebaden op het dakterras. Fitness 
en wellness. Massages en schoonheidsbehandelingen. Kids club.
Kamers: ook de kamers werden volledig heringericht in een mooi kleuren palet 
geïnspireerd door de zee. Veel natuurlijke lichtinval vergroot het ruimtelijk 
gevoel. Deluxe kamers (23 m²) met of zonder zeezicht of deluxe premium kamers 
(26 m²) met zeezicht en luxueuzere inrichting of een ruime deluxe superior 
kamer met zeezicht (28 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, 
extra bed 3de volwassene: 25% korting). Alle kamers met balkon, een kingsize 
bed of 2 aparte bedden.
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner. Volpension mits toeslag. Alle maal-
tijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting. Enkel in de deluxe superior zeezicht: dezelfde kor-
ting voor 2 kinderen (inclusief halfpension of volpension).
Bijzonderheden: 23/06/20-22/08/20: min. 4  nachten, 01/03/20-22/06/20, 
23/08/20-14/11/20: min. 2 nachten. Het hotel is gesloten vanaf 15/11/20.

De moderne faciliteiten, de goede service 
en het ruime aanbod aan ontspannings
mogelijkheden maken van dit hotel een 
perfecte keuze voor zowel koppels als 
families met kinderen. Dit hotel scoort ook 
op culinair vlak met verschillende restau
rants en bars, een uitmuntende spa en 
een aantrekkelijk zwembad. Alles is aan
wezig voor een geslaagd verblijf aan de 
Costa del Sol.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

2 persk.
deluxe 

zeezicht

2 persk. 
deluxe premium 

zeezicht

2 persk. deluxe 
superior 
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief halfpension
ANDV0256 X0

A 27/02-07/04 70 72 76 83 volpension 13
B 08/04-13/04 99 102 107 117
C 14/04-21/05 75 77 81 89
D 22/05-04/06 83 85 89 98
E 05/06-22/06 94 97 102 111
F 23/06-09/07, 23/08-05/09 115 118 125 136
G 10/07-23/07 127 131 138 150
H 24/07-22/08 138 142 149 163
I 06/09-26/09 103 106 111 121
J 27/09-17/10 74 76 80 88
K 18/10-14/11 63 65 68 75

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

OF 10% (reservering voor 31/03/20)
• Reservering voor 31/01/20: 10% korting bij min. 12 nachten *
(inclusief halfpension of volpension)
* onderling cumuleerbaar
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Benalmádena
Door de jaren heen 
uitgegroeid tot een 
populaire vakantie
bestemming. Heel wat 
bezienswaardigheden 
zoals El Castillo de Co
lomares, een hommage aan Columbus en 
Castillo de Bil Bil, een constructie in Arabi
sche stijl. Meer landinwaarts bevindt zich 
Benalmádena pueblo, het oorspronkelijke 
dorp dat nog veel van zijn Andalusische 
charme heeft behouden.
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Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort

Ligging: rustig gelegen in Benahavis, omringd door golfterreinen. Op 21 km 
van het mondaine Marbella en op 13 km van de chique jachthaven van Puerto 
Banús, waar u zich kunt vergapen aan de meest exclusieve jachten. De stranden 
van de Costa del Sol liggen op 1 km, Gibraltar op 60 km en de historische bin-
nenstad van Málaga, met het Picasso Museum en het Alcazaba op 76 km.
Transport: per auto: 2.168 km (Brussel), 1.863 km (Parijs), 2.364 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 71 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: impressionante lobby die perfect de grandeur van een paleis 
weerspiegelt. Receptie. Eddy's Bar met traditionele Engelse sfeer. Verschillende 
restaurants. La Veranda is creatief Spaans, El Bogavante Caviar House-Club de 
Mar serveert de mediterraanse keuken, kreeft en kaviaar. Santoku is Japans, La 
Loggia Italiaans en internationaal. Racquet Club Restaurant voor gegrilde vis- 
of vleesgerechten en La Pérgola voor een lichte keuken. In D’Canter neemt u een 
pauze tijdens het golfen. Exclusieve privéstrandclub Club de Mar met restau-
rant (gratis shuttle op vaste tijdstippen). Buitenzwembad in de tuin ge legen. 
Ontspannen in de Medical Wellness Spa van 2.000 m² met o.m. 6 stoom baden, 
2 sauna's en een verwarmd binnenzwembad. Villa Padierna Golf Club met 3 golf-
terreinen (18 holes). Privé parking: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 130 stijlvolle kamers, suites en villa's, omringd door weelderige tuinen 
en uitkijkend op de bergen, het golfterrein, het zwembad of de zee. De kamers 
werden ingericht met oog voor detail, met Italiaanse en Andalusische kunst-
werken en antiek. Deluxe kamers (42 m²), junior suites (44 m²) of villa padierna 
suites (64 m²). One bedroom villa's (ca. 90 m²) met privézwembad.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension en volpension mits toeslag 
(uitgezonderd 24/12, 25/12, 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (junior suite, suite en one bedroom villa)(ontbijt inbegrepen).
Bijzonderheden: kinderen jonger dan 16 jaar: geen toegang tot de spa. Enkel in 
de junior suite, suite, one bedroom villa: afwijkende annulerings voorwaarden: 
01/06/20-05/09/20: min. 2 nachten vanaf 14 dagen tot 11 dagen voor afreis.

Dompel u onder in luxe in één van Span
jes meest exclusieve regio's. Het Anantara 
Villa Padierna Palace Benahavis Marbella 
Resort is opgevat als een Toscaans paleis, 
uitkijkend over de Middellandse Zee. U 
komt er tot rust in de veelzijdige Medical 
Wellness Spa, in de vermaarde Golf Club 
met 3 banen (18 holes) of in de selecte 
Club de Mar.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
suite 

2 pers.

one bedroom 
villa met privé-
zwembad 2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0225 X0

A 01/05-31/05 163 219 304 688 halfpension  
volwassene 50  
kind < 13 jaar  25
volpension  
volwassene 100  
kind < 13 jaar 50

B 01/06-25/06, 23/08-05/09 200 275 379 857
C 26/06-16/07 225 313 438 1000
D 17/07-22/08 250 341 469 1066
E 06/09-03/10 175 241 332 754
F 04/10-31/10, 25/12-02/01 163 219 304 688
G 01/11-24/12, 03/01-25/03 113 157 219 500
H 26/03-31/03 200 275 379 857

UW VOORDEEL
• Deluxe kamers: vroegboekvoordeel van 15% 

(reservering voor 28/02/20)
• Junior suite, suites, one bedroom villas: vroegboekvoordeel 

van 20% (reservering voor 28/02/20)
(inclusief ontbijt) (01/05/20-31/03/21)

De Costa del Sol

GRATIS

Benahavis
Betoverend bergdorpje 
met een behoorlijke 
gastronomische repu
tatie. Overal vindt u lek
kere restaurantjes en 
tapasbars in de smalle 
straatjes. Neem een kijkje bij het stuw
meer achter het dorp, een groot, ongerept 
natuurgebied voor wandelaars. Benahavis 
is nog echt zo'n dorpje dat zijn gezellig 
karak ter heeft weten te bewaren.



www.transeurope.com44

 € 75,
00*  € 59,

50* 

HHHH DESIGN

P FR
EE

HHHH DESIGN

P FR
EE

Sallés Málaga Centro

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
extra bed

3 standaard
familiekamer

2 pers.
inclusief ontbijt
AGPV0009 X0

A 01/04-29/04 uitgez. topdata 1 zo/wo 75 64 123
B 01/04-29/04 uitgez. topdata 1 do/za 85 72 140
A 30/04-01/07 zo/wo 75 64 123
C 30/04-01/07 do/za 92 78 152
D 02/07-29/07, 30/08-31/10 zo/wo 77 65 126
C 02/07-29/07, 30/08-31/10 do/za 92 78 152
E 30/07-29/08 uitgez. topdata 2 zo/wo 82 70 135
C 30/07-29/08 uitgez. topdata 2 do/za 92 78 152
F Topdata 1 136 116 225
G Topdata 2 zo/wo 102 87 168
H Topdata 2 do/za 121 103 199
I 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: op 5 min. van de Plaza de la Constitución. Het Picasso 
Museum en Plaza de la Merced op 800 m, het strand La Malagueta 
op 20 min.. Op 3 km de top van de Gibralfaro, met zicht op de stad, 
de zee en de bergen.
Transport: per auto: 2.096  km (Brussel), 2.298  km (Parijs), 
1.794 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 11,2 km.
Faciliteiten: 24 uursreceptie. Restaurant Picasso voor mediterrane 
gerechten. Gevarieerd ontbijtbuffet. Dakterras (seizoensgebonden, 
weersafhankelijk) met zwembad en ligstoelen. Rooftopbar voor een 
snack, een zomerse cocktail, diner en live muziek 2 avonden/week. 
Publieke parking en privéparking (vanaf € 13/24 uur).
Kamers: 147 kamers met parket. Standaard (23 m², max. 3 pers., 
1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden of 2 eenpersoonsbed-
den en 1 sofabed) of familie (35 m², max. 2 volw.en 2 kinderen, 
2 kamers met tussendeur, 2x eenpersoonsbed, 1x stapelbed).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2  kinderen t/m 
12 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (incl. ont-
bijt). Standaardkamers: 1 kind van 2 t/m 12 jaar op de kamer van 
de ouders geniet 35% korting.
Bijzonderheden: topdata 1 (min. 3  nachten): 08/04-11/04. 
Topdata 2 (min. 3  nachten): 13/08-22/08. Periode B/C: min. 
3 nachten op donderdag, vrijdag en zaterdag.
Bonus: welkomstdrankje.

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

nachten (01/04/20-31/10/20)

GRATIS

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

De rooftopbar met zwembad en de 
centrale ligging zijn zonder twijfel de 
pluspunten van dit stadshotel, volle
dig gerenoveerd in 2018. Goede ser
vice en comfortabele kamers.

Málaga
Een bruisende, culturele stad met een levendig centrum bezaaid 
met typische eetadresjes en zonovergoten terrasjes. De haven 
is de schakel tussen de binnenstad en de zandstranden.

Mariposa

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard 
zon/don

2 persk.
standaard 
vrij/zat

2 persk.
superior 
zon/don

2 persk.
superior 
vrij/zat

inclusief ontbijt
AGPV0013 X1

A 01/04 70 83 81 92
B 02/04-04/04, 13/04-30/04 85 87 94 102
C 05/04-12/04 118 118 134 134
D 01/05-30/06 83 106 91 116
E 01/07-31/07 79 106 87 116
F 01/08-31/08 83 90 93 100
G 01/09-31/10 80 98 89 107
H 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: in het centrum van Málaga op slechts 10 min. van de 
bekende Calle Larios. Geniet van een korte wandeling naar de 
haven of bezoek het Picasso Museum. Het is 15 min. te voet 
naar La Malagueta, het stadsstrand.
Transport: per auto: 2.096  km (Brussel), 2.298  km (Parijs), 
1.794 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 11,2 km.
Faciliteiten: de lichtrijke lobby in warme kleuren met een 
stijlvol design huisvest de 24  uursreceptie en een gezellige 
ontbijt ruimte. Een extra troef is het dakterras met solarium 
om te ontspannen of van het zonnetje te genieten. Ideaal ook 
om er een lekkere cocktail te drinken in de loungezetels (sei-
zoensgebonden, afhankelijk van de weers omstandigheden). 
Het prachtige uitzicht krijgt u er gratis bij. Mogelijkheid tot 
massages (betalend). Fietsverhuur. Ondergrondse privéparking 
(vanaf € 12/24h).
Kamers: de 52 comfortabele kamers met lichte kleuren bevin-
den zich op 4 verdiepingen. Standaard (22 m², max. 2 pers.) of 
een superior (28 m², max. 3 pers.) met badjassen. Extra bed 
(3de volw.): prijs op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 6 jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 05/04/20-12/04/20: min. 3 nachten.

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

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

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

Recent designhotel in de kunstzin
nige wijk Soho. Het dakterras en de 
top ligging zijn de absolute troeven. 
Een ideale uitvalsbasis om alle leuke 
plekjes te ontdekken.

Málaga
Een bruisende, culturele stad met een levendig centrum bezaaid 
met typische eetadresjes en zonovergoten terrasjes. De haven 
is de schakel tussen de binnenstad en de zandstranden.
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La Viñuela

Ligging: in de heuvels van het natuurreservaat Sierra de Tejeda, Almijara y 
Alhama, naast het stuwmeer van La Viñuela dat tot aan de hoteltuinen reikt, 
in de Axarquiastreek. U kan er genieten van onvergetelijke zonsondergangen 
en verschillende sporten en buitenactiviteiten beoefenen. Vélez-Málaga ligt 
op 10 km, de grotten van Nerja en Málaga op 30 minuten, de Sierra Nevada op 
80 minuten, Granada en Motril op een uur en het strand op een kwartiertje.
Transport: per auto: 2.127 km (Brussel), 1.825 km (Parijs), 2.324 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 50 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom en receptie. De dagverse lokale keuken, in een modern 
jasje gestoken is een troef. Er zijn 2 restaurantruimtes. 's Avonds dineren op het 
terras met uitzicht op het water is werkelijk zalig. In de uitgestrekte tuin liggen 
2 buitenzwembaden met kindergedeelte en prachtig zicht op het meer (gratis 
ligstoelen en parasols). Tennisplein. Volledig uitgeruste privéspa. Excursies met 
een quad op 6 km.
Kamers: het hotel is opgevat als een klein dorpje en biedt 37 mooie kamers (19-
23 m²) in verschillende stijlen. 3 Types naar keuze: de traditionele kamers (max. 
2 personen) hebben een klassieke, landelijke inrich ting, de comfort kamers 
(max. 3 personen) zijn iets moderner met zicht op de bergen, en de selection 
kamers (max. 3 personen) zijn ruimer en hebben zicht op het meer. 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension en volpension mits toeslag 
(keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Comfort en selection kamers: verminderde prijs 
voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 03/04/20-12/04/20, 26/06/20-12/09/20, 23/12/20-01/01/21: min. 
3 nachten. Overige periodes: min. 2 nachten op vrijdag en zaterdag.
Bonus: 1 tapa bij min. 3 nachten. Upgrade volgens beschikbaarheid (niet cumu-
leerbaar met Uw voordeel). Jonggehuwden: fles cava.

Uitgeroepen tot het beste landelijk hotel 
van de provincie Málaga. Een brok Andalu
sische charme in een schitterende, rustige 
omgeving aan de oevers van een azuur
blauw meer, niet ver van zee, en dicht bij 
enkele bekende steden. Dit kleinschalig, 
gezellig hotel heeft een heerlijke keuken, 
een topservice en knappe faciliteiten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
tradition

1 persk.
tradition

2 persk.
comfort

2 persk.
selection

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0183 X0

A 01/04-02/04, 13/04-25/06 63 108 72 81 kind 3 < 12 jaar incl. ontbijt 
per. A 22 per. B/C 
26 per. D 12
halfpension volwassene 29 kind 
< 13 jaar 16
volpension volwassene 46 kind < 
13 jaar 24

B 03/04, 26/06-12/09, 23/12-01/01 72 122 81 89
C 04/04-12/04 92 142 100 108
A 13/09-01/11, 20/03-31/03 63 108 72 81
D 02/11-22/12, 02/01-19/03 53 90 61 68
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ANDVPB83
E 01/04-31/07, 01/09-31/10 345
F 01/11-31/03 275

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 18% (reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 13% 

(reservering tot 60 dagen voor afreis) OF 8% (reservering tot 30 dagen voor 
afreis) (verblijven 13/04/20-25/06/20, 13/09/20-22/12/20, 02/01/21-31/03/21, min. 
4 nachten) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/04/20-01/11/20, 23/12/20-01/01/21, 20/03/21-31/03/21)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(02/11/20-22/12/20, 02/01/21-19/03/21)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

De Costa del Sol

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten in een 
traditionele kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 privé spacircuit 
(50 minuten)

 ∙ 1 gourmetdiner met 1 fles 
wijn voor 2 personen

GRATIS

vanaf

VélezMálaga (La Viñuela)
Dit charmant dorpje ligt 
genesteld tussen enke
le van de meest spec
taculaire landschappen 
in Andalusië. Diver se 
mooie routes vertrek
ken vanuit La Viñuela. Het berg land schap 
is doorspekt met olijfbomen en u vindt er 
behoorlijk wat wijn gaarden. Bewonder in 
La Viñuela zelf het stuwmeer, de kerk van 
San Jose en de Torre de la Atalaya, een 
Moorse toren.
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 € 39,
00* 
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EE

Cortijo Bravo

Ligging: een prachtige landelijke en vredige ligging op een heuvel, omgeven 
door olijfgaarden. Het oude centrum en het strand van Torre del Mar bevinden 
zich op 15 minuten. De badplaats Nerja met de grotten en het balkon van 
Europa, alsook de levendige en historische stad Málaga op 30 min. rijden.
Transport: per auto: 2.115 km (Brussel), 1.813 km (Parijs), 2.324 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 50 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: kleine receptie. Het lichtrijk salon met open haard is een gezel-
lige plaats om wat te lezen of bij te praten. In de uitnodigende, stijlvolle bar 
worden lekkere drankjes voor u bereid, die u ook op het zonovergoten terras kan 
nuttigen. Het à-la-carterestaurant serveert 's avonds verfijnde en traditionele 
gerechten in een ongedwongen sfeer. Aan het buitenzwembad geniet u van de 
zon én het mooie panorama. Poolbar, gratis ligstoelen, parasols en handdoe-
ken. Tussen het hotel en het zwembad is een prachtige tuin aangelegd, waar u 
zalig kan verpozen. Allerlei activiteiten op 8 km.
Kamers: 20 uiterst gezellige en charmante kamers (met houten vloer). Ze zijn 
allemaal verschillend gedecoreerd in een lichte Britse cottagestijl met een 
Andalusisch toetsje. Comfort kamers (18 m², voor max. 2 personen, terras met 
zicht op de bergen) of selección kamers (20 m², voor max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen, met zicht op de vallei).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu 
met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de selección kamers: verminderde prijs 
voor 2 kinderen van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 03/04/20-12/04/20, 26/06/20-12/09/20, 23/12/20-01/01/21: min. 
3 nachten. Overige periodes: min. 2 nachten op vrijdag en zaterdag. Het hotel 
is gesloten 07/01/21-07/03/21.
Bonus: welkomstdrankje. Fles cava voor jonggehuwden.

Dit charmant, stijlvol landhuis uit de 19de 
eeuw biedt een idyllische ligging met won
dermooie panorama's in combinatie met 
een uiterst stijlvol interieur en comfort. U 
vindt hier rust en privacy. Het hotel is ook 
een goede uitvalsbasis om de omgeving 
te verkennen. Gezelligheid, rust en klasse 
zijn hier absolute troeven.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
selección

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0162 X0

A 01/04-02/04, 13/04-25/06, 13/09-01/11 61 108 66 kind 2 < 12 jaar incl. ontbijt 
per. A 24 
per. B/C/E 27 
per. D 13
halfpension volwassene 29 
halfpension kind < 12 jaar 16
extra bed (3de volwassene) 
per. A 40 
per. B/C/E 47 
per. D 28

B 03/04, 26/06-12/09, 23/12, 26/12-30/12, 01/01 68 122 75
C 04/04-12/04 88 142 94
D 02/11-22/12, 02/01-06/01 52 90 58
E 24/12-25/12, 31/12 107 161 113

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 18% (tot 90 dagen voor afreis) OF 13% (tot 60 dagen voor 

afreis) OF 8% (tot 30 dagen voor afreis) (min. 4 nachten in periode A/D)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(02/11/20-22/12/20, 02/01/21-06/01/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (13/04/20-01/11/20)
(niet cumuleerbaar) (vroegboekvoordeel betaalbaar bij reservering, niet 
wijzigbaar, niet annuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS

VelézMálaga
Dit stadje wordt door 
de Andalusiërs simpel
weg Veléz genoemd. 
Het ligt in een rustige 
streek. Vooral de oude 
stad met zijn prach
tige gebouwen is zeker een bezoek waard. 
Blikvanger is het Moors kasteel uit de 13de 
eeuw. U vindt er ook ongerepte stranden. 
En vergeet de wekelijkse donderdagmarkt 
niet met een typisch Spaanse sfeer.
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 € 29,
30* 
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Balcón de Cómpeta

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
balkon

2 persk.
superior

inclusief ontbijt
ANDV0206 N1

A 01/04-31/03 41 45 49

Ligging: in het centrum van het dorp. De kust ligt op een 30 min., 
via een schilderachtige bergweg. Bezoek aan Malaga (1u) of Granada 
(1u30), en de witte dorpjes in de regio.
Transport: per auto: 2.112  km (Brussel), 1.810  km (Parijs), 
2.309 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 68 km.
Faciliteiten: receptie. À-la-carterestaurant met lokale specialitei-
ten. Het terras kijkt uit op de bergen. Typisch Spaanse cafetaria 
(tapas en snacks). Buitenzwembad met kindergedeelte, ligweide met 
gratis ligstoelen. Tennisplein.
Kamers: 34 kamers. Standaardkamer met of zonder balkon (18 m², 
max. 3 pers., extra bed 3de volw.: € 34/nacht) of superior kamer 
(25 m², max. 2 pers., balkon met zwembad-, berg- of zeezicht). 
Tegel vloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot halfpension 
(ter plaatse te betalen, richtprijs € 15).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de standaardkamers (met/zon-
der balkon): 1 kind t/m 4 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (incl. ontbijt), 1 kind van 5 t/m 12 jaar betaalt € 22/nacht.
Bijzonderheden: het restaurant is gesloten op woensdag. Het hotel 
is gesloten 04/01/21-09/02/21.
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 4 nachten: 1 fles wijn bij een 
diner in het à-la-carterestaurant OF bij min. 7 nachten: 1 gratis 
diner (t.w.v. € 15/persoon) (cumuleerbaar met het voordeel 3+1, 
5+2). Attentie voor jonggehuwden.

De Costa del Sol

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 

60 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

5 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/04/20-31/03/21)

GRATIS

Een verzorgd hotel met een correcte 
prijs/kwaliteit. Centrale ligging, 
authentiek en fami liaal karakter, 
kleinschaligheid, vriendelijke ser
vice,... een aanrader!

Cómpeta
Een van de bekendste en mooiste witte dorpen uit de streek, 
omgeven door wijngaarden en aan de voet van het natuurpark 
Tejeda en Almijara, een ideale fiets- en wandel bestemming!
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Casona Granado

Ligging: rustig, in het centrum van het kleine traditionele witte dorp El Pilar, 
in de heuvels van Almeria met weidse uitzichten op de omliggende velden en de 
bergen. Op 10 minuten van Lubrin, met een lokale markt en enkele restaurant-
jes. De ideale uitvalsbasis om te fietsen, te wandelen en de verborgen schatten 
van de regio te ontdekken: de grotten en pottenbakkers van Sorbas (15 minu-
ten), het woestijnlandschap en mini-Hollywood van Tabernas (30 minuten), het 
witte dorp Mojacar en het strand van Garrucha (40 minuten). Het Cabo de Gata 
natuurpark (Unesco-Werelderfgoed) en het idyllisch vissersdorpje Agua Amarga 
liggen op een uurtje.
Transport: per auto: 2.079 km (Brussel), 1.746 km (Parijs), 2.244 km (Amsterdam). 
Luchthaven Almería op 69 km, Murcia San Javier Airport op 164 km, Málaga op 
283 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: in dit landelijk gelegen, prachtig gerenoveerd traditioneel pand 
vindt u een receptie en een cosy zitkamer met panorama op de omgeving waar 
u kan genieten van een kopje koffie of thee. Honesty bar. Gezellig restau-
rant Albar waar u een verzorgd ontbijt wacht en u 's avonds smaakvolle lokale 
gerechten met een creatieve toets proeft. Het restaurant is elke dag open voor 
de hotelgasten. Ontspannen kan in de tuin aan het kleine buitenzwembad 
met gratis ligstoelen en een bubbelbad (in de winter op aanvraag). Sauna. 
Massages op aanvraag (betalend). Roterende tentoonstellingsruimte met wer-
ken van lokale kunstenaars. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: de 8 kamers zijn een en al charme en zijn allemaal verschillend van 
inrichting. Naar keuze: een standaardkamer (16 m², max. 2 personen), een rui-
mere suite met Frans balkon en zicht op de bergen (27 m², max. 2 personen) 
of een familiekamer met terras (33 m², max. 4 personen). Geen televisie, om 
volledig tot rust te komen. Parket.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 01/08/20-31/08/20: min. 2 nachten.
Bonus: welkomstdrankje.

Casano Granado biedt een elegante mix 
van rustiek en eigentijds design en staat 
garant voor een heerlijke keuken. Rachel 
en Clayton ontvangen u erg hartelijk en 
gastvrij, en delen met veel enthousiasme 
hun kennis van de streek. Dit is de perfec
te plek om te onthaasten en te genieten 
van de rust en de prachtige omgeving.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
suite 

2 pers.

familie-
kamer 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0250 X0

A 01/04-30/06 45 58 85 extra bed (3de en 4de persoon) 
in een familiekamer 15B 01/07-08/09 58 68 90

A 09/09-30/12 45 58 85
B 31/12-01/01 58 68 90
A 02/01-31/03 45 58 85

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering tot 90 dagen 

voor afreis) OF 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 
(betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/06/20, 
09/09/20-30/12/20, 02/01/21-31/03/21)

(niet cumuleerbaar)

GRATIS
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El Pilar (Lubrin)
Lubrin is een klein 
middeleeuws dorpje 
in het binnenland van 
Almeria. Deze regio 
kenmerkt zich door 
pittoreske dorpjes, 
een enorme verscheidenheid aan adem
benemende landschappen en een histo
risch verleden. Hier vindt u een uniek 
woestijnlandschap dat als decor diende 
in talrijke films, natuur parken, steile klif
fen, vulkanische rotsen, indrukwekkende 
duinen, natuurlijke zoutmeren, prachtige 
stranden,... en het droogste klimaat van 
Spanje.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

El Tio Kiko

Ligging: op slechts 150 m van de zee, omringd door de overweldigende natuur 
van het Cabo de Gato Nationaal Park. Ongerepte stranden, grillige rotsen en mooie 
baaien met azuurblauw water en een wirwar van witte huisjes... een perfecte 
locatie om tot rust te komen. Deze omgeving is uiterst geschikt om te wandelen, 
te fietsen of om paard te rijden maar ook voor tal van watersporten. Het centrum 
bevindt zich op ongeveer 10 minuten stappen.
Transport: per auto: 2.114 km (Brussel), 1.780 km (Parijs), 2.282 km (Amsterdam). 
Luchthaven Almería: 52 km. Murcia San Javier Airport: 187 km. Málaga: 279 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit boutique hotel is ondergebracht in een typisch Andalusisch 
pand. Onder de deskundige leiding van Javier Altieri wordt u hier een persoonlijke 
service gegarandeerd. Verzorgd ontbijtbuffet met versgeperst sap, verschillende 
soorten brood, eitjes,... In het restaurant bereidt chef Tomás Rodriguez Villota 
moderne gerechten met mediterraanse toets en Aziatische en Latijns-Amerikaanse 
invloeden. Het respect voor duurzame seizoensproducten is hier prioritair. 
Buitenzwembad met ligstoelen en solarium. Massages mogelijk (betalend).
Kamers: 27  ruime kamers worden hier aangeboden voor max. 3 personen. De 
inrichting is stijlvol en de queensize bedden zorgen voor een optimale nachtrust. 
Alle kamers beschikken over een bubbelbad, een koelkast, verzorgingsproducten 
en een privéterras. Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer (22 m²) 
met zicht op de tuin of het zwembad, een kamer met zeezicht (23 m²), een supe-
rior kamer (23 m²) met een luxueuzere inrichting en mooi zeezicht of een special 
tio kiki suite (35 m²) ingericht met hoogwaardige materialen, frontaal zeezicht, 
kingsize hemelbed en een aparte zithoek met bureau.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: 27/02-14/06, 16/09-02/11: kinderbedje gratis en verminderde prijs 
voor 1 kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel). Van 
15/06-15/09: geen kinderkortingen het hotel richt zich uitsluitend naar volw..
Bijzonderheden: 01/07/20-31/08/20: min. 5 nachten. Overige periodes: min. 
3 nachten. Huisdieren toegelaten (uitgez. 01/07-31/08): € 10/nacht. 15/06/20-
15/09/20: dit hotel richt zich uitsluitend naar volwassenen. Het hotel is gesloten 
vanaf 03/11/20.

De persoonlijke service is hier de absolute 
meerwaarde van dit hotel. De eigenaar 
stelt alles in het werk om u een zorgeloze 
vakantie te garanderen. U geniet hier ook 
van een prachtige omgeving met een vrij 
ongerepte natuur, mooie stranden en 
schitterende baaien. De charmante en rui
me kamers dragen bij tot een ontspannen 
en relaxte sfeer.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
zeezicht

2 persk.
superior

special tio
kiko suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ANDV0255 X1

A 27/02-29/02, 13/10-02/11 56 73 86 102 kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 53
extra bed 
(3de volwassene) 66

B 01/03-31/03, 01/10-08/10 66 83 96 112
C 01/04-08/04, 12/04-29/04, 03/05-28/05 80 96 109 126
D 09/04-11/04, 19/06-24/06, 03/07-29/07 112 129 142 158
E 30/04-02/05, 30/08-05/09 106 122 135 152
F 29/05-14/06, 09/10-12/10 89 106 119 135
G 15/06-18/06, 13/09-19/09 93 109 122 139
H 25/06-02/07, 06/09-12/09 99 116 129 145
I 30/07-29/08 118 135 148 164
J 20/09-30/09 76 93 106 122

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 7% (reservering voor 15/03/20 voor verblijven 

27/02/20-08/04/20, 12/04/20-29/04/20, 03/05/20-18/06/20, 25/06/20-31/07/20, 
01/09/20-02/11/20, min. 3 nachten) (niet cumuleerbaar)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/10/20-31/10/20)

De Costa Almería

GRATIS
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Nijar
Dit vissersdorpje met 
de traditionele witte 
huisjes behoort onge
twijfeld tot een van de 
mooiste dorpjes in het 
Cabo de Gato Nationaal 
Park. Deze regio is nog op en top Spaans 
en is vooral populair bij toeristen uit de na
bijgelegen steden. Er is geen boulevard en 
geen haven, 's avonds worden de vissers
bootjes gewoon aan land getrokken. Mas
satoerisme is hier een onbekende term.



Valencia 
Alicante 
Murcia
Populaire kust of  zon-zee-strand in alle rust? 
Telkens een wondermooi binnenland
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Murcia is een ideale bestemming voor rustzoekers, weg van het massatoerisme. 
Fiets toeristen halen hier hun hart op. Bezoek Cartagena, Puerto de Culturas, een 
2.500  jaar oud havenstadje met een indrukwekkend Romeins theater, en Murcia 
Stad met een mooie kathedraal en levendige plaza’s, heel authentiek.

De bruisende stad Alicante is de toegangspoort tot de Costa Blanca. Hier heerst 
het ganse jaar door een aangenaam klimaat en kunst, cultuur, zon, zee en strand 
zijn perfect te combineren.

Valencia heeft een zonnige hoofdstad* waar het altijd zomer is en waar traditie en 
trendy design in harmonie samengaan. La Albufera, ten zuiden van Valencia, is een 
van de meest diverse natuurparken van het schiereiland. Bewonder de jaarlijkse trek 
van de flamingo’s.  Lange zandstranden met beschermde duinen worden begrensd 
door kleurrijke sinaasappel boomgaarden. Verwen uzelf met een geurige paella...

* Ons volledig hotelaanbod in Valencia vindt u in onze brochure Citytrips, die voor 
u klaar ligt bij uw reisagent
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Dag 1-2: Lorca. U start in Lorca in de regio van Murcia in het zuidoosten van 
Spanje. De stad staat bekend voor haar charmante oude binnenstad en het kas-
teel, een middeleeuws fort, gebouwd tussen de 9de en de 15de eeuw en één van 
de grootste kastelen van Spanje. Lorca is altijd een kruispunt geweest van 3 cul-
turen: christenen, moslims en joden. Het is eveneens een perfecte uitvalbasis 
om de stadjes Puerto Lumbreras en Vélez-Blanco te ontdekken. U verblijft hier in 
een recente HHHH Parador gebouwd op de restanten van een 13de-eeuws kasteel 
dat uitkijkt over de stad.

Dag 3-4: Cazorla. We steken de grens over naar Andalusië. Langs kronkelende 
wegen bereikt u het bergstadje Cazorla. De regio is vooral gekend voor zijn 
immens natuurgebied, het Parque Natural Sierras de Cazorla, gelegen in de ber-
gen tussen 800 m en 2100 m. Het is het grootste aaneengesloten bosgebied van 
Spanje. De Guadalquivir, die door Córdoba en Sevilla stroomt, ontspringt er. Hier 
vindt u koelte en rust, een ideale gelegenheid om aan de hitte te kunnen ont-
snappen. U verblijft hier in een HHH Parador, ondergebracht in een traditioneel 
landhuis met prachtige uitzichten op de omringende natuur.

Dag 5-6: Ubeda. We blijven in Andalusië en gaan verder naar Ubeda, gelegen op 
een heuvel en ook de hoofdstad van de Andalusische renaissance genoemd. De 
oude stad is werkelijk prachtig met tal van pleinen en kerken: de Kapittelkerk 
van Santa Maria, het Paleis Vazquez de Molina en de kapel van El Salvador. Hier 
overnacht u in een HHHH Parador, een 16de-eeuws paleis in de oude binnenstad 
op één van de meest monumentale pleinen van de stad.

Dag 7-8: verlenging Mójacar. U kan uw rondreis uitbreiden en eindigen vlak aan 
zee in een heel recente en moderne HHHH Parador. Het historische centrum ligt 
op een heuvel en bestaat uit witte huizen en kronkelende straatjes, één en al 
historie en prachtige uitzichten. Mójacar is uitgeroepen tot één van de mooiste 
Spaanse dorpjes.

Dag 7-8: verlenging Jaén. U blijft in het binnenland in de schitterende stad 
Jaén, ook wel de wereldhoofdstad van de olijfolie genoemd. Het ligt uniek tus-
sen de bergen met steile straatjes. Bezoek zeker de kathedraal en de Arabische 
badhuizen. U verblijft in een HHHH Parador, een voormalig Arabisch fort uit de 
13de eeuw, gevestigd op de heuvel van Santa Catalina met prachtige uitzichten 
over de stad. 

Naar wens stellen wij voor u een rondreis samen tussen verschillende Paradores 
en dit in heel Spanje en ook Portugal. We reserveren voor u 1 of meerdere hotels 
in het gewenste regime.* De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijs-

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

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

Rondreis 6 nachten
 · 2 nachten in Lorca
 · 2 nachten in Cazorla
 · 2 nachten in Úbeda

Rondreis 8 nachten
 · 2 nachten in Lorca
 · 2 nachten in Cazorla
 · 2 nachten in Úbeda
 · 2 nachten in Mójacar of in Jaén

Inbegrepen
 · Ontbijt

Rondreis 6 nachten
 · Parador de Lorca: 2  nachten in een stan-
daardkamer, 2x diner (3 gangen)

 · Parador de Cazorla: 2 nachten in een stan-
daardkamer, 2x diner (3 gangen)

 · Parador de Úbeda: 2  nachten in een stan-
daardkamer, 2x diner (3 gangen)

Rondreis 8 nachten
 · De eerste 6 nachten zoals hierboven plus
 · Parador de Mojácar (optie 1) of Parador de 
Jaén (optie 2): 2 nachten in een standaard-
kamer, 2x diner (3 gangen)

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
Uniek verblijven in 
Paradores in Murcia 
en Andalusië
Bezoek unieke plekjes in Murcia en 
Andalusië, en dit in combinatie met 
een luxueus verblijf in een Parador, 
meestal gevestigd in een historisch 
gebouw zoals een oud fort, landhuis, 
kasteel of klooster. De nadruk ligt op 
cultuur en geschiedenis. In een Para-
dor is het volop genieten van luxe, 
pracht en praal!

vanaf Prijs per persoon per rondreis 2 persk.
6 nachten 
MJVP0003

2 persk.
8 nachten MJVP0004 

(optie Mójacar)

2 persk.
8 nachten MJVP0005 

(optie Jaén)
inclusief ontbijt

A 01/04-30/06 609 819 869
B 01/07-31/07 589 819 839
C 01/08-31/08 609 899 869
D 01/09-30/09 589 819 839
A 01/10-01/11 609 819 869
E 02/11-31/03 575 769 809

Toeslag per persoon per nacht: Mójacar 08/04-12/04, 30/04-02/05, 11/10-12/10, 31/10-01/11 € 30
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Al Sur Calabardina

Ligging: rustig gelegen op amper 5 minuten van het Calabardinastrand. In een 
klein dorpje met enkele restaurantjes en bars, op 7 km van het grotere Aguilas 
waar het centrale dorpsplein Plaza de España, omzoomd door grote bomen 
en mooie huizen, het mooiste plekje is. Het panorama vanuit de Casa rural is 
ronduit fantastisch, met een prachtige zonsopgang en -ondergang. Aan de voet 
van de Cabo de Cope vindt u absolute rust en stilte. Er zijn ook alternatieven 
voor de actievere vakantieganger zoals wandelen, fietsen, duiken, zeilen, kajak-
ken, trekken,... Excursiemogelijkheden: Almería op 150 km, enkele natuurparken 
zoals de Sierra de Espuña of de Cabo de Gato, Mojacar en Sorbas, Lorca op 
40 km, Cartagena, en verder Ronda en Granada.
Transport: per auto: 2.018 km (Brussel), 1.690 km (Parijs) 2.213 km (Amsterdam). 
Luchthaven Murcia San Javier op 94 km, Almería op 130 km, Alicante op 158 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: persoonlijke service troef in dit kleinschalige complex. De voor-
malige bed and breakfast huisvest nu 4 appartementen. Dé troefkaart is het ter-
ras waar u geniet van het prachtige uitzicht. In de gemeenschappelijke lounge 
zijn er gezelschapsspelen, kan u muziek beluisteren, een boek lezen of nippen 
van een drankje bij de haard in de winter. De eigenares Sonsoles geeft u graag 
wat meer uitleg over de lokale planten, cactussen, en kruiden in de tuin. Gratis 
parking.
Kamers: er zijn slechts 4 1-kamer appartementen (27 m²) met 2 balkons. Ze 
zijn alle ingericht in een andere kleur met zachte tinten. Ze zijn voorzien van 
een kitchenette met alle basisbenodigdheden en een apart salon. Ook alle 
bedlinnen en handdoeken zijn voorhanden. Het ontbijt wordt door de eigenares 
klaargemaakt en kan in het appartement genuttigd worden.
Maaltijden: logies en ontbijt (in het appartement).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: min. 2  nachten. Topdata: 23/04/20, 01/05/20-03/05/20, 
07/06/20-10/06/20, 13/09/20-17/09/20, 11/10/20-13/10/20, 01/11/20-03/11/20, 
04/12/20-09/12/20, 15/03/21-19/03/21. Huisdieren: € 10/nacht.
Bonus: fles mineraalwater in het appartement.

Deze Casa Rural is ongetwijfeld een van 
de charmantste topadresjes aan de Costa 
Calida. De persoonlijke aandacht, het fan
tastisch panorama, de geurige tuin, de 
gezellige loungeruimte,... een adresje om 
nooit te vergeten. Zalig nietsdoen is hier 
het motto. Ideaal om zowel Murcia als een 
deel van Andalusië te ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
appartement 

2 pers.
appartement 

1 pers.
extra
bed 3

inclusief ontbijt
MJVV0001 N1

A 01/04-04/04 58 105 40
B 05/04-12/04 63 115 40
A 13/04-29/06 uitgez. topdata 58 105 40
B 30/06-31/08 63 115 40
A 01/09-21/12 uitgez. topdata 58 105 40
B 22/12-08/01 63 115 40
A 09/01-31/03 uitgez. topdata 58 105 40
B Topdata 63 115 40

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

+ 2 nachten gratis (01/04/20-04/04/20, 13/04/20-31/07/20, 
01/09/20-21/12/20, 09/01/21-31/03/21) (uitgez. topdata)

Murcia

GRATIS
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Aguilas (Calabardina)
Mooi havenplaatsje 
aan de Costa Calida, op 
150 km van Almería (An
dalusië). Aguilas blijft 
behoorlijk gevrijwaard 
van het grote toerisme. 
Levendige pleintjes, terrasjes, een kasteel 
en een karakteristieke vuurtoren. De sfeer 
is erg authentiek. Veel restaurants en bars, 
diverse stranden.



www.transeurope.com54

 € 169
 € 45,

00* 

HHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

Bajo el Cejo

Ligging: in de vallei, bij het ingeslapen, typisch Spaans bergdorpje El Berro 
aan de Sierra de Espuña, met prachtige vergezichten. Natuurlief hebbers zullen 
hier hun hart ophalen. De omgeving is echt iets voor wande laars, fietsers en 
klimmers. Ook de zogenaamde sneeuwhuisjes in het hoogste gedeelte van de 
bergen zijn een echte attractie. In de omgeving kan u de volgende stadjes 
ontdekken: Alhama de Murcia, Aledo, Pliego of Mula met zijn thermale baden 
(reservering mogelijk in het hotel). Ook de typische bergdorpjes zoals Gebas, 
Casas Nuevas of El Purgatorio zijn een leuke uitstap. Murcia-stad ligt op 45 km, 
een verplicht bezoek. Een dagje aan het strand kan in Mazarron op 50 km.
Transport: per auto: 1.942 km (Brussel), 1.640 km (Parijs), 2.139 km (Amsterdam). 
Luchthaven Murcia San Javier Airport op 60 km, Alicante op 110 km. Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (9 tot 14 uur en 17 tot 23 uur) en salons. Honesty bar. In 
het restaurant geniet u van een subliem uitzicht. Het ontbijt is lekker en ook 
het diner, op basis van producten uit de eigen tuin, loont de moeite (20 tot 
23.30 uur). Bij mooi weer neemt u het ontbijt of het diner op het terras. Buiten-
zwembad met ligstoelen, handdoeken en para  sols (gratis). Sauna en solarium 
(gratis).
Kamers: het hotel bestaat uit 2 delen, waaronder de vroegere water   molen. 
Over de 2 gebouwen verdeeld zijn er 13 kamers. Er werden traditionele mate-
rialen gebruikt, maar met een moderne en comfortabele toets. Tegelvloeren en 
vloerverwarming, grote ramen met schitterende vergezichten op de Sierra de 
Espuña. Standaard  kamers (18-20 m², gelijkvloers), superior kamers (20-22 m², 
1ste verdieping, met Frans balkon) of junior suites (30-35 m², met balkon). Geen 
televisie op de kamers. Tweepersoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich hoofdzakelijk tot volwas-
senen (vanaf 12 jaar).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten. Topdata: 04/04/20-11/04/20, 
22/12/20-01/01/21.
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Dit is echt genieten voor mensen die op 
zoek zijn naar stilte, natuur en lekker eten. 
Wandelaars, fietsers en klimmers kunnen 
zich hier volop uitleven, om daarna tot rust 
te komen in dit charmant hotelletje met 
een supervriendelijke service. Geniet van 
een vers ontbijt en 's avonds van een heer
lijk diner. En wat een panorama...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

junior 
suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
MJVV0002 N1

A 01/04-31/03 uitgez. topdata 60 90 65 80
B Topdata 73 115 78 93
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten MJVVP002
C 01/04-31/03 uitgez. topdata 169 269 189 230

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

+ 2 nachten gratis (12/04/20-21/12/20, 02/01/21-31/03/21) GENIETEN
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 fles cava bij aankomst 
(per kamer)

GRATIS

vanaf

su
pe

rio
r 

ka
m

er

El Berro (Alhama de Murcia)
Piepklein dorpje van 
amper 100 inwoners 
met 2 restaurantjes, 
op 650 m hoogte mid
den in de natuur pracht 
van de Sierra Espuña, 
een berg keten van 25.000 ha. El Berro be
hoort tot het grotere Alhama de Murcia, 
een historisch interessant stadje met 
verdedigings torens, stadsmuren, Moorse 
over  blijfselen en Romeinse baden.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

La Manga Hotel & Spa

Ligging: in een rustige, residentiële zone, in een zijstraat van de hoofdweg 
in La Manga. Het zandstrand bevindt zich op 150 m, het shoppingcentrum El 
Zoco op 2 km. Ga zeker eens een kijkje nemen in het wondermooie natuur-
park Calblanque (op 7 km) met zijn uitgestrekte gouden stranden, verborgen 
baaitjes en kristalhelder water. In de havenstad Cartagena (op 41 km) kan u 
talrijke musea en Romeinse overblijfselen bezichtigen. San Pedro del Pinatar, 
dat bekend staat om zijn geneeskrachtige modderbaden, ligt op 53 km. De stad 
Murcia, met zijn kathedraal en leuke boetieks, bevindt zich op 78 km.
Transport: per auto: 1.974 km (Brussel), 1.671 km (Parijs), 2.195 km (Amsterdam). 
Luchthaven Murcia San Javier Airport op 43 km, Alicante op 115 km. Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie. Afspraak voor een lekker drankje in de gemoede-
lijke bar. Verder is er ook een buffetrestaurant voor het ontbijt, de lunch en 
het diner (mediterrane en internationale keuken). U kan zalig zonnebaden aan 
het buitenzwembad (gratis ligstoelen, parasols en handdoeken) met poolbar 
(snacks verkrijgbaar). Uitblinker in dit hotel is het prima uitgeruste wellness-
center (1.400 m², toegang betalend) met o.m. een binnenzwembad, hamam 
en sauna. U heeft er een uitgebreide keuze aan deugddoende schoonheids-
behandelingen en massages (betalend, hotelgasten krijgen een gunsttarief). 
La Manga is een fietsvriendelijk hotel (fietsroutes, fietsenstalling, reparatie-
dienst). Er is een private parking (vanaf € 7 of € 14/24 uur, afhankelijk van het 
seizoen).
Kamers: dit adults only hotel telt 140 kamers (23 m²) die gezellig en tijdloos 
werden ingericht. Al het nodige comfort is aanwezig. Ze beschikken allemaal 
over tegelvloer en een privébalkon met uitzicht op zee. Extra bed 3de volwas-
sene: 25% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag. Alle maaltijden in 
buffetvorm.
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend op volwas-
senen vanaf 16 jaar.
Bijzonderheden: 03/07/20-29/08/20: min. 7 nachten. Overige periodes: min. 
4 nachten. Het hotel is gesloten 01/04/20-08/04/20, 12/10/20-31/03/21.

Dit adults only hotel is gelegen in het 
unieke La Manga del Mar Menor, een 
smalle landtong tussen de Middel
landse Zee en de Mar Menor (kleine 
zee). U profiteert hier van veel zon (het 
aantal zonnedagen per jaar ligt hier erg 
hoog), een buiten zwembad en uitge
breide wellnessfaciliteiten. Uitstekende 
prijskwaliteitsverhouding.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
inclusief halfpension
MJVV0010 N1

A 09/04-13/04 50 71
B 14/04-28/05 46 65
A 29/05-02/07 50 71
C 03/07-30/07 71 105
D 31/07-29/08 91 125
E 30/08-12/09 71 91
F 13/09-26/09 57 78
G 27/09-11/10 43 63

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 15/01/20) (01/05/20-11/10/20)
• Korting van 10% bij min. 10 nachten (09/04/20-11/10/20) *
(inclusief halfpension)
* indien deze promotie gecumuleerd wordt met het vroegboekvoordeel bedraagt 
de korting 15%.

De Costa Calida

La Manga del Mar Menor
La Manga del Mar 
Menor is een smalle 
landstrook (21 km 
lang) tussen de Mid
dellandse Zee en de 
lagune Mar Menor, aan 
de zuidoostkust van Spanje. Mar Menor 
is het grootste zoutwatermeer in Europa, 
het water is er steeds enkele graden war
mer dan de Middellandse zee. Het gebied 
profiteert van een aangenaam, mild en 
zonnig klimaat en is ook erg populair bij 
watersporters.
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La Venteta

Ligging: op 300 m van het dorpje, in volle gebergte, op maar 9 km van de kust. 
Een greep uit de excursiemogelijkheden: Alicante op 23 km, Villajoyosa met zijn 
gekleurde visserhuisjes op 26 km, Elche op 47 km met een schitterend histo-
risch cen trum, de grotten van Canelobre, het dorpje Benigembla op 54 km, het 
Castillo de Santa Barbara met een spectaculair zeezicht...
Transport: per auto: 1.872 km (Brussel), 1.570 km (Parijs), 2.071 km (Amsterdam). 
Luchthaven Alicante op 20 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het ontbijt wordt met de glimlach geserveerd door Angel, de per-
fecte gastheer. Hij tovert ook overheerlijke diners op tafel. U kan ontspannen 
aan het bijzonder knappe buitenzwembad, met een gezellig terrasje (ligstoelen, 
parasols en handdoeken zijn voorhanden). In de tuin is het heerlijk wandelen 
tussen de fruit- en olijfbomen en de kleurrijke bougainvilles. In de patio's komt 
u tot rust tussen de mooie planten, het zach te geklater van een fonteintje. 
Gezellig salon met tv-ruimte. In de omgeving zijn diverse activiteiten mogelijk: 
fietsen, quad, duiken, boottochtjes, golf, trekking,...
Kamers: ook de kamers zijn een en al charme. Er zijn maar 5 kamers (tegel-
vloer), waardoor u het gevoel krijgt bij vrienden te logeren. Elke kamer heeft 
een individueel karakter, knap ingericht met kristallen lampen en rustieke 
Franse meubelen, die perfect aansluiten bij de hoge plafonds en houten balken 
in de woning - sober, maar stijlvol. Geen telefoon of televisie - zalig die rust... 
We reserveren voor u een standaardkamer (20-24 m², met zicht op de tuin of het 
zwembad) of een superior kamer (30-35 m², met terras of balkon en zicht op de 
bergen) mits toeslag. Tweepersoonskamer voor alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension en volpension mits toeslag. Alle 
maaltijden met bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bijzonderheden: min. 3  nachten. Topdata: 04/04/20-12/04/20, 25/12/20-
06/01/21, 27/03/21-31/03/21.
Bonus: welkomstdrankje. Fles wijn of champagne voor jonggehuwden.

Een gemoedelijk, landelijk adresje moei
lijk te vatten in woorden of foto's, dat 
gegarandeerd uw hart zal stelen. U geniet 
er van een adembenemend panorama op 
de bergen, van een schitte rend zwembad, 
een karaktervol interieur, mooie tuinen en 
patio's, lekker eten én een perfecte gast
heer. Charme is troef. U keert hier beslist 
terug.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VALV0035 N1

A 01/04-31/05 uitgez. topdata 45 90 25 halfpension 22
volpension 39
2 persk. superior 5

B 01/06-30/09 48 95 25
A 01/10-31/03 uitgez. topdata 45 90 25
B Topdata 48 95 25
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining VALVPA35
C 01/04-31/05 uitgez. topdata 169 345 95
D 01/06-30/09 179 369 95
C 01/10-31/03 uitgez. topdata 169 345 95
D Topdata 179 369 95

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

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt) DINING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijt
 ∙ 1x diner inclusief 
1 glaasje wijn

GRATIS

vanaf

Aigües
Een charmant dorpje, 
geroemd om zijn artis
tieke traditie. Het land
schap en de vriendelijk
heid van de inwoners 
heeft talrijke artiesten 
weten te inspireren. Bezoek de Torre de 
Aigües die dateert uit de 17de eeuw, de 
kerk ter nagedachtenis van Franciscus 
van Assisi (eveneens uit de 17de eeuw), el 
lava dero de Aigües en el Balneario.
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Alahuar

Ligging: het hotel ligt net buiten het dorpje, midden in de bergen in de schit-
terende vallei van Laguar, een plaatje... Hier wacht u zalige rust en een prach-
tig uitzicht op het omringende berglandschap en met goed weer zelfs op de 
zee. De omgeving leent zich uitstekend voor het maken van mooie wande-
lingen, maar ook mountainbikers komen hier aan hun trekken. Vertier vindt u 
op 29 km in Dénia, een levendige badplaats met mooie stranden. Ook Moraira 
(op 44 km), een voormalig vissersdorpje, is een aanrader.
Transport: per auto: 1.801 km (Brussel), 1.528 km (Parijs), 2.029 km (Amsterdam). 
Luchthaven Valencia en Alicante op 120 km, Murcia San Javier Airport op 190 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie, een salon met bar. U start de dag met een lekker 
ontbijtbuffet. Het à-la-carterestaurant (voor lunch en diner) serveert lekkere 
mediterrane gerechten en lokale specialiteiten. In de verzorgde tuin wacht u 
een heerlijk zoetwaterzwembad en een apart kinderbad. Ligstoelen en parasols 
zijn gratis. Er is ook een relaxruimte met sauna ter beschikking (betalend).
Kamers: dit hotel telt 8 standaardkamers (23 m², tegelvloer, voor max. 2 per-
sonen) die zich in het hoofdgebouw bevinden. Ze zijn verzorgd en stralen 
een typisch Spaanse sfeer uit. In het bijgebouw vindt u de 12 ruimere junior 
suites (37 m², max. 4 personen, met bubbelbad mits toeslag). Ze zijn allemaal 
in duplexstijl met een open trap naar de woonkamer en met balkon waar u 
een adembenemend uitzicht heeft. Iedere suite heeft een eigen stijl en werd 
vernoemd naar een medicinale plant uit de omgeving. Extra bed 3de en 4de 
volwassene in een junior suite: 25% korting (01/04-30/04) of 35% korting (01/05-
31/10). De airconditioning in de kamers en suites is seizoensgebonden.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu 
met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 2 kinderen van 2 t/m 
10 jaar genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 01/04/20-08/04/20, 14/04/20-30/04/20: min. 2 nachten op vrij-
dag en zaterdag. 09/04/20-13/04/20: min. 3  nachten 01/05/20-31/10/20: min. 
2 nachten op zaterdag.

Dit hotel is fantastisch gelegen, omringd 
door een magnifiek berglandschap, in een 
van de allermooiste valleien van Valencia. 
U logeert in een knus en charmant hotel 
(gebruik van steen, terracotta en hout zor
gen voor een warme sfeer) met een heerlij
ke keuken. Tip: reserveer een junior suite, 
de meerprijs loont echt de moeite.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

junior 
suite 

2 pers.

junior suite 
met bubbel-
bad 2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VALV0005 X0

A 01/04-08/04, 14/04-30/04 zondag/donderdag 42 55 55 65 halfpension 
01/04/20-30/04/20 22 
01/05/20-31/10/20 20

B 01/04-08/04, 14/04-30/04 vrijdag/zaterdag 56 76 81 91
C 09/04-13/04 zondag/donderdag 52 65 75 90
D 09/04-13/04 vrijdag/zaterdag 72 86 95 110
E 01/05-18/06, 27/09-07/10 zondag/donderdag 37 46 50 60
F 01/05-18/06, 27/09-07/10 vrijdag/zaterdag 56 71 75 85
G 19/06-26/09, 08/10-12/10 zondag/donderdag 49 62 68 78
H 19/06-26/09, 08/10-12/10 vrijdag/zaterdag 66 84 81 91
E 13/10-31/10 zondag/donderdag 37 46 50 60
F 13/10-31/10 vrijdag/zaterdag 56 71 75 85

UW VOORDEEL
• 10% korting bij min. 4 nachten (verblijven 01/04/20-30/04/20) OF 

min. 5 nachten (verblijven 01/05/20-31/10/20)
• 15% korting bij min. 10 nachten (verblijven 01/05/20-31/10/20)
(inclusief ontbijt)

Valencia

Benimaurell
Dit dorpje ligt in een 
van de meest pittoreske 
valleien van Valencia, 
La Vall de Laguar. Be
nimaurell ligt op 530 m 
hoogte en telt minder 
dan 400 inwoners, wat garant staat voor 
rust. U vindt er nog de authenticiteit en de 
karakteristieke sfeer van een oud Spaans 
plattelandsdorpje. Wandel door de kron
kelende straatjes en neem eens een kijkje 
op de Plaza del Sacrament.
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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

Hospes Palau de la Mar

Ligging: op de rand van het oude centrum, in een van de mooiste straten van 
Valencia, op slechts 200 m van de Puente de las Flores (een brug boordevol 
bloemen die boven het prachtige park Jardínes del Turia loopt). Plaza de la 
Reina met de kathedraal ligt op 950 m, de Plaza Ayuntamiento op 1 km. De over-
dekte Mercado Central in art-nouveaustijl situeert zich op 1,2 km. De fascine-
rende Ciudad de las Artes y las Ciencias bereikt u na 2 km. Het dichtstbijzijnde 
strand bevindt zich op ongeveer 4 km.
Transport: per auto: 1.692 km (Brussel), 1.377 km (Parijs), 1.871 km (Amsterdam). 
Luchthaven Valencia op 19 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit hotel vond zijn thuis in een geklasseerd herenhuis uit de 19de 
eeuw. U treft er een geslaagde combinatie van historie met vernieuwend design. 
24 Uursreceptie, aangename lounge en cocktailbar. De mooie binnentuin laat 
u aan de drukte van de stad ontsnappen. Het gourmetrestaurant Ampar staat 
voor een typisch Valenciaanse keuken met een avant-garde touch. Exclusieve 
wijnkaart. In de schitterende Bodyna spa komt u zeker tot rust. U beschikt 
er o.m. over een bubbelbad, Turks bad en sauna. Massage en schoonheids-
behandelingen met zicht op de binnentuin (betalend). Privéparking (betalend). 
Oplaadpunt voor elektrische auto's.
Kamers: een totaal van 66 rustgevende kamers. Ze zijn hedendaags en werden 
ingericht in warme, bruine tinten. We reserveren voor u: een dreamer kamer (21-
26 m², max. 2 personen), een superior kamer (28 m², max. 3 personen) of een 
deluxe kamer (35 m², max. 3 personen). De kamers bieden leuke extra's, zoals 
badjassen en pantoffels, een kussenmenu en Egyptisch katoenen beddengoed.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior en de deluxe kamers: 1 kind 
t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: topdata: 09/04/20-12/04/20, 30/04/20-02/05/20.
Bonus: welkomstdrankje. Fles cava voor jonggehuwden. Gratis upgrade volgens 
beschikbaarheid. Tapas bij min. 4 nachten.

Een luxueus design hotel in een statig 
19deeeuws paleisje, waar een historisch 
kader en innovatief design elkaar ont
moeten. U logeert hier vlak bij de groene 
long van de stad. In het restaurant staan 
kwaliteitsvolle gerechten op de kaart. Het 
hotel biedt een oase van rust met een 
zalige spa en een verborgen binnentuin 
met geurige bloemen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
dreamer

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VLCV0022 X0

01/04-27/06, 25/08-26/08, 07/09-31/10 uitgez. topdata extra bed (3de volwassene) 
in een super of  
deluxe kamer 75

A zondag/donderdag 112 128 155
B vrijdag/zaterdag 120 138 168
C 28/06-24/08, 27/08-06/09 zondag donderdag 99 114 139
D 28/06-24/08, 27/08-06/09 vrijdag/zaterdag 110 127 154
E Topdata zondag/donderdag 157 180 219
F Topdata vrijdag/zaterdag 193 222 270
G 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

(uitgez. topdata)
• Korting van 10% bij min. 3 nachten
• 65+: 5% korting
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden 01/04/20-31/10/20)

GRATIS
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Valencia
Valencia verrast met 
zijn indrukwekkende 
gevels en torens, ge
zellige pleinen en ter
rasjes. Het charmante 
historisch centrum 
combineert u moeiteloos met een dagje 
strand of met een bezoek aan het futuris
tische Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Proef zeker eens een paëlla, het nationale 
gerecht ontstaan in Valencia.
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Las Arenas Balneario Resort

Ligging: een bevoorrechte ligging aan het strand en de azuurblauwe zee. 
Ideaal om strand, kust, cultuur, shopping en gastronomie te combineren. Het 
bruisende centrum met tal van historische monumenten bevindt zich op slechts 
4,5 km en is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Het moderne deel, 
met het wetenschapsmuseum Ciudad de las Artes y las Ciencias ligt op 3 km. 
De drooggelegde rivierbedding die de stad doorkruist is een groene ader en 
aangenaam om rond te kuieren.
Transport: per auto: 1.692 km (Brussel), 1.377 km (Parijs), 1.871 km (Amsterdam). 
Luchthaven Valencia op 19 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: imposante lobby met marmeren vloer, grote ramen en palm-
bomen. Receptie en bar, coffeeshop met terras. De gastronomische Brasserie 
Sorolla serveert culinaire klassiekers in een ongedwongen kader. U neemt er 
's morgens ook het riante ontbijtbuffet. De exotische tuin van 8.000 m² is heer-
lijk om te ontspannen aan een van de 2 buitenzwembaden. Poolbar met lichte 
lunches. Luxueuze spa met verwarmd, panoramisch binnenzwembad, bubbel-
baden, sauna. Massages en behandelingen. Kapsalon. Padel.
Kamers: 253 knap ingerichte kamers die rust uitstralen, en van alle heden-
daagse luxe zijn voorzien. Het kleurenpalet verschilt van verdieping tot verdie-
ping, maar steeds werd gebruik gemaakt van lichte kleuren die het ruimtelijk 
gevoel versterken. Houten vloer. Classic (30 m², max. 3 personen, stadszicht), 
deluxe (30 m², max. 3 personen, terras, zeezicht) en executive (vanaf 35 m², 
max. 2 volwassenen en 1 kind, zeezicht, hoogste verdiepingen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (buffet in 
juli en augustus, à la carte overige periodes) (uitgez. 24/12-25/12 en 31/12). 
Kindermenu.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: min. 2 nachten.
Bonus: enkel in de executive kamers: 1x thermaal circuit gratis. Jonggehuwden: 
fles cava en chocolade.

Een flitsend luxe complex aan de oogstre
lende Valenciaanse kust, niet ver van het 
stadscentrum  een toplocatie. U verblijft 
hier aan het strand in een subliem hotel 
te midden van een immense, weelderige 
tuin terwijl op enkele kilometer de ani
matie van Valencia lonkt. Geniet van de 
klantgerichte service, de gastronomische 
excellentie en de talrijke onovertroffen 
faciliteiten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
deluxe

2 persk.
executive

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VALV0047 X0

A 01/04-02/04 125 232 157 182 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 50
extra bed (3de volwassene) 100
halfpension 
volwassene 59 
kind 3 < 13 jaar 29

B 03/04-18/04 157 282 188 213
A 19/04-30/04 125 232 157 182
B 01/05-25/06 157 282 188 213
C 26/06-29/08 188 350 219 244
B 30/08-03/10 157 282 188 213
A 04/10-31/10 125 232 157 182
D 01/11-12/11 94 169 125 150
C 13/11-15/11 188 350 219 244
D 16/11-23/12 94 169 125 150
A 24/12-31/12 125 232 157 182

UW VOORDEEL
• Korting van 15% (verblijven 01/04/20-30/04/20, 01/11/20-31/12/20, 

min. 3 nachten) OF (verblijven 01/05/20-15/07/20, 01/09/20-31/10/20, 
min. 4 nachten) OF (verblijven 16/07/20-31/08/20, min. 7 nachten)

(inclusief ontbijt) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet 
annuleerbaar)

Valencia (regio)

Valencia
Valencia verrast met 
zijn indrukwekkende 
gevels en torens, ge
zellige pleinen en ter
rasjes. Het charmante 
historisch centrum 
combineert u moeiteloos met een dagje 
strand of met een bezoek aan het futuris
tische Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Proef zeker eens een paëlla, het nationale 
gerecht ontstaan in Valencia.
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Trendy Barcelona  
3 populaire costa’s en... cava
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Sitges

Hartverwarmend Catalonië charmeert in menig opzicht: wervelende cultuursteden 
als Barcelona*, romantische dorpjes in de indrukwekkende Spaanse Pyreneeën, 
de fascinerende Costa Barcelona, de ruige Costa Brava en de uitgestrekte 
zandstranden van de Costa Dorada,... Landinwaarts wacht u veel natuurpracht 
en een rijk artistiek erfgoed met schitterende kloosters en middeleeuwse steden. 
Laat u verwennen door de gevarieerde streekgastronomie. Start met een pittig 
glaasje cava! 

* Ons volledig hotelaanbod in Barcelona vindt u in onze brochure Citytrips, die 
voor u klaar ligt bij uw reisagent
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Estela Barcelona

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
CTLV0001 X0

A 01/04-30/06, 01/09-31/10 70 83 100
B 01/07-31/08, 31/12 99 110 120
C 01/11-30/12, 01/01-31/03 58 68 80

Ligging: aan een strandje in de baai van Sitges, aan een vissers-
haventje. U wandelt in 20 minuten naar het gezellige oude cen-
trum. Treinstation op 2 km (verbinding naar Barcelona).
Transport: per auto: 1.337  km (Brussel), 1.023  km (Parijs), 
1.533 km (Amsterdam). Luchthaven Barcelona op 30 km.
Faciliteiten: inkomhal met werken van hedendaagse kun ste-
naars, bar (snacks verkrijgbaar), restaurant met buitenterras. 
2 Zwembaden in de tuin met gratis ligstoelen, para sols en een 
seizoensgebonden bar. Solarium. Gratis parkeren in de straat of 
ondergrondse privéparking (vanaf € 18/24 uur).
Kamers: 64  kamers: standaard met zicht op het zwembad 
(25 m², max. 3 personen), deluxe met zeezicht (25 m², max. 
2 personen) of junior suites (39 m², max. 3 personen, apart 
salon). Extra bed (3de volwassene) in een standaardkamer of 
junior suite: € 44/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag per dag van € 28 (volwassene), € 20 (kind t/m 10  jaar) 
(3 gangen keuzemenu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamers en junior sui-
tes: 1 kind t/m 10  jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: €  20/nacht. 
Verblijfstaks (vanaf 16 jaar): € 1/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen, max. 7 nachten). Geen halfpension mogelijk op 25/12, 
26/12, 31/12, 26/03.
Bonus: attentie voor jonggehuwden.

UW VOORDEEL
• Enkel in de standaardkamers: 6 nachten betalen 

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

• Enkel in de deluxe kamers: vroegboekvoordeel van 10% 
(reservering tot 45 dagen voor afreis)

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

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Stijlvol viersterrenhotel waar kunst en 
persoonlijke service centraal staan. 
Romantische ligging aan een strandje 
nabij het haventje, op wandel afstand 
van het gezellige oude centrum.

Sitges
Geliefd, pittoresk badplaatsje met een klein historisch cen-
trum. Gekend voor zijn nachtleven, zijn gezellige bars, ter-
rasjes en strandboulevard. Jaarlijks filmfestival.

Can Boix

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
gran 

comfort
inclusief ontbijt
CTLV0054 X1

A 01/04-02/04, 13/04-18/06 69 102 91
B 03/04-12/04, 19/06-12/09 77 116 103
A 13/09-08/10, 12/10-31/10 69 102 91
B 09/10-11/10 77 116 103

Ligging: erg rustig, in de natuur aan de voet van de Pyreneeën, 
ideaal voor wandeltochten. Andorra ligt op 60  km (skiën, 
belasting vrij winkelen), La Seu d'Urgell op 35  km, Lleida op 
95 km, Barcelona op 160 km.
Transport: per auto: 1.225  km (Brussel), 923  km (Parijs), 
1.425 km (Amsterdam). Luchthaven Barcelona op 153 km.
Faciliteiten: inkom en receptie. Catalaanse en internationale 
keuken met een heel eigen touch en budget vriendelijk - à la 
carte of huismenu (enkel voor de hotel gasten). Uitgebreide 
wijn-, cava- en waterkaart. Snacks aan de bar en op het terras. 
Prima buitenzwembad. Dit hotel is ook een goede keuze voor 
gezinnen met kinderen gezien de vele facilitei ten: tennisplein, 
voetbalterrein, speelweide, petanque, tafeltennis, sauna. Lift 
(niet voor alle verdiepingen).
Kamers: 40 kamers (2 gebouwen), ruim en huiselijk met veel 
hout en parket. Comfort kamers (25 m², max. 2 per so nen) of 
ruimere gran comfort kamers (40 m², max. 3 per sonen) in het 
bijgebouw met terras (ligstoelen) en tuinzicht, toegang tot 
solarium. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed 
(3de persoon) per nacht in een gran comfort kamer: € 36.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de comfort kamers: 
1 kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 29/nacht (inclusief ontbijt) (maximum 1 kind).
Bijzonderheden: huisdieren: € 15/nacht. Het hotel is ge sloten 
01/11/20-31/03/21. Verblijfstaks (vanaf 16  jaar): € 1/persoon/ 
nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten).
Bonus: 1 gratis diner (exclusief dranken) bij min. 5 nachten. 
Jonggehuwden: fles olijfolie.

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

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

Bijzonder hotel in een mooie, rus
tige omgeving, op korte afstand van 
Andorra. Een perfecte locatie voor 
prachtige wandelingen. U geniet er 
van een lekkere, betaalbare keuken.

Peramola
Klein dorpje, deels middeleeuws, met oude huizen en smalle 
straatjes. Peramola is rijk aan natuurlijke bronnen. U treft 
hier ook een van de grootste viskwekerijen in Europa.
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ME Sitges Terramar

Ligging: in een rustige residentiële buitenwijk van Sitges, langs de mooie 
wandelboulevard Paseo Marítimo. Deze boulevard scheidt het hotel van het 
zandstrand (op 100 m). Het bruisende centrum van Sitges ligt op zo'n 1,5 km. 
Barcelona bereikt u na 47 km, Tarragona na 61 km.
Transport: per auto: 1.405 km (Brussel), 1.094 km (Parijs), 1.604 km (Amsterdam). 
Luchthaven Barcelona op 30 km. Treinstation Sitges op 4 km. Bushalte naar het 
centrum op 100 m. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel is sinds enkele jaren overgenomen door Meliá en werd 
volledig gerenoveerd. 24 Uursreceptie. In restaurant Beso Sitges geniet u in een 
ontspannen sfeer van mediterraans geïnspireerde gerechten. Oesterbar en een 
rooftop bar met verbluffend 360° panoramisch uitzicht. Beach bar (mei-okto-
ber). Openluchtzwembad met poolbar en gratis ligstoelen, parasols en hand-
doeken. Kinderzwembad en Kids Club. De nieuwe, trendy Beach Club is dé place 
to be in Sitges. Hippe dj's brengen u er in de juiste mood. Ligstoelen en para-
sols betalend. Wellnesscentrum voor behandelingen en massages (betalend). 
Dagelijkse yogasessies (betalend). Privéparking (vanaf € 25/24 uur). Honden 
zijn welkom, u kan gebruik maken van de hondenuitlaatservice (betalend). In 
de omgeving: golf Terramar (18 holes) op 3 km.
Kamers: de 211 kamers worden gekenmerkt door een eigentijds, minimalistisch 
interieur met veel lichtinval. Ze zijn voorzien van een make-upspiegel, bad-
jassen en pantoffels, kussenmenu, parket of laminaat. Voor max. 2 personen: 
aura kamers (21-28 m², meestal met balkon, zicht op de tuin), vibe kamers (22-
30 m², balkon, lateraal zeezicht) of energy kamers (22-30 m², balkon, zeezicht). 
Ruimere mode kamers (30-34 m², max. 3 personen, zeezicht). In de chic suites 
(44-64 m², balkon, zeezicht) geniet u van extra service en faciliteiten (prijzen 
op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 
7 nachten). Het hotel is gesloten 01/12/20-31/01/21.
Bonus: welkomstdrankje. Speciale verwelkoming voor jonggehuwden.

Een hip, maar ook gemoedelijk strand 
en lifestylehotel waar iedereen zich thuis 
voelt. Het vakantieplaatje is hier compleet: 
de ligging pal aan zee, lumineuze kamers, 
lekker eten, een fraai buitenzwembad, 
een fantastische rooftop bar, een eigen 
strandclub, mooi design... Voetjes in het 
zand en genieten maar...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

aura
2 persk.

vibe
2 persk.
energy

2 persk.
mode

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CTLV0077 X0

A 01/04-13/04 89 102 121 extra bed (3de persoon)  
in een mode kamer 
per. A/B/C/F 52 
per. D/E 90

B 14/04-30/04 97 109 129
C 01/05-18/06 103 109 116 135
D 19/06-16/07 116 122 129 148
E 17/07-27/08 142 148 154 174
C 28/08-31/10 103 109 116 135
F 01/11-31/03 89 95 102 121

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering tot 3 maanden voor afreis) OF 

15% (reservering tot 2 maanden voor afreis) OF 10% (reservering tot 
1 maand voor afreis)

De Costa Barcelona

Sitges
Geliefde, pittoreske 
badplaats met een 
klein en levendig his
torisch centrum en 
zo'n 300 dagen zon per 
jaar. Sitges is gekend 
om zijn stranden, nachtleven, gezellige 
bars en terrasjes. Het is er heerlijk slen
teren langs de strandboulevard. Elk jaar 
wordt hier ook het filmfestival georgani
seerd, een evenement met internationale 
uitstraling.
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Mas Tapiolas

Ligging: rustig en landinwaarts in het groen, op 2 km van Santa Cristina d'Aro 
en op 7 km van het zandstrand. Playa d'Aro met vele winkels op 12 km, Calonge 
op 18 km, het gezellige Gerona op 27 km, het meer van Banyoles op 50 km, 
Figueres met het Dalí-museum op 70 km. Barcelona ligt op 100 km.
Transport: per auto: 1.276 km (Brussel), 973 km (Parijs), 1.486 km (Amsterdam). 
Luchthaven Girona op 25 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (24 uur). Barservice van 10  tot 24 uur. Het restaurant 
is open voor de lunch en het diner, met terras. De keuken is gastronomisch 
met regionale gerechten en specialiteiten. Het uitgebreid ontbijtbuffet staat 
's morgens voor u klaar in de bar/café of op het terras; hier geniet u van een 
zeer mooi uitzicht. In de zomer wacht u een openluchtzwembad met apart 
kinderbad, omgeven door mooie tuinen. Gratis ligstoelen en parasols. Gratis 
wellnessgedeelte met verwarmd, overdekt zwembad, sauna, bubbelbad, hamam, 
zoutcabine en ijsiglo. Behandelingen zijn betalend. Ook fitness, tennis, padel 
en fietsverhuur zijn mogelijk. Voor de golfliefhebbers is er een pitch & putt in 
een idyllisch groen kader. Paardrijden op 2 km. Lift in het bijgebouw.
Kamers: het hotel telt 36 kamers ingericht in een typisch Catalaanse stijl. We 
reserveren voor u de standaardkamers die allemaal beschikken over badjassen 
en pantoffels, een Nespressotoestel, tegelvloer en een balkon met tuinzicht 
en ligstoelen (30 m², max. 3 personen). Mits toeslag een kamer met terras en 
privétuintje met ligstoelen (40 m², max. 3 personen). 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 09/04/20-12/04/20, 14/02/21-15/02/21: min. 2  nachten. Van 
01/05/20-28/05/20: min. 2 nachten indien vrijdag of zaterdag in het verblijf. 
03/07/20-22/08/20: min. 3 nachten indien zaterdag in het verblijf. Verblijfstaks: 
€ 0,99/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: upgrade volgens beschikbaarheid. Attentie voor jonggehuwden.

Kleinschalig hotel dat bestaat uit een 
typisch 18deeeuws landhuis en een 
modern bijgebouw. Ideaal voor rust
zoekers en het perfecte startpunt om 
Catalonië te verkennen. Zowel bergen, 
zee, strand én voorname steden liggen 
dichtbij. Na een uitstap in de regio, is het 
hier fijn 'thuiskomen'. Informele sfeer, 
prima keuken en vele faciliteiten.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard 
zon/don

2 persk.
standaard 
vrij/zat

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CTLV0056 X0

A 01/04-08/04, 13/04-30/04 72 100 2 persk. terras 
01/04-22/06, 23/08-31/03 22 
23/06-22/08 29
extra bed (3de persoon) 
01/04-22/06, 23/08-31/03 63 
23/06-22/08 80

B 09/04-12/04 129 129
C 01/05-28/05 74 121
D 29/05-22/06, 30/08-26/09 79 124
E 23/06-02/07 84 134
F 03/07-09/07, 19/07-25/07 93 142
G 10/07-18/07, 26/07-30/07 103 142
H 31/07-22/08 163 163
I 23/08-29/08 108 124
J 27/09-23/12 68 105
K 24/12-27/02 63 93
L 28/02-31/03 67 100

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 01/04/20 voor 

verblijven 03/07/20-30/09/20, min. 4 nachten)

Santa Cristina d'Aro
Kleine gemeente aan 
de Costa Brava in een 
bijzonder mooi kader, 
omgeven door de zee, 
de stranden en het 
groene landschap, 
aan de rand van het natuur reservaat Les 
Gavarres. Er zijn een aantal leuke bars 
en restaurants. Een uitgebreider aanbod 
vindt u in het nabije Sant Feliu de Guíxols.
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Hotel & Spa Cala del Pi

Ligging: aan het zandstrand van Cala del Pi op 15 minuten wandelen van het 
centrum van Platja d'Aro. Palamós ligt op 15 minuten en Girona op 35 minuten. 
Figueras, bekend door Salvador Dalí, ligt op een uurtje rijden. Te voet of per 
fiets verkent u de Ruta del Empordanet, door mooie landschappen en middel-
eeuwse dorpjes. Watersporten in de omgeving. Golf d'Aro Mas Nou op 7 km.
Transport: per auto: 1.279 km (Brussel), 977 km (Parijs), 1.499 km (Amsterdam). 
Luchthaven Girona op 33 km, Barcelona op 120 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie en bar. In het restaurant Rosa dels Vents een uitge-
breid ontbijtbuffet. 's Avonds mediterrane seizoensgerechten. Buitenzwembad 
met zeezicht, gratis ligstoelen en handdoeken (volgens de weers omstandig-
heden). Pool/snackbar. Chill-out zone waar u kan ontspannen en van de magi-
sche zonsondergang kan genieten. Gratis toegang tot de spa (600 m²) met 
verwarmd binnenzwembad en jets, watervallen, ijs fonteinen, sauna, bubbelbad 
en Turks bad. Behandelingen zijn mogelijk (betalend). Exclusieve toegang tot 
het strand van Cala del Pi (zone met Balinese ligbedden).
Kamers: 52  kamers. Standaardkamers of kamers met zeezicht (21  m²). 
Hydromassagebad, make-upspiegel, badjassen en pantoffels, hoofdkussen-
menu, Nespressotoestel, balkon en tegelvloer. Suites met zeezicht, zithoek, 
bad en hydromassagedouche voor 2 personen (23 m², prijzen op aanvraag). 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich op volwassenen (vanaf 
14 jaar).
Bijzonderheden: 09/04/20-12/04/20, 08/05/20-09/05/20, 22/05/20-23/05/20, 
31/10/20: min. 3  nachten. 14/02/21-15/02/21: min. 2  nachten. Van 11/07/20-
22/08/20: min. 3 nachten op zaterdag. Verblijfstaks: € 2,48/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).
Bonus: gratis upgrade volgens beschikbaarheid.

Een luxueus Boutique hotel, pal aan het 
strand en bij de pittoreske baai Cala del 
Pi. Hier is het heerlijk vertoeven dankzij 
de prachtige vergezichten, de fantastische 
service en de verfijnde gastronomische 
mediterrane lekkernijen. Boek een kamer 
met zeezicht om ten volle van de idyllische 
ligging te genieten!

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard 
zon/don

2 persk.
standaard 
vrij/zat

2 persk.
zeezicht 
zon/don

2 persk.
zeezicht 
vrij/zat

inclusief ontbijt
CTLV0071 X0

A 01/04-08/04, 27/03-31/03 100 140 132 172
B 09/04-12/04 177 177 225 225
C 13/04-30/04 100 140 148 188
D 01/05-28/05 110 172 158 220
E 29/05-25/06 131 198 179 246
F 26/06-11/07 174 237 243 306
G 12/07-30/07 203 247 272 316
H 31/07-22/08 261 261 330 330
I 23/08-29/08 187 198 235 246
J 30/08-10/09 163 187 211 235
K 11/09-26/09 140 187 188 235
L 27/09-31/10 100 152 132 184
M 01/11-02/01 90 126 122 148
N 03/01-30/01 84 124 116 156
O 31/01-11/02, 15/02-27/02 87 129 119 161
P 12/02-14/02 156 156 188 188
Q 28/02-26/03 90 134 122 166

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 15/03/20 voor verblijven 

29/05/20-26/09/20, min. 4 nachten)

De Costa Brava

Platja d'Aro
Oud vissersplaatsje 
en een gezellige bad
plaats aan de Costa 
Brava, op 30 km van 
Gerona. Hier wisselen 
uitgestrekte zandstran
den, grillige rotspartijen en moderne 
badplaatsen elkaar af. Meer landinwaarts 
liggen de middeleeuwse stadjes Peralada, 
Peratallada en Pals verborgen. Bezoek ook 
Monells en de vissershaven Palamós.
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Terramar

Ligging: fantastische ligging, vlak aan het zandstrand van het gemoedelijke 
badplaatsje Llafranc. Het is ook een geknipte locatie voor wandelaars en fiet-
sers aangezien er een GR-pad en de Via Verde passeren. Op 4 km treft u het 
pittoreske dorpje Palafrugell. Andere aanbevolen uitstapjes in de omgeving zijn 
onder meer Girona (op 48 km), een aangenaam Catalaans stadje en Figueres met 
het Dalí Museum (op 58 km). In het lieflijke Tossa de Mar (op 56 km) wordt de 
oude stad 'Vila Vella' omgeven door middeleeuwse stadswallen. Neem zeker ook 
de tijd om eens een rondrit te maken langs de authentieke, middeleeuwse stad-
jes zoals Pals en Begur (op 13 km), Monells (op 25 km) en Peralada (op 63 km).
Transport: per auto: 1.268 km (Brussel), 966 km (Parijs), 1.481 km (Amsterdam). 
Luchthaven Girona op 35 km, Barcelona op 120 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: er wacht u een hartelijk onthaal aan de receptie. Er is een lees- en 
televisieruimte (met terras, gratis water, koffie en thee), een salon, een cosy 
bar en een sfeervol restaurant met magnifiek panorama op zee en een gezellig 
terras. Zorgeloos relaxen op het zonneterras met gratis ligstoelen en parasols. 
Gratis handdoeken zijn beschikbaar aan de receptie. Kleine fitnessruimte (gra-
tis). Parking (betalend) in de straat op 200 m. Fietsverhuur. In de omgeving: 
tennis, golf, paardrijden en watersporten.
Kamers: de 56 eigentijdse kamers werden ingericht in lichte kleuren. Ze zijn 
allemaal uitgerust met een kleine koelkast (gratis water). We reserveren voor 
u naar keuze: standaardkamers (13 m²) of kamers met terras of balkon (15 m²). 
Extra bed (3de volwassene): 20% korting. Tweepersoonskamer voor alleenge-
bruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (heel verzorgd en uitgebreid buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders genieten elk 50% korting.
Bijzonderheden: topdata (min. 3  nachten): 09/04/20-12/04/20, 30/04/20-
02/05/20, 10/09/20-12/09/20. Periode B: min. 2  nachten, periode C: min. 
3 nachten, periode D: min. 4 nachten. Het hotel is gesloten vanaf 31/10/20. 
Verblijfstaks (vanaf 16 jaar): € 0,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 
7 nachten).

Terramar is een gemoedelijk, vriendelijk 
en charmant strandhotelletje met een 
smaakvolle en lokale keuken, in het sym
pathieke badplaatsje Llafranc. Het werd 
recent nog volledig opgefrist. Hier wacht u 
een aangename ontvangst en kan u volop 
genieten van zon en zee in een mooie 
omgeving.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

2 persk.
terras 

of balkon
inclusief ontbijt
CTLV0030 N1

A 04/04-29/05 uitgez. topdata 63 98 69
B 30/05-26/06 80 134 96
C 27/06-31/07 105 169 123
D 01/08-22/08 115 187 137
C 23/08-29/08 105 169 123
B 30/08-19/09 uitgez. topdata 80 134 96
A 20/09-31/10 63 98 69
B Topdata 105 169 123

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 8 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden 04/04/20-29/05/20, 
20/09/20-31/10/20, uitgez. topdata)

GRATIS

Llafranc
Een gezellig dorpje aan 
een kleine baai met 
een wondermooi zand
strand. Op de leven
dige boulevard vindt 
u tal van leuke restau
rantjes en een jachthaventje. Wanneer 
u wandelt vanaf de Far de Sant Sebastià 
en de Ermita de Sant Sebastià tot de Cap 
de Sant Sebastià geniet u van prachtige 
vergezichten.
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Gran Claustre Hotel & Spa

Ligging: centraal in het middeleeuws centrum van het dorp, op 15 minuten 
wandelen van het zandstrand. Altafulla biedt een goede gastronomie en talrijke 
restaurantjes. Tarragona (op 15 km) is als vroegere Romeinse kolonie bezaaid 
met Romeinse ruïnes en heeft een gezellig historisch centrum. U raakt er mak-
kelijk per trein of bus (halte op 200 m). De kusttrein brengt u ook vlot naar 
Barcelona (45 minuten). In Reus (op 25  km), het geboortedorp van Antoni 
Gaudí, kan u o.a. het Gaudí Centre bezoeken, een interactief museum gewijd 
aan de beroemde architect. Op 30 minuten rijden treft u Cambrils, de gastrono-
mische hoofdstad van de Costa Dorada.
Transport: per auto: 1.423 km (Brussel), 1.111 km (Parijs), 1.608 km (Amsterdam). 
Luchthaven Reus op 27 km, Barcelona op 73 km. Treinstation Altafulla-Tamarit 
op 900 m. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie in het hoofdgebouw met bar service. Het gerenom-
meerde gastronomisch restaurant Bruixes de Burriac serveert in een romantisch 
kader de mediterrane keuken met aandacht voor lokale, seizoens gebonden pro-
ducten. In de zomer kan u in El Pati dels Tarongers genieten van een lekkere 
cocktail en een diner in open lucht. Klein openluchtzwembad met gratis ligstoe-
len, parasols en handdoeken. Spa met zwembad, bubbelbad met panoramisch 
zicht, sauna, hamam, ijsfontein en mogelijkheid tot behandelingen en massages 
(alles betalend). Lift (3 verdiepingen). Gratis parkeren in de omringende straten.
Kamers: 39 kamers verdeeld over 2 gebouwen met verschillende decoratie. In 
het hoofdgebouw zijn de kamers rustieker, in het bijgebouw zijn ze moderner 
(volgens beschikbaarheid). Koelkastje met gratis water. Standaardkamers (21-
27 m², max. 2 personen) of superior kamers (28-35 m², max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel). Halfpension mits toe slag 
(vast menu, 3 gangen inclusief water en 1 glas wijn).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 16 jaar): € 1/persoon/ nacht (ter plaatse 
te betalen, max. 7 nachten).
Bonus: bij min. 2 nachten: 1x gratis toegang tot de spa (cumuleerbaar met 
Uw voordeel).

De historische gebouwen, de serene 
inrichting, de authenticiteit en de gastro
nomische keuken zijn onbetwistbare troe
ven van dit charmehotel. Bovendien ver
blijft u hier in het middeleeuwse centrum 
van het wondermooie, rustige en typisch 
Catalaanse Altafulla, ver weg van alle toe
ristische drukte.

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
CTLV0068 N1

A 01/04-30/06 65 123 80 91 halfpension 38
extra bed (3de persoon) 
in een superior kamer 49

B 01/07-31/07 78 147 92 100
C 01/08-31/08 103 196 114 122
A 01/09-31/03 65 123 80 91

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

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

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

De Costa Dorada

GRATIS
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Altafulla
Altafulla is een kleine, 
familiale badplaats en 
een historisch dorp 
dat zeer goed bewaard 
is gebleven. Smalle 
steegjes, oude hui
zen,... hier vindt u een nog authentieke 
Catalaanse sfeer. Het dorp staat bekend 
om zijn nog steeds ommuurde centrum, 
zijn statige burcht en de restanten van 
een Romeinse villa (Els Munts), erkend als 
UnescoWerelderfgoed.



www.transeurope.com68

 € 115,
50* 

HHHHH

FR
EE

Hostal de la Gavina

Ligging: rustig gelegen, uitkijkend op de beschutte baai en op slechts 150 m 
van het uitgestrekte zandstrand van Sant Pol. Hostal de la Gavina ligt mooi 
halfweg (op 10 minuten rijden) tussen de populaire badplaatsen Sant Feliu 
de Guixols en Playa de Aro. Een aanrader is het wandelpad dat langs de kust 
helemaal tot aan de verborgen baai van Sa Conca loopt (1 km). Een bezoek aan 
Barcelona (op 100 km) behoort ook tot de mogelijheden.
Transport: per auto: 1.290 km (Brussel), 973 km (Parijs), 1.486 km (Amsterdam). 
Luchthaven Barcelona op 120 km, Gerona op 31 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met receptie. De privékunstcollectie van de familie Ensesa 
wordt doorheen het hele hotel tentoongesteld. Er is een sfeervolle bar El Barco, 
reeds 85  jaar een ontmoetingsplaats voor beroemdheden en politici. U start 
de dag met een heerlijk ontbijt in de aparte ontbijtruimte met terras. Het 
culinair restaurant Candlelight staat onder de deskundige leiding van Michelin-
chef Romain Fornell. In de magnifieke tuinen met pijnbomen bevinden zich 
het buitenzwembad (zoutwater), met zicht op het strand van Sant Pol, een 
poolbar en La Gavina snackbar. Er is ook een restaurant aan het strand (op 
150 m). U kan zich laten verwennen in de Spa By Valmont met binnenzwembad, 
fitness, sauna, hamam, bubbelbad en behandelingen. Tennisclub met 2 tennis- 
en 2 padelpleinen.
Kamers: 74 kamers inclusief suites, ingericht met luxueuze materialen en weel-
derige stoffen. Ook in de kamers vindt u kunstobjecten terug uit de privé-
verzameling van de eigenaars. Classic kamer met (30 m², max. 3 personen) of 
zonder balkon (27 m², max. 3 personen), een superior kamer met balkon (33 m², 
max. 2 personen) of een junior suite (38 m², max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 11 jaar op 
de kamer van de ouders (zie prijstabel) (uitgez. superior kamers).
Bijzonderheden: 22/06/20-23/08/20: min. 2 nachten. Verblijfstaks: € 2,48/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen, max. 7 nachten). Afwijkende annulerings-
voorwaarden: 22/06/20-23/08/20: 100% kosten vanaf 30 dagen voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje, fles water op de kamer.

Hostal de la Gavina opende zijn deuren 
in 1932 als een kleine herberg en is uit
gegroeid tot een van de meest gerenom
meerde hotels in de regio. Excellente 
keuken, gepersonaliseerde service en 
een sublieme ligging tussen de stranden 
Sant Pol en Sa Conca. Niet voor niets sinds 
1962 één van The Leading Hotels of the 
World.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
classic 
balkon

2 persk.
superior

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CTLV0072 X0

A 08/04-31/05 154 185 213 269 kind 2 < 12 jaar incl. ontbijt 
per. A/B 44 
per. C 94
extra bed (3de volwassene) 
per. A/B 94 
per. C 107

B 01/06- 21/06 185 219 250 316
C 22/06-23/08 232 275 316 394
B 24/08-13/09 185 219 250 316
A 14/09-25/10 154 185 213 269

UW VOORDEEL
• Reservering voor 31/03/20: 3 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(08/04/20-31/05/20)
• Reservering voor 31/08/20: 3 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(14/09/20-25/10/20)

GRATIS
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S'Agaró
Pittoreske gemeente 
centraal aan de Costa 
Brava, met een vrij 
exclusief karakter en 
niet overspoeld door 
toeristen. De mooie 
wandelpromenade langs het zandstrand 
en het 19deeeuws kasteeltje zorgen 
voor een meer romantische sfeer. Met 
diverse scheepswrakken voor de kust en 
golfterreinen in de omgeving, is S'Agaró 
een geliefde bestemming bij duikers en 
golfers.
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Camiral

Ligging: rustige ligging in een magnifiek groene omgeving, naast een golf-
terrein met zicht op het berglandschap. Diverse wandel- en fietsroutes in de 
nabijheid. De populaire stranden van Blanes en Tossa de Mar liggen op een half 
uurtje rijden. Het centrum van Caldes de Malavella ligt op 5 km, de cultuurstad 
Gerona op 20 km. Kunstliefhebbers kunnen verschillende locaties bezoeken die 
belangrijk waren in het leven van de excentrieke schilder Salvador Dalí en waar 
tegenwoordig musea gevestigd zijn. Denk maar aan Púbol (40 km, kasteel), 
Figueras (60 km, museum) en Port Lligat (90 km, voormalige woning). Barcelona 
ligt op een uur rijden.
Transport: per auto: 1.256 km (Brussel), 954 km (Parijs), 1.480 km (Amsterdam). 
Luchthaven Girona op 10 km, Barcelona op 102 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: een knap voorbeeld van moderne architectuur met een schitte-
rend lichtrijk atrium op meerdere niveaus verbonden door open trappen. Lobby 
met de receptie en stijlvolle lounge/bar met terras waar een excellente selectie 
gins, vodka's en cognacs op de kaart prijkt. Lichte snacks verkrijgbaar. Het 
elegante restaurant 1477 biedt creatieve, verfijnde mediterrane gerechten met 
een Catalaanse toets. Gezellige bistro in het Club House met uitzicht op de 
golfbaan. In de uitgestrekte tuin ligt het buitenzwembad (geothermaal ver-
warmd) met poolbar (snacks verkrijgbaar). Spa (betalend) met sauna, bubbel-
bad, Turks bad en hydrotherapie. Mogelijkheid tot massages en yogalessen. 
2 Gerenommeerde golfterreinen op het domein zelf.
Kamers: 145 comfortabele kamers met een stijlvol design in lichte kleuren. 
Deluxe (34 m², max. 3 personen, zicht op het golfterrein) en superior deluxe 
kamer (34 m², max. 2 personen, balkon, zicht op het golfterrein of zwembad). 
Junior suite (60 m², max. 3 personen, terras, zithoek, zicht op het golfterrein).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: enkel in de deluxe kamers en junior suites: verminderde prijs voor 
1 kind t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: min. 2  nachten. Verblijfstaks: €  2,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Betaalbaar bij reservering.
Bonus: flesje cava op de kamer.

Dit knap gerenoveerd designhotel is een 
van de Leading Hotels of the World en 
een waar architecturaal hoogstandje. De 
wonder mooie stranden liggen vlakbij. Laat 
u verwennen in de spa of het gastrono
misch restaurant. Geniet van het weerga
loze uitzicht op de nabijgelegen golfbaan 
en ga op ontdekking in het verrassende 
hinter land. Hier vindt u alle ingrediënten 
voor een complete vakantie.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

1 persk.
deluxe

2 persk.
superior 
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CTLV0074 X0

A 01/03-31/03 108 195 130 216 kind < 12 jaar 
incl. ontbijt 44
extra bed (3de volwassene) 
01/03-30/06, 01/09-31/12 80 
01/07-31/08 90
halfpension 
volwassene 54 
kind < 12 jaar 27

B 01/04-31/08 122 224 145 233
A 01/09-13/09 108 195 130 216
B 14/09-31/10 122 224 145 233
C 01/11-31/12 94 167 117 202

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

(betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar) 
(niet cumuleerbaar)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis
(de voordelen gelden 01/03/20-31/12/20) (inclusief ontbijt)

De Costa Brava

GRATIS

Caldes de Malavella
Kleine gemeente en 
kuuroord in het onge
repte binnenland 
van de Costa Brava. 
Prachtige uitvalsbasis 
voor natuur en cultuur
liefhebbers. Gerona, de hoofdplaats van 
de gelijknamige provincie ligt op 20 km. 
Bezichtig hier de kathedraal met haar vele 
schatten waaronder het breedste gotische 
schip ter wereld (23 m). Ook de Joodse wijk 
en de omwalling zijn een bezoekje waard.
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España Verde
Het ‘groene Spanje’ omvat de regio’s Baskenland, 
Asturië, Cantabrië en Galicië
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Briñas 

Puente 
Viesgo

Ojedo 
(Potes)

Oviedo

Bilbao

Murguia

Villabuena de Alava 
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San 
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Tolosa
(Bidegoian)

Santiago de Compostela

La Coruña
O Valadouro
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PoioMeaño

Os Anxeles

Pontevedra

Baanbrekende architectuur, heerlijke gastronomie en een wereldberoemde wijnstreek. Het 
Baskenland heeft het allemaal. San Sebastián dat in 2016 nog culturele hoofdstad van Europa 
was en Bilbao bekend om het Guggenheim Museum zijn de grootste steden. Elk met hun eigen 
specifiek karakter. De rioja Alavesa, in het zuiden van het Baskenland, is een befaamde wijn-
streek. Proef zeker eens enkele pinxtos (tapas) en snuif de Baskische sfeer op.

De ruige kusten en de Picos de Europa zijn slechts enkele van de dingen die Asturië en Cantabrië 
met elkaar gemeen hebben. Het natuurpark Picos de Europa, met als hoogste punt de Torre de 
Cerredo (op 2.648 m), is vlot bereikbaar en biedt fantastische vergezichten. Santander blinkt uit 
met de Bahía de Santander, de verschillende stranden van de stad en het Palacio de Magdalena. 
Langs de kustlijn wisselen adembenemende kliffen en prachtige ongerepte baaien elkaar af.

In Galicië wacht u een wild kustlandschap. De legende wil dat god op de zevende dag zijn hand 
op de aarde leunde tijdens het rusten. De afdruk van zijn vingers vormden de Rías (fjorden). 
Het aantal ongerepte stranden is ontelbaar. Dagverse vis en zeevruchten prijken rijkelijk op de 
menukaarten. In Galicië produceert men de beste witte wijn van Spanje, de Albariño. Snuif de 
sfeer op van het beroemde pelgrimsoord Santiago de Compostella en geniet van een gezellig 
terrasje in Pontevedra.
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Ercilla

Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.
basic

extra
bed 3

inclusief ontbijt
ENOV0058 X1
A 01/04-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: in het moderne stadsgedeelte, op 850  m van het 
Guggenheim. Museumliefhebbers moeten zeker het Museum 
voor Schone Kunsten binnenstappen aan het grote stadspark 
Doña Casilda de Iturrizar. Hier worden beroemde schilders 
tentoon gesteld zoals Goya, El Greco en Van Dyck. Steek zeker 
een van de vele bruggen over naar Casco Viejo, het oude hart 
van de stad. Het is ook de uitgelezen plek om kennis te maken 
met de Baskische gastronomie, want er zijn veel restaurants en 
bars waar ze 'pintxos' (tapas) serveren. Ook de overdekte markt 
Mercado de la Ribera is een bezoekje waard. Treinritje per 'funi' 
naar de top van de Artxanda-heuvel met prachtig uitzicht op 
de stad.
Transport: per auto: 1.232  km (Brussel), 920  km (Parijs), 
1.428 km (Amsterdam). Luchthaven Bilbao op 15 km.
Faciliteiten: 24  uursreceptie. Lobby bar met uitgebreide 
cocktail kaart en afternoon tea. In het Bermeo restaurant wordt 
dagelijks een rijkelijk ontbijtbuffet klaargezet. Hier kan u ook 
terecht voor lunch of diner. Privéparking (vanaf € 20/24 u).
Kamers: 325 kamers met hedendaags interieur. Standaardkamer 
(22 m², max. 3 personen) met 2 aparte bedden. Tweepersoons-
kamer basic voor alleengebruik (16 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Prijzen op aanvraag: bij het drukken van de brochure waren de tarieven vanaf 01/01/21 
niet beschikbaar. Contacteer uw reisagent of www.transeurope.com

Een centraal gelegen, kwalitatief 
viersterrenhotel met een eigentijdse 
decoratie. De perfecte uitvalsbasis 
om Bilbao te verkennen. Trendy bar 
met heerlijke cocktails.

Bilbao
Bekend om het wereldberoemde Guggenheim Museum, in een 
iconisch gebouw van de hand van Frank Ghery. Bilbao is op 
en top trendy en biedt een ideale mix tussen oud en nieuw.

López de Haro

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
standaard

inclusief ontbijt
ENOV0057 X1

A 01/04-07/04, 01/11-31/12 68 98
B 08/04-30/04, 30/06-08/07, 12/07-21/08, 30/08-31/10 72 107
C 01/01-31/03 prijzen op aanvraag
D Topdata 98 159

Ligging: op 700 m van het Guggenheim Museum en op 250 m 
van de Nervión-rivier en de moderne voetgangersbrug Zubizuri. 
Via deze brug loopt u zo de oude stad binnen, bezaaid met res-
taurants en bars waar ze 'pintxos' serveren. Dit is de Baskische 
versie van de tapa, soms heel traditioneel, maar vaak ook 
innovatief gebracht. De overdekte markt Mercado de la Ribera, 
gelegen aan de rivier in een markant gebouw, loont beslist de 
moeite. Voor museumliefhebbers is er ook het Museum voor 
Schone Kunsten met werken van onder meer Van Dyck en Goya.
Transport: per auto: 1.223  km (Brussel), 920  km (Parijs), 
1.429 km (Amsterdam). Luchthaven Bilbao op 15 km.
Faciliteiten: 24 uursreceptie. De bar en de ontbijtzaal liggen 
in dezelfde ruimte. Het interieur is met oog voor detail aan-
gekleed, wat een gemoedelijke en intieme sfeer creëert. Het 
gastronomisch restaurant Club Nautico en zijn keuken zijn 
geïnspireerd op de ligging van de stad tussen de zee en de 
bergen. Privéparking (vanaf € 20/24 uur).
Kamers: 48 kamers (max. 2 personen). Superior kamer (22 m², 
2 aparte bedden, badjassen en pantoffels) of voor 1 persoon 
een tweepersoonskamer standaard voor alleengebruik (18 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: topdata: 01/05/20-31/05/20, 09/07/20-
11/07/20, 22/08/20-29/08/20. 01/06/20-30/06/20: geen reservaties 
mogelijk wegens EK voetbal 2020.

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

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

Prijzen op aanvraag: bij het drukken van de brochure waren de tarieven vanaf 01/04/20 
niet beschikbaar. Contacteer uw reisagent of www.transeurope.com

Een intiem Boutique hotel met een be-
voorrechte ligging nabij het Guggen-
heim. Zowel in de bar The Lounge als 
in het restaurant Club Nautico geniet u 
van een prima service.

Bilbao
Bekend om het wereldberoemde Guggenheim Museum, in een 
iconisch gebouw van de hand van Frank Ghery. Bilbao is op 
en top trendy en biedt een ideale mix tussen oud en nieuw.
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TRIPS & TRICKS BILBAO 

Guggenheim Bilbao 
Het Museo Guggenheim Bilbao is een van de 3 Guggen-
heim-musea naast de Peggy Guggenheim Collection in 
Venetië en het Guggenheim Museum in New York. Het ge-
bouw is al een museumstuk op zich, door zijn opvallende, 
héél bijzondere architectuur. Het museum heeft wereld-
wijd een van de belangrijkste collecties moderne kunst 
met werken van Mark Rothko, Andy Warhol, Anselm Kiefer 
en nog vele anderen.

BIOD0001 - gesloten 25/12 en 01/01
ticket op datum en uur - speciale ingang, u vermijdt lange wachtrijen
prijs per persoon 
€ 19,50 volw. - gratis -12 jaar
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Iriarte Jauregía

Ligging: net buiten het kleine dorpje Bidegoian, omgeven door de natuur en 
landerijen, in een vallei met prachtige uitzichten. Ideaal vertrekpunt om het 
Baskenland te ontdekken. Leuk om te bezoeken zijn Hondarribia, Loyola en 
Azpentia op 15 km, en Tolosa op 10 km. San Sebastián ligt op een halfuurtje 
rijden en is een prachtstad met mooie historische gebouwen, lekkere restau-
rants, leuke bars en pleintjes, en een mooi strand. Het was bovendien Culturele 
Hoofdstad van Europa in 2016. Bilbao ligt iets verder, op een uur rijden.
Transport: per auto: 1.156 km (Brussel), 853 km (Parijs), 1.365 km (Amsterdam). 
Luchthaven Bilbao op 87 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: mooie lobby en een indrukwekkende trap die naar de kamers leidt. 
Receptie (24 uur) met bijzonder vriendelijk personeel. Ontbijten kan bij goed 
weer buiten. 's Avonds kan u een drankje nemen in de gezellige bar, om daarna 
te dineren in het voortreffelijke restaurant. Wie graag rustig een boek leest, 
kan dat in de uitgestrekte tuinen. Kapel.
Kamers: dit intiem hotel telt 19 kamers, uitkijkend op de bergen en de omlig-
gende landerijen. Comfortabele kingsizebedden en houten vloeren. De decora-
tie verschilt van kamer tot kamer. Het authentiek karakter blijkt uit de houten 
balken en het antiek meubilair, in combinatie met hedendaags comfort en een 
eigenzinnig toetsje. Sommige kamers zijn klassieker, andere ogen dan weer wat 
eigentijdser. Classic kamers (20 m², max. 2 personen) of ruimere superior kamers 
(30 m², max. 3 personen, met koffie- en thee faciliteiten). 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
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: huisdieren tot 6  kg toegelaten (op aanvraag). Topdata: 
09/04/20-12/04/20, 30/04/20-02/05/20.
Bonus: welkomstdrankje en zoetigheid op de kamer.

Dit 17de-eeuws paleisje werd smaakvol 
omgebouwd tot een charmant, gastro-
nomisch hotelletje. De omringende natuur 
zorgt voor een zalig rustgevoel. De ligging 
is ideaal dicht bij San Sebastián, Bilbao en 
Hondarribia. De decoratie is een elegante 
mix van antieke meubelen en modern 
comfort, heel eigenzinnig, maar absoluut 
geslaagd.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

extra 
bed 3 

superior
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ENOV0040 N1

A 01/04-15/06 uitgez. topdata 71 84 41 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 35B 16/06-30/09 91 105 41

A 01/10-31/03 71 84 41
B Topdata 91 105 41
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining ENOVP040
C 01/04-15/06, 01/10-31/03 uitgez. topdata 275 315
D 16/06-30/09 335 375
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ENOVPA40
E 01/04-15/06, 01/10-31/03 uitgez. topdata 289 329
F 16/06-30/09 349 389

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

+ 2 nachten gratis (01/04/20-15/06/20, 01/10/20-31/03/21) DINING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 degustatiemenu (aperitief, 
5 gangen, inclusief water en 
koffie)(cumuleerbaar met het 
voordeel 3+1)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x halve dag fotozoektocht 
met gids (eigen 
wagen of huurwagen) 
(maandag-, woensdag- 
en vrijdagvoormiddag)
(cumuleerbaar met het 
voordeel 3+1)

GRATIS

vanaf

vanaf

Tolosa (Bidegoian)
Bidegoian is een hele 
kleine gemeente in het 
hart van de provincie 
Guipuzcia, die zich bij 
het grotere Tolosa situ-
eert (op 10 km). Tolosa 
ligt aan de Oria-rivier en is een plaatsje 
met een mooi oud centrum met tal van his-
torische herenhuizen, paleizen en kerken. 
Maak kennis met de bruisende marktjes 
en pleintjes.
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La Casa del Patrón

Ligging: het hotel bevindt zich in Murguia, dicht bij de winkels en de restau-
rantjes. Murguia is een van de leukste dorpjes van de streek. U geniet er van 
een vlotte verbinding met de snelweg. De locatie is ideaal om de pracht van het 
Baskenland te ontdekken. Enkele excursiemogelijkheden: bezoek zeker Vitoria-
Gasteiz met de mooie kathedraal Santa Maria (op 19 km). Voor cultuurliefheb-
bers is Bilbao met het wereldvermaarde Guggenheim Museum voor moderne 
kunst een must (op 44 km) en voor natuurliefhebbers is er het nabijgelegen 
Parque Natural des Gorbea,...
Transport: per auto: 1.229  km (Brussel), 926  km (Parijs), 1.437  km 
(Amsterdam). Luchthaven Vitoria-Gasteiz op 15 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het elegant, rustiek gebouw telt 2 verdiepingen. Aan de receptie 
helpt men u graag met het uitstippelen van wandel- en fietstochten. Salon 
en tv-ruimte. Het ontbijt neemt u in de cafetaria, die wordt bezocht door de 
dorps bewoners. Hier geniet u namelijk van de beste pintxos van de streek. 
Pintxos zijn de Baskische variant van tapas. Het zijn echter niet zomaar hapjes, 
het zijn uitgekiende, overheerlijke gastronomische minigerechtjes op basis van 
verfijnde ingrediënten. Ze zijn enorm populair in de streek en tot een ware 
kunst verheven. Het restaurant serveert voornamelijk de traditionele keuken, de 
Baskische keuken is bijzonder lekker! Het buitenterras is uitermate gezel lig en 
steeds levendig. Privéparking (vanaf € 5/24 uur) of gratis publieke parking in de 
buurt. In de omgeving: golf (9 holes) op 3 km en paardrijden in het natuurpark.
Kamers: de 14 kamers (13-18 m², houten vloer) werden recent nog vernieuwd. 
Ze zijn eenvoudig, maar gedegen en goed uitge rust.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 24/12/20-25/12/20 en 31/12/20-01/01/21.

Het hotel-restaurant La Casa del Patrón is 
een begrip in de streek. Dit etablissement 
is vooral bekend omwille van zijn vriende-
lijke service, zijn gemoedelijke sfeer en 
zijn heer lijke, traditionele keuken. La Casa 
del Patrón werd meermaals bekroond voor 
de lekkerste pintxos (zeg maar de lokale 
tapas) van de streek.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
ENOV0020 N1

A 01/04-08/04, 14/04-29/04 37 60 22
B 09/04-13/04, 30/04-03/05 40 60 22
A 04/05-31/05, 01/10-08/10 37 60 22
B 01/06-30/09, 09/10-12/10 40 60 22
A 13/10-03/12, 09/12-27/03 37 60 22
B 04/12-08/12, 28/03-31/03 40 60 22
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining ENOVPB20
C 01/04-15/06, 15/09-31/03 88
D 16/06-14/09 93

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

+ 2 nachten gratis (01/04/20-08/04/20, 14/04/20-14/06/20, 
16/09/20-31/03/21)

(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

De Costa Vasca

DINING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijt
 ∙ degustatie van 6 pintxos 
waar het restaurant 
culinaire prijzen mee 
heeft gewonnen

GRATIS

vanaf

Murguia
Gelegen aan de voet 
van het Parque Natural 
del Gorbea (op 1.482 m 
hoog  te), het grootste 
natuurpark van het 
Basken land. Dit is een 
van de aan genaamste dorpjes in de re-
gio, een ideaal vertrekpunt voor een tocht 
langs de bodega's van de Rioja Alavesa 
of voor een gastronomische ont dekkings-
tocht van gastvrij Baskenland.
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Palacio Tondón

Ligging: dit voormalige paleis uit de 16de eeuw grenst aan de dorpskern. De 
ligging aan de statige Ebro-rivier zorgt voor een verkoelend effect tijdens de 
warme zomers. En ook de druiventeelt profiteert van deze natuurlijke tempe-
ratuursregeling. U bereikt het hotel makkelijk met de auto die u iets verderop 
(100 m) gratis kunt parkeren op de markplaats.
Transport: per auto: 1.270 km (Brussel), 970 km (Parijs), 1.460 km (Amsterdam). 
Luchthaven Bilbao op 101 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de transformatie van dit 16de eeuwse dorpspaleis naar een hotel 
met 21ste-eeuwse faciliteiten is absoluut geslaagd. Het hedendaags comfort 
werd er met respect voor de oorspronkelijke architectuur fraai geïntegreerd. De 
uitgepuurde lijnen vormen een geslaagde mix met de zachte kleurrijke accen-
ten. Het grote terras aan de rivier is een prachtige locatie om bij valavond 
te genieten van een aperitief alvorens aan te schuiven aan de tafel waar een 
talentvolle chef u de heerlijkste gerechten op uw bord zal presenteren. Een 
wijnbar geeft u de mogelijkheid om ook tijdens de dag van een wijndegustatie 
te proeven. Uniek is hier het natuurlijke airconditioning-systeem. Een vertak-
king van de rivier stroomt door de kelders van het hotel en zorgt voor een 
stabiele temperatuur van de bewaarde wijnen.
Kamers: voor de inrichting van de kamers werd geopteerd voor kwaliteitsvolle 
materialen en natuurlijke elementen. Het geheel oogt eenvoudig maar toch 
stijlvol. De open badkamers zijn op eenvoudige vraag aan de receptie afsluit-
baar met een gordijn. Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer 
(20 m²) of een kamer met zicht op de river (25 m²). Beide types met een twee-
persoonsbed of twee aparte bedden.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet) (à la carte mogelijk mits toeslag ter 
plaatse).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 17 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: topdata 2020: 09/04-12/04, 01/05-03/05, 26/06-29/06, 14/08-
18/08, 09/10-12/10, 30/10-01/11, 04/12-08/12, 24/12-27/12, 30/12-31/12.

Dit prachtige gerestaureerde 16de-eeuws 
dorpspaleis werd getransformeerd naar 
een hotel waar zowel geschiedenis als 
vernieuwing samen gaan. De ligging aan 
de Ebro zorgt niet alleen voor een serene, 
rustige sfeer. De keuken en de bijhorende 
wijnen vormen hier het summum van uw 
verblijf. Deze nieuwe parel beschikt over 
alle troeven voor een heerlijke 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
ENOV0060 X0

A 01/04-31/08 uitgez. topdata zondag/donderdag 83 153 100 kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 45
kind 12 < 18 jaar 
incl. ontbijt 58

B 01/04-31/08 uitgez. topdata vrijdag/zaterdag 96 179 115
C 01/09-31/10 uitgez. topdata zondag/donderdag 92 171 110
D 01/09-31/10 uitgez. topdata vrijdag/zaterdag 106 199 127
E 01/11-31/12 uitgez. topdata zondag/donderdag 70 127 83
F 01/11-31/12 uitgez. topdata vrijdag/zaterdag 83 153 100
G Topdata 106 199 127

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/12/20)
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Briñas
Een piepklein gehucht 
gelegen aan de rivier de 
Ebro die iets verderop 
als natuurlijke grens 
fungeert tussen het 
Spaanse Baskenland 
en de Riojastreek, de bekende wijnsoort. 
De vele wijngaarden rond het dorpje vor-
men een kleurrijk decor en zo ver het oog 
reikt ziet men golvende heuvelruggen 
waar hoofdzakelijk Tempranillodruiven in 
ideale omstandigheden kunnen groeien. 
De typisch uiterst smalle straatjes zijn 
overblijfselen uit de Romaanse periode.
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Infantado

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
ENOV0033 N1

A 01/04-08/04, 12/04-30/04 38 54 20
B 09/04-11/04, 01/08-31/08 49 65 29
A 01/05-30/06, 01/10-14/01 uitgez. topdata 38 54 20
C 01/07-31/07, 01/09-30/09 43 63 25
C Topdata 43 63 25

Ligging: Hotel Infantado ligt een paar kilometer buiten Potes. 
Het natuurreservaat Picos de Europa (letterlijk 'Pieken van 
Europa', hoogste top 2.648  m) lokt met mooie plaatsjes als 
Fuente Dé, Covadonga, Bulnes, de spectaculaire kloof Garganta 
del Cares en de Rio Deva, die heel populair is om op zalm te 
vissen.
Transport: per auto: 1.413  km (Brussel), 1.111  km (Parijs), 
1.610 km (Amsterdam). Luchthaven Santander op 106 km, Bilbao 
op 205 km.
Faciliteiten: receptie met centrale kluis. Gratis wifi in de 
gemeenschappelijke ruimtes. Restaurant met traditionele hout-
oven (gegrilde gerechten). Hier neemt u eveneens het ontbijt. 
Er is verder ook een salon/bar, cafetaria, terras, lees- en televi-
sieruimte. Mooie tuin met ruim buitenzwembad.
Kamers: 48 kamers, verdeeld over 3 verdiepingen. De inrichting 
liet zich inspireren door de natuurlijke omgeving (houten vloe-
ren). Er werd geopteerd voor een heel klassieke sobere stijl, die 
toch rekening houdt met het nodige comfort. Standaardkamers 
(18 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 18/dag (keuzemenu). Volpension mits toeslag van 
€ 35/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 10 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 9/nacht (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 09/04/20-11/04/20: min. 3 nachten. 01/08/20-
31/08/20: min. 2 nachten. Topdata 2020 (min. 2 nachten): 01/05/20-
02/05/20, 09/10/20-11/10/20, 04/12/20-07/12/20. Gesloten 13/11/20-
14/11/20, 24/12/20-25/12/20, 15/01/21-01/03/21.

Noord-Spanje

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

6 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/04/20-08/04/20, 12/04/20-30/06/20, 
01/10/20-14/01/21)

(uitgez. topdata) (inclusief ontbijt)

GRATIS

In het Hotel Infantado genieten de 
gasten van de indrukwekkende 
natuur lijke omgeving van de berg-
keten Picos de Europa, de lokale keu-
ken en het verzorgde zwembad.

Ojedo (Potes)
Aan de zuidkant van de bergketen Picos de Europa, waardoor 
het weer er meestal vrij goed is. Een van de aantrekkelijkste 
dorpen van Cantabrië, omgeven door spectaculaire bergen.

Viura

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

viura
1 persk.

viura
2 persk.
deluxe

inclusief ontbijt
ENOV0039 X0

A 01/04-30/04, 02/11-31/03 uitgez. topdata 1/2 zondag/donderdag 61 109 72
B 01/04-30/04, 02/11-31/03 uitgez. topdata 1/2 vrijdag/zaterdag 80 148 91
C 01/05-31/08 uitgez. topdata 2 zondag/donderdag 88 165 99
D 01/05-31/08 uitgez. topdata 2 vrijdag/zaterdag 113 215 124
E 01/09-01/11 uitgez. topdata 1 zondag/donderdag 100 188 106
F 01/09-01/11 uitgez. topdata 1 vrijdag/zaterdag 120 229 131
G Topdata 1 106 200 117
H Topdata 2 122 231 133

Ligging: rustig gelegen in het kleine dorpje Villabuena de 
Alava, nabij de kerk. U bent er omringd door talrijke wijngaar-
den, dus ideaal voor allerlei vormen van wijntoerisme.
Transport: per auto: 1.278  km (Brussel), 976  km (Parijs), 
1.475 km (Amsterdam). Luchthaven Bilbao op 111 km.
Faciliteiten: 24  uursreceptie. Het uitgebreid, lekker ontbijt 
zorgt voor een ideale start van de dag. Dak terras met een 
fantastisch uitzicht op de bergen van Cantabrië en de San 
Andreskerk. Supergezellig gastronomisch à-la-carte restaurant 
Rioja met een uitstekende wijnkelder. Gratis gebruik van de fit-
nessruimte en fietsen (volgens beschikbaar heid). In de zomer 
kan u gratis het nabijgelegen openbaar zwembad gebruiken.
Kamers: de 33 kamers zijn mooi en verzorgd ingericht, heel 
eigentijds en met alle comfort. Ze zijn voldoende ruim. 
Betonvloer en vloerkleed. Standaardkamers van het type viura 
(25-30 m², max. 3 personen) of deluxe kamers (30-45 m², max. 
2 personen) met zicht op het centrum van het dorpje of op 
de bergen. Extra bed 3de volwassene in een viura kamer: 
€ 71/nacht. Communicerende kamers en kamer voor rolstoel-
gebruikers op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: topdata 1 (min. 2  nachten): 31/10/20-
02/11/20, 04/12/20-08/12/20  en 25/12/20-31/12/20. Topdata 2 
(min. 2  nachten): 09/04/20-12/04/20  en 10/06/20-12/06/20. 
01/09/20-01/11/20: min. 2  nachten op zaterdag. Het hotel is 
gesloten 01/01/21-28/02/21.

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

afreis voor verblijven 01/04/20-31/08/20, 01/11/20-31/03/21)

Gezellig Boutique hotel in een intiem 
dorpje, omgeven door de wijn gaarden 
van de Rioja. Excellente keuken 
en goede wijnkelder. Voor levens-
genieters en wijnliefhebbers.

Villabuena de Alava (Rioja Alavesa)
Een bijzonder klein dorpje met amper een 400-tal inwoners. 
Het aantal bodega's loopt op tot zo'n 40. Niet te verwonderen, 
want u verblijft hier in de wijnstreek Rioja Alavesa.
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Mar Azul & Surf

Ligging: het Hotel Mar Azul & Surf ligt op 1 km van het centrum van Suances, 
op 400 m van het strand. Er is een bushalte op 200 m. Met zijn 7.000 inwoners is 
het kleine Suances een plek om te ontspannen en te genieten van het strand, 
het landschap en de rust. Tot de mogelijke excursies in de omgeving behoren 
in de eerste plaats Santillana del Mar (op 12 km), een middeleeuws dorpje dat 
bijna perfect bewaard is gebleven, Altamira (op 7 km) met prehistorische rots-
tekeningen die dateren van 15.000 tot 9.000 jaar v.Chr., Santander (op 32 km) en 
Bilbao (op 127 km) met het wereldberoemde Guggenheim Museum voor heden-
daagse kunst dat zeer de moeite loont. In het vissersdorpje Comillas (op 27 km) 
bewondert u het Capricho de Gaudí van de hand van de geniale architect. En 
in Potes (op 90 km) en Fuente Dé (op 113 km) geniet u van een schitterend 
panorama op het gebergte Picos de Europa.
Transport: per auto: 1.341 km (Brussel), 1.039 km (Parijs), 1.540 km (Amsterdam). 
Luchthaven Bilbao op 117 km, Santander op 30 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime inkomhal en 24  uursreceptie. Daarnaast treft u er een 
salon en het restaurant El Limonero de Santa Ana (open van 8 tot 24 uur). U 
beschikt over een klein zwembad met gratis ligstoelen en parasols; hier is ook 
de cafetaria met terras gevestigd (open van 15/06/20-15/09/20). Parking: vanaf 
€ 10/24 uur. In de omgeving: verschillende watersporten en 4 tennispleinen 
op 200 m.
Kamers: er bevinden zich in totaal 30 kamers in dit strandhotel met een eigen-
tijdse, speelse inrichting in diverse felle kleuren. De kamers beschikken over 
parketvloer. We reserveren voor u een standaardkamer (17 m²) met alle heden-
daags comfort. 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bijzonderheden: 08/04/20-12/04/20, 30/04/20-03/05/20, 14/05/20-17/05/20, 
24/07/20-29/08/20, 08/11/20-11/11/20: min. 3 nachten. Overige periodes: min. 
2 nachten op zaterdag. Het hotel is gesloten vanaf 01/12/20.

Azul staat voor blauw. Dat is dan ook met-
een de hoofdkleur die gekozen werd voor 
de inrichting van dit modern hotel in een 
aangename Boutique stijl. In het salon 
en de traphal vindt u eigentijds beschil-
derde wanden in uitgesproken kleuren. 
Een aparte esthetische ervaring! Het hotel 
ligt niet ver van het strand in het gezellige 
badplaatsje Suances.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ENOV0012 N1

A 01/04-07/04, 13/04-02/07, 13/09-30/11 39 56 19 halfpension volwassene 
per. A 19 
per. B/C 28
halfpension kind < 13 jaar 
per. A 10 
per. B/C 14

B 08/04-12/04, 03/07-23/07, 30/08-12/09 55 82 26
C 24/07-29/08 77 116 38
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ENOVP012
D 01/04-07/04, 13/04-02/07, 13/09-30/11 114 186

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-07/04/20, 13/04/20-29/04/20, 04/05/20-
13/05/20, 18/05/20-30/05/20, 01/10/20-07/11/20, 12/11/20-30/11/20) 
(inclusief ontbijt of halfpension)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ zeevruchtenschotel en dessert
 ∙ toegangsticket voor 
het museum van 
Altamira (prehistorische 
rotstekeningen) (transfers 
niet inbegrepen)

GRATIS

vanaf

Suances
Rustig plaatsje met 
een gezellige dorps-
sfeer en een mooie, wat 
dromerige ligging aan 
de westkust van Can-
tabrië met uitgestrekte 
stranden. De golven zijn erg geschikt voor 
surfers. Dit zorgt in de zomer voor een 
levendig publiek zeker wanneer mensen 
uit Santander komen. Goed gelegen om 
de bezienswaardigheden in de regio te 
bezoeken.
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Gran Hotel Balneario Puente Viesgo

Ligging: in het dorpje Puente Viesgo, aan de rivier Pas. In en rond het dorp 
kan u grotten met rotsschilderingen bezichtigen. Vanuit het hotel kan u de 
grotten van El Castillo, Las Chimeneas en Las Monedas zelfs te voet bereiken 
(max. 2 km). Op 20 minuten rijden ligt Santillana del Mar, een dorpje dat veel 
bezoekers trekt door de nabijgelegen grot van Altamira. De grot is Unesco-
Werelderfgoed, maar de rotsschilderingen kunnen niet bezocht worden. Wel 
is er een museum en replica. De dichtstbijgelegen badplaats is Suances met 
2 uitgestrekte stranden en meerdere restaurants. De hoofdstad van de regio, 
Santander, bereikt u na 30 minuten. Het is een gezellige havenstad met diverse 
stranden en één absolute publiekstrekker, het Palacio de la Magdalena: een 
schitterend paleis op een schiereiland, ooit gebouwd als zomerverblijf voor de 
koninklijke familie. Bilbao ligt op 110 km.
Transport: per auto: 1.326 km (Brussel), 1.023 km (Parijs), 1.532 km (Amsterdam). 
Luchthaven Santander op 24 km, Bilbao op 118 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie met salon. Dit hotel bestaat uit 2 delen. Het res-
taurant The Garden (ontbijtbuffet en diner) en het zwembad met ligstoelen 
(handdoeken gratis) bevinden zich in het oorspronkelijk gedeelte. De wellness 
en de cafetaria liggen in het meer recente gedeelte. Leuke chill-out zomerbar 
in de tuin. De spa biedt medische en esthetische behandelingen (betalend) en 
een uitgebreid watercircuit, Templo de Agua. Padelterrein.
Kamers: de 134 stijlvolle kamers liggen verspreid over 2 gebouwen. Ze zijn voor-
zien van make-upspiegel en tapijt of parketvloer (17 m²). Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: topdata: 06/04/20-12/04/20.
Bonus: bij min. 5 nachten: 1 gratis watercircuit in de spa (niet cumuleerbaar 
met Uw voordeel).

Wellnesshotel met een rijke geschiedenis 
als kuuroord en een centrale ligging in de 
regio Cantabrië. Aan het zwembad in de 
tuin kan u zich moeiteloos ontspannen. 
Omgeven door een natuurrijk gebied is 
dit een aanrader voor wandelaars en rust-
zoekers. Toeristische trekpleisters zoals 
Santander en de kust liggen op maximum 
een halfuurtje rijden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ENOV0055 N1

01/04-30/06, 01/10-31/03 uitgez. topdata halfpension 34
A zondag/vrijdag 63 90 50
B zaterdag 76 103 61
B 01/07-31/07, 01/09-30/09 zondag/vrijdag 76 103 61
C 01/07-31/07, 01/09-30/09 zaterdag 90 117 72
D 01/08-31/08 98 125 78
D Topdata 98 125 78
Pakketprijs per persoon Charming+ Relax ENOVP055
E 01/04-30/06, 01/10-31/10, 01/03-31/03 uitgez. topdata 309
F 01/07-31/07, 01/09-30/09 329
G 01/11-28/02 299

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

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/03/21, uitgez. 
topdata) (inclusief ontbijt of halfpension)

Noord-Spanje

RELAX
 ∙ 2 nachten ontbijtbuffet
 ∙ upgrade naar een kamer 
met kingsize bed volgens 
beschikbaarheid

 ∙ 2x halfpension
 ∙ fles cava en hapjes op de kamer
 ∙ 1x watercircuit in de spa (2u30)
 ∙ 1x privégebruik van het drijfbad
 ∙ 1x hoofd- en gezichtsmassage

GRATIS

vanaf

Puente Viesgo (Santander)
Puente Viesgo is een 
dorpje in Cantabrië op 
zo'n 30 km van Santan-
der. Het is sinds de 
18de eeuw bekend om 
zijn thermaal kuuroord 
en is ook ideaal voor natuurliefhebbers 
want de regio beschikt over zo'n 600 km 
wandelroutes. U kan er tevens grotten met 
rotsschilderingen bezoeken, de Cuevas El 
Castillo, Cueva de Las Chimeneas en Cue-
vas Las Monedas lonen de moeite.
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Quinta de San Amaro

Ligging: heel vredig, in de groene wijngaarden van de vallei van Salnés, waar 
de bekende Albariñowijn wordt geproduceerd. De locatie is dus perfect voor 
wie op zoek is naar rust. U logeert op 5 km van het toeristische Sanxenxo en O 
Grove, voor wie meer vertier wenst op te zoeken. Beide stadjes hebben mooie 
stranden. Andere excursiemogelijkheden: Meis, Poio, Ribadumia en Cambados. 
Vanuit de stad Vigo kan u per boot naar de idyllische Cies-eilanden varen, waar 
u een nationaal park vindt en volgens de Britse krant The Guardian een van de 
mooiste stranden van de wereld, Playa Rodas.
Transport: per auto: 1.848 km (Brussel), 1.546 km (Parijs), 2.045 km (Amsterdam). 
Luchthaven Santiago de Compostela op 79 km, Porto op 192 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: hier wacht u een uitermate gezellige inrichting. Het geheel komt 
erg huiselijk over, dit merkt u meteen bij aankomst. Receptie. Lounge/lees-
ruimte waar u kan ontspannen met een boek of een wijntje. Het gastronomisch 
restaurant is een heel goed adresje dat zeker de moeite loont: intiem, mooi 
ingericht, en met een heerlijke streekkeuken op basis van dagverse producten 
volgens de aanvoer van de markt. U geniet er ook van een fraai panorama op 
de vallei en de wijngaarden. Ontbijt en diner kunnen op het terras bij goed 
weer. Een knap klein buitenzwembad met ligstoelen ligt genesteld in het groen.
Kamers: er zijn 14 kamers met telkens een gepersonaliseerde inrichting, lan-
delijk en charmant met parketvloer. Naar keuze: standaardkamers (20 m²) of 
ruimere superior kamers met of zonder terras (28 m², badjassen). Alle types 
voor maximum 3 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 01/07/20-31/08/20: min. 2 nachten. Het restaurant is gesloten 
van maandag t/m donderdag (01/11/20-31/03/21). Topdata: 03/04/20-12/04/20, 
24/12/20-06/01/21.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje Albariñowijn). Gratis bezoek aan een bodega 
en degustatie. Jonggehuwden: fles cava.

Ongetwijfeld één van de gezelligste ho-
tels in de streek en een ideaal, rustig ver-
trekpunt om Galicië en de Rías Biaxas te 
ontdekken. Persoonlijke service, streek-
kennis, een heerlijk restaurant, een char-
mante decoratie, comfortabele kamers en 
een fantastisch uitzicht vanaf het knappe 
zwembad. Een aanrader.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
superior

met terras
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
GALV0027 N1

A 01/04-11/06, 21/09-31/03 uitgez. topdata zo/do 55 65 78 extra bed (3de persoon) 38
B 01/04-11/06, 21/09-31/03 uitgez. topdata vrij/za 65 78 85
C 12/06-30/06, 01/09-20/09 65 78 85
D 01/07-31/08 78 85 95
C Topdata 65 78 85
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking GALVPA27
E 01/04-11/06, 21/09-31/03 uitgez. topdata aankomst zo/ma 209 235 265
F 01/04-11/06, 21/09-31/03 uitgez. topdata aankomst vrij/za 235 265 285
G 12/06-30/06, 01/09-20/09 235 265 285
H 01/07-31/08 329 355 389

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

verblijven 01/04/20-31/03/21) (cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

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

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijt
 ∙ bezoek aan een bodega 
(Albariñowijn)

 ∙ bezoek aan een 
botanische tuin

 ∙ 1 diner (3 gangen, koffie 
en wijn inbegrepen) 

(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

GRATIS
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Meaño
Het dorpje is gelegen 
in de vallei van Sal-
nés, die bezaaid is met 
tal rijke wijngaarden 
van de verrukkelijke 
Albariño wijn. Meaño 
heeft een rijk patrimo nium; opvallend zijn 
de vele kapel letjes en Romaanse tempels. 
U treft er ook een barok paleis, Pazo de 
Leis, nu een museum.
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Villa Covelo

Ligging: op 150 m van het strand van Covelo (slechts door de kustweg geschei-
den), aan de Rías Baixas, de grillige kust van Galicië. Combarra (1,5 km) is een 
vissersdorp met historisch erfgoed en gezellige terrasjes aan de kade. Op 8 km 
liggen Sanxeno en Pontevedra. U zit op 60 km van Santiago de Compostela, 
bedevaartsoord en historische stad met charmante straten en pleinen. Bezoek 
het vissersdorp Rianxo (60 km) en woon de aankomst van de vissersboten bij 
in Ribeira (94 km) - de vangst is er overvloedig. Een alternatieve route van de 
'Camino de Santiago' loopt langs het hotel.
Transport: per auto: 1.849 km (Brussel), 1.535 km (Parijs), 2.045 km (Amsterdam). 
Luchthaven Santiago de Compostela op 72 km, Porto op 175 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de receptie wordt u supervriendelijk te woord gestaan - u 
kunt zich hier bedienen van koffie en water. De bar en de cafetaria kijken uit 
op de mooi aangelegde tuin en op het pittoreske landschap van de Rías Baixas. 
Bibliotheek, salon/televisieruimte en internethoekje. In het restau rant prijken 
hoofdzakelijk dagverse vis en zeevruchten op het menu, eenvoudige gerechten 
maar typisch voor deze regio. Buitenzwembad (10 x 6 m) met zonneterras, gra-
tis ligstoelen en parasols. Gratis sauna. Verhuur van fietsen.
Kamers: de 50 kamers (16-19 m²) hebben een warm interieur met authentieke 
houten meubeltjes. Standaardkamers (max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen) of kamers met zeezicht en terras (max. 2 personen). De éénper-
soonskamers zijn steeds zonder zeezicht.
Maaltijden: enkel logies. Ontbijt (buffet in juli en augustus) en halfpension 
(diner, 3 gangen met bediening aan tafel, kindermenu) mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de standaardkamers: verminderde prijs 
voor 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 10/07/20-29/08/20 : min. 3  nachten. 09/04/20-11/04/20, 
19/06/20-09/07/20, 30/08/20-12/09/20: min. 2 nachten op zaterdag. Het hotel is 
gesloten 13/10/20-31/03/20.
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Een charmant hotelletje dat dankzij zijn 
archi tec tuur volledig in harmonie met het 
land schap is. De elegante decoratie en de 
meubi lering in warme tinten zorgen voor 
een zeer persoonlijke toets. Dankzij de 
fami liale, attente service zult u zich hier al 
snel thuis voelen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

2 persk.
zeezicht/

terras
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

ontbijt niet inbegrepen
GALV0010 N1

A 03/04-08/04 32 50 36 kind 3 < 13 jaar ontbijt 
niet inbegrepen  20
ontbijt
volwassene
per. A 5
per. B/C/D 7
kind < 13 jaar
per. A 3
per. B/C/D 4

B 09/04-11/04 38 60 43
A 12/04-18/06 32 50 36
B 19/06-09/07 38 60 43
C 10/07-30/07 48 75 53
D 31/07-15/08 53 85 58
C 16/08-29/08 48 75 53
B 30/08-12/09 38 60 43
A 13/09-12/10 32 50 36

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04/20-08/04/20, 12/04/20-

18/06/20, 13/09/20-12/10/20) (enkel logies, inclusief ontbijt)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (18/06/20-30/07/20, 16/08/20-

12/09/20)
(niet verlengbaar)

De Rías Baixas

GRATIS

Poio
De Rías Baixas is het 
zuidelijke deel van de 
westkust van Galicië 
met ongerepte rías (in-
ham men), baaitjes en 
dennenheuvels. Poio 
is vlak bij Pontevedra gelegen (op 8 km). 
Deze prachtige oude stad, typisch voor Ga-
licië, bezit een van de beste musea van de 
regio, het vermoedelijke geboortehuis van 
Columbus. Poio bevindt zich op 60 km van 
het historische pelgrimsoord Santiago de 
Compostela, een verplichte uitstap.
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Casa Rosalia

Ligging: het gezellige hotel Casa Rosalia is gelegen in het kleine plaatsje Os 
Anxeles, op zo'n 15  km van het bedevaartsoord én de belangrijke universi-
teitsstad Santiago de Compostela - een verplicht bezoek. Andere excursie-
mogelijkheden zijn Noia, gelegen op 37 km in een schitterende baai - de San 
Martinokerk is erg mooi -, en de veelzijdige stad A Coruña (in het Spaans La 
Coruña) met een eeuwenoude Romeinse vuurtoren, gelegen op 89  km. Vigo 
heeft de grootste vissershaven van Europa (op 93 km).
Transport: per auto: 1.330 km (Brussel), 1.084 km (Parijs), 1.464 km (Amsterdam). 
Luchthaven Santiago de Compostela op 20 km, Porto op 274 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: in deze 250 jaar oude Casa, gerenoveerd met respect voor de ori-
ginele structuur van het gebouw, zijn de gemeenschappelijke ruimtes warm en 
sfeervol. In de bar-cafetaria kunt u informeel genieten van een drankje, een 
koffie of een kleine snack. Het restaurant is zeer gekend in de streek omwille 
van de uitstekende Galicische keuken op basis van seizoensgebonden producten 
volgens de marktaanvoer. Voor de warme dagen is er een mooie tuin of u kan 
een frisse duik nemen in het buitenzwembad. Geen lift (3 verdiepingen). Golf 
op 12 km, paardrijden op 2 km.
Kamers: 29 verzorgde kamers (15 m²). We reserveren voor u de kamers in het 
nieuwe, aangebouwde gedeelte. De stijl is hedendaags, maar aan gepast aan het 
historisch karakter van het gebouw. Het resultaat is een sober, maar comfor-
tabel interieur in een mix van heden en verleden.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu, inclusief een halve fles huiswijn per persoon en water).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders geniet 25% korting op de 'extra bed' prijs (max. 1 kind per kamer).

Dit hotel is ondergebracht in een 250 jaar 
oude hoeve, die knap werd gerestau-
reerd. Casa Rosalia is een echte 'thuis' 
op een boog scheut van het pelgrimsoord 
Santiago de Compostela. 's Avonds zult u 
hier graag thuiskomen in een gemoede-
lijk, ongedwongen kader met een lekkere 
keuken. Een ideale uitvals basis!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
GALV0024 N1

A 01/04-04/04, 13/04-30/06 33 49 halfpension 18
volpension 35B 05/04-12/04, 01/07-30/09 46 69

A 01/10-27/03 33 49
B 28/03-31/03 46 69

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 2 maanden voor afreis) 

(inclusief ontbijt) (cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag of maandag 

(01/04/20-04/04/20, 13/04/20-30/06/20, 01/10/20-27/03/21) (inclusief ontbijt) *
• Enkel in halfpension: 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst 

op zondag, maandag of dinsdag (01/04/20-04/04/20, 13/04/20-30/06/20, 
01/10/20-27/03/21) *

* niet onderling cumuleerbaar

GRATIS

Os Anxeles  
(Santiago de Compostela)
Het kleine Os Anxeles 
(gemeente Brión) ligt 
op 15 km van het pel-
grims oord Santiago de 
Compostela. Deze stad 
heeft een centrum met 
grote pleinen en sfeervolle straatjes. De 
majestueuze kathedraal is uiteraard dé 
publiek strekker. Ook niet-pelgrims hou-
den van Santiago omwille van de sublie-
me architec tuur, de folklore en de volks-
feesten, die hier talrijk zijn.
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Vila do Val

Ligging: het hotel ligt in het hart van de 'Mariña Central' in het noorden van 
de provincie Lugo. Bijzonder is de prachtige groene natuur rondom het stadje. 
In de omgeving zijn tal van prachtige bouwwerken, zoals kerken en molens, te 
zien. Een mooie landelijke omgeving.
Transport: per auto: 1.647 km (Brussel), 1.344 km (Parijs), 1.845 km (Amsterdam). 
Luchthaven Santiago de Compostella op 155 km, La Coruña op 143 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 3 verschillende panden uit de 19e eeuw werden getransformeerd 
tot een charmehotel. Terras met zicht op de de rivier 'Ferreira' die langs het 
hotel loopt. Het restaurant serveert lokale Galiciaanse gerechten en heeft een 
grote keuze aan vlees, vis en zeevruchten. Uitgebreide wijnkaart met veel 
lokale wijnen zoals een Albariño, Godella en Verdejo.
Kamers: 18  kamers. Wij bieden u volgende kamertypes aan: standaard (ca. 
15 m², 1 persoon), standaard (ca. 18 m², 2 personen) met o.a. make-upspiegel, 
superior (ca. 18 m², max. 3 personen) superior met hemelbed (18 m², max. 4 per-
sonen). De kamers werden uitgevoerd in een rustieke stijl, voorzien van alle 
comfort en geven uit op de straat of op de rivier en de bergen. Verschillende 
antieke stukken op de kamers, iedere kamer is anders. Vanwege de authen-
ticiteit van het gebouw kunnen de kamergroottes binnen dezelfde categorie 
verschillen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 23/12/20-01/01/21.
Bonus: welkomstdrankje.

Vila do Val is uiterst geschikt voor wie op 
zoek is naar rust en prachtige natuur. Toch 
is dit kleinschalige charmehotel slechts 
15 minuten verwijderd van verschillende 
badplaatsen. Persoonlijke service is hier 
troef. In deze minder bekende streek zijn 
er tal van typische gerechten, wijnen en 
volksfeesten die de moeite van het ont-
dekken waard zijn!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
met 

hemelbed
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
GALV0023 N1

A 01/04-02/04 33 38 41 51 extra bed  
(3de en 4de persoon) 32B 03/04-12/04 43 58 51 61

A 13/04-30/06 33 38 41 51
B 01/07-16/09 43 58 51 61
A 17/09-31/03 33 38 41 51

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (13/04/20-30/06/20, 

17/09/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04/20-12/04/20, 

01/07/20-16/09/20)
• Korting van 20% (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, 

niet annuleerbaar)
(niet cumuleerbaar) 
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Galicië

GRATIS
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Ferreira do Valadouro  
(Lugo)
Ferreira do Valadouro 
maakt deel uit van O 
Valadouro. De naam 
verwijst naar de Ouro 
die de provincie Lugo 
doorkruist. 's Zaterdags 
kan u op het marktje de plaatselijke sfeer 
opsnuiven. Bezoek de historische site met 
tal van overblijfselen uit de prehistorie en 
de Romeinse tijd. De Costa de Lugo op 10-
20 km, de stad Lugo op 110 km.



Mallorca
Mooie stranden, een azuurblauwe zee, 
idyllische dorpjes, bruisend Palma
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Mallorca heeft een verrassend en indrukwekkend landschap. Van steile en ruige 
bergen in het noorden tot uitnodigende stranden in het zuiden. Het eiland heeft 
zoveel te bieden voor zoveel verschillende wensen en voorkeuren: een schitte-
rende natuur, vriendelijke mensen, een heerlijke keuken, traditie en architectuur, 
en niet te vergeten: een paar van de mooiste stranden en rotsformaties die het 
Middellandse Zeegebied rijk is. Ook de vrijetijdsmogelijkheden zijn erg uiteenlo-
pend. Talrijke poëten en artiesten vonden hier inspiratie of kwamen hier herbron-
nen. Laat u ook inspireren en betoveren door het charmante Mallorca...
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Sa Coma

Ligging: dit hotel is heel mooi gelegen tussen de zee en de bergen, ten 
noordwesten van de Sierra de Tramuntana en op 400 m van het strand. Enkele 
tips voor trips: bezoek zeker de nabijgelegen pittoreske dorpjes Valldemossa, 
Esporles of Puigpunyent en natuurlijk ook de levendige hoofdstad Palma de 
Mallorca die zich situeert op 25 km. Bushalte op 200 m.
Transport: per auto: 1.421  km (Brussel), 1.119  km (Parijs), 1.631  km 
(Amsterdam). Luchthaven Palma de Mallorca op 35 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u wordt hier vriendelijk verwelkomd aan de receptie. In de gezel-
lige bar kan u rustig iets drinken, binnen of buiten op het groot terras, waar u 
geniet van het uitzicht op zee. Er is een relaxruimte met een groot televisie-
scherm. Het restaurant is ruim, maar erg gezellig ingericht. 's Avonds heeft u de 
keuze uit 2 menu's die aan tafel worden geserveerd. Vaak wordt de traditionele 
keuken in de kijker gezet. In de tuin beschikken de hotelgasten over een zwem-
bad (100 m², open april-oktober) met gratis ligstoelen in de schaduw van de 
bomen. U kunt ter plekke een handdoek aanschaffen en meenemen als souvenir 
(€ 12). 1 Tennisplein (gratis volgens beschikbaarheid). Lift (4 verdiepingen). 
Het hotel heeft een ruime parking (gratis). Golf (18 holes) op 25 km.
Kamers: de 32 gemoedelijke kamers (30 m²) zijn ingericht zonder veel franjes, 
maar zeer correct. Het meubilair is eenvoudig, maar helemaal in harmonie met 
de sfeer die het hotel en de streek uitstralen: met name rust, weg van de 
drukte. Daarom ook bewust geen televisie op de kamer zelf, wel beneden in 
het salon. Alle kamers hebben een balkon of terras, waterkoker en vast tapijt. 
Naar keuze reserveren we voor u een kamer met zicht op de bergen (4, max. 
2 personen) of een kamer met  zicht op zee (28, max. 3 personen).
Maaltijden: half pension: ontbijtbuffet en 4  gangendiner (keuzemenu met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 25% korting.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten vanaf 08/11/20. Ecotaks (vanaf 16 jaar): 
€ 2,20 (mei-oktober, 75% korting november-april)/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen).

Dit eenvoudig, maar verzorgd en charmant 
hotelletje is reeds jaren in handen van 
dezelfde familie. Zij zien er op toe dat u 
zich snel thuis voelt. Het hotel biedt een 
schitterend uitzicht op zee en is een ideale 
plek voor wie broodnodig toe is aan een 
ongedwongen, ontspannende verpozing. 
Mooie uitvalsbasis voor trektochten in de 
Sierra Tramuntana.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
zicht op de

bergen
2 persk.
zeezicht

1 persk.
zeezicht

extra
bed 3

zeezicht
inclusief halfpension
MALV0006 N1

A 27/03-09/04 73 78 119 67
B 10/04-30/04, 01/11-07/11 79 83 124 71
C 01/05-15/05, 18/10-31/10 84 91 132 77
D 16/05-30/06, 27/09-17/10 89 96 138 82
E 01/07-26/09 94 100 141 85

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/12/19 voor verblijven 27/03/20-

30/04/20) OF (reservering voor 28/02/20 voor verblijven 01/05/20-07/11/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (27/03/20-30/04/20, 18/10/20-07/11/20)
• 7 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-17/10/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

GRATIS
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Banyalbufar
Rustig plaatsje met 
kronkelende straatjes 
aan de westelijke rots
kust. De alternatieve 
vakantieganger die het 
massatoerisme wil ont
vluchten, vindt hier zijn gading. Het land
schap is een afwisseling van mooie pano
rama's, wijnranken en schitterende cala's 
(baaitjes). Ga langs in Café Bellavista dat 
zijn naam niet heeft gestolen.
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New Can Furios

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

suite
2 pers.

inclusief ontbijt
MALV0034 N1

A 21/02-30/04 72 92 106
B 01/05-15/06 84 98 122
C 16/06-15/09 92 106 146
B 16/09-31/10 84 98 122

Ligging: aan de voet van het spectaculaire Tramuntana-
gebergte. Ideaal voor pittoreske wandelingen en fietstochten. 
Het historische, stille stadje Inca (op 10 km) is bekend voor de 
lederverwerking en voor de lokale markt die er elke donderdag 
doorgaat. Op een halfuurtje rijden van Alcúdia, en op 45 minu-
ten rijden van Palma de Mallorca.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 45 km.
Faciliteiten: Sa Tafona is een klein en charmant restaurant. U 
kan er zowel lunchen als dineren. Er is een sfeervolle binnen-
ruimte, en bij mooi weer kan u buiten eten op het terras. Fijn 
buitenzwembad met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Op aanvraag kan u genieten van een massage (betalend). Gratis 
parkeren in de straat.
Kamers: er zijn 5 standaardkamers (20 m², max. 3 personen), 
5 superior kamers (25 m², max. 3 personen) en 3 suites (30 m², 
max. 4  personen). De kamers en suites werden traditioneel 
ingericht. Rust en comfort staan centraal. De standaardkamers 
kijken uit op de bergen. De superior kamers hebben een gemeu-
beld terras en tuinzicht. De elegante suites, eveneens met ter-
ras, kijken uit op de tuin en het zwembad. Extra bed 3e persoon 
(standaard en superior) en 4e persoon (suite) mits toeslag van 
€ 32/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 33/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: ecotaks (vanaf 16 jaar): € 3,30 (mei-oktober, 
50% korting november-april)/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen). Het hotel is gesloten 01/11/20-31/03/21.

Mallorca

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

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

Kleinschalig, landelijk gelegen 
charmehotel. Moorse architectuur, 
authenticiteit en oog voor detail staan 
centraal. Een prima adres met huise
lijke sfeer, ideaal om te onthaasten.

Binibona
Een klein en kalm plaatsje, centraal op het eiland. Vlak bij 
de schitterende landschappen kenmerkend voor de Sierra de 
Tramuntana. Rust en natuur, weg van de drukte van Mallorca.
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Bahia

Ligging: aan de zuidwestkust, op 100 m van het zandstrand van Peguera en 
op wandelafstand van bars en restaurants. De bruisende hoofdstad Palma met 
de iconische kathedraal La Seu ligt op 23 km. Op zowat 40 km situeert zich 
Valldemossa, een kunstzinnig dorpje met een erg ontspannen sfeer. Bezoek ook 
het nabijgelegen Port d'Andratx op 6 km. Bushalte op 50 m.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 30 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie met daarnaast het restaurant waar de dag goed begint 
met een copieus ontbijtbuffet. Hier serveert men 's avonds een keuzemenu met 
lekkere lokale gerechten op basis van verse ingrediënten. Van 12 tot 15.30 uur 
kan u aan de poolbar terecht voor een lichte snack. Op het terras en in de bar 
worden tapas aangeboden. Er is live muziek 2x per week. Privétuin met buiten-
zwembad (zout water, 50 m², gratis ligstoelen, parasols en handdoeken). Het 
hotel beschikt ook over een binnenzwembad (zout water, 35 m²) met bubbel-
bad. Sauna (gratis). Mogelijkheid tot behandelingen (betalend). Geen lift 
(2 verdiepingen). In de omgeving: petanque, tennisvelden en putting green. 
Diverse watersporten waaronder kajakken, duiken, snorkelen,... in Andratx en 
Santa Ponsa. Op 4 km van de golfclub van Andratx.
Kamers: de 65 kamers (30 m²) zijn geheel verzorgd en hebben een individueel 
karakter. Ze zijn smaakvol en sober ingericht, met zin voor detail en in harmo-
nie met de stijl van het huis en met respect voor de tradities van het eiland. 
Ze beschikken over terras of balkon. Kluisje (€  3/dag of €  14/week), klein 
koelkastje en tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu 
voor het hoofdgerecht, buffet voor het voorgerecht en het dessert).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: gesloten 01/03/20-25/03/20 en vanaf 04/11/20. Ecotaks (vanaf 
16 jaar): € 3,30 (mei-oktober, 50% korting november-april)/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Een privéwoning werd op magistrale wijze 
omgetoverd tot een gezellig charmehotel 
met kunstwerken van eigen bodem. Pre
tentieloze, maar verzorgde keuken met 
gebruik van lokale producten. Hier staat 
respect voor de Mallorcaanse traditie 
centraal, zowel op vlak van inrichting als 
service. U verblijft vlak bij het strand en 
op minder dan een halfuurtje rijden van 
Palma. Dit adres is een aanrader.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MALV0002 N1

A 26/03-03/04, 01/10-03/11 55 77 halfpension  25
B 04/04-13/04 75 110
C 14/04-31/05 69 99
D 01/06-30/06, 01/09-30/09 82 120
E 01/07-31/08 96 142

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 26/03/20, verblijven 26/03/20-03/11/20)
• Bij minimum 7 nachten: vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 03/04/20, 

verblijven 26/03/20-03/04/20)
• Bij minimum 7 nachten: vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/05/20, 

verblijven 12/04/20-31/05/20)
• Bij minimum 7 nachten: vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 02/09/20, 

verblijven 01/09/20-03/11/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Peguera
Peguera behoort tot de 
oudste en gekendste 
beach resorts in het 
zuid westen van Mal
lorca. Er zijn 3 goed 
onderhouden stranden 
waarvan het zeewater van prima kwaliteit 
is: 2 grotere (Palmira en Tora) en 1 iets klei
ner strand (La Romana). Er is een levendig 
centrum en een grote winkelstraat met een 
ruim aanbod aan shops en bars.
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Bonsol Resort & Spa

Ligging: een idyllische omgeving met pijnbomen en subtropische tuinen. Het 
hotel is wat in de hoogte gelegen, en bijgevolg eerder geschikt voor wie zich 
niet laat afschrikken door een klim. Op minder dan 1 km van het zandstrand 
van Illetas. Het bruisende Palma ligt op minder dan 9 km. Bushalte op 50 m 
(naar Palma).
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 18 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie, 2 bars en verschillende gezellige lounges met 
antiek meubileur, mooie schilderijen, porselein. Er zijn 2  restaurants, waar-
van 1  aan zee (seizoensgebonden). U kunt er terecht voor een schitterend 
ontbijtbuffet, de lunch en het diner. De keuken is er internationaal geïnspi-
reerd. Roomservice. Mooie subtropische tuinen (8.000 m²). 1 Verwarmd buiten-
zwembad en 2 seizoensgebonden buitenzwembaden (zoutwater). Gratis gebruik 
van ligstoelen en handdoeken. Poolbar (mei-oktober). Kleine privé-baai. 
Wellnessgedeelte met gratis gebruik van fitness, sauna, bubbelbad en Turks 
bad. Massages en schoonheidsbehandelingen in de Nirvana Spa tegen betaling. 
Tennisbaan, squash, tafeltennis, minigolf. Gratis parking (volgens beschikbaar-
heid). 4 Verdiepingen, 4 liften.
Kamers: individueel ingerichte kamers en suites, steeds met balkon of ter-
ras. Keuze tussen classic kamers (28 m²), junior suites (36 m²) met zithoek 
en zicht op zee, of familie suites (40 m²) met slaap- en woonkamer. Extra's: 
make-upspiegel, badjassen en slippers. Extra bed (3de volwassene) in alle types 
mits toeslag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension en volpension mits toeslag 
(keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 Kind (classic en junior 
suites) of 2 kinderen (familiesuites) van 2  t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 01/09/20-30/09/20: min. 5 nachten. Ecotaks (vanaf 16  jaar): 
€  3,30  per persoon/per nacht (ter plaatse te betalen). Kleine huisdieren 
(max. 8 kg): € 8/nacht. Gesloten vanaf 03/11/20. Dresscode in restaurant Las 
Antorchas (geen shorts).

Wie op zoek is naar een ontspannen va
kantie in een karaktervol, familiaal gerund 
hotel met een heerlijke keuken, een fan
tastisch panorama en alle faciliteiten van 
een groot hotel, maar veel intiemer, kiest 
voor Hotel Bonsol. Een begrip in Majorca 
en een hotel dat al veel harten heeft inge
palmd. Ook interessant voor families.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

junior 
suite 

2 pers.

familie 
suite 

2 pers.
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MALV0016 N1

A 10/02-31/03 103 138 145 82 kind 2 < 12 jaar incl. ontbijt 
per. A 49 
per. B 57 
per. C 73
halfpension 
volwassene 15 
kind 2 < 12 jaar 8
volpension 
volwassene 30 
kind 2 < 12 jaar 16

B 01/04-19/05 136 171 184 100
D 20/05-03/10 159 210 223 117
B 04/10-03/11 136 171 184 100

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (10/02/20-03/11/20) 

(inclusief ontbijt)

Mallorca
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Illetas
Een bijzonder klein re
sort waar op zich niet 
veel te beleven valt, 
buiten het strand en 
wat souvenirwinkel
tjes. Illetas heeft wel 
een heel goede locatie om verschillende 
stadjes en dorpjes te bezoeken, mocht u 
dat willen. Het is ook een plaatsje dat heel 
gemakkelijk met het openbaar vervoer is 
te bereiken via Palma.
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Súmmum Prime Boutique Hotel

Ligging: gelegen in het centrum van Palma de Mallorca, op 200 m van de Jaime 
III winkelstraat, op 700 m van de kathedraal en het stadhuis en op 3 km van de 
haven. Het Joan Miro museum bevindt zich op 6 km van het hotel. Ook Paseo 
del Borne met tal van restauants en bars is direct om de hoek.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 8 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel is gevestigd in een 15e eeuws paleis. Het gebouw werd 
onlangs gerenoveerd en omgevormd tot een boutique hotel waarbij hoog-
waardige materialen werden gebruikt. Ook bij de inrichting werd gebruik 
gemaakt van exclusieve meubels en decoratie die moeiteloos combineren met 
de charme van het gebouw. In het Equus restaurant (gevestigd in de oude stal-
len) kunt u genieten van een fijne keuken waar de natuur tot uiting komt. Op 
de 2e verdieping bevindt zich de bibiliotheek, een perfecte plaats voor gasten 
die de stilte willen opzoeken en van een goed boek of de krant willen genieten. 
In de gewelfde kelder bevindt zich de spa met o.a. een verwarmd zwembad met 
hydromassage. Op de 5e verdieping bevindt zich het Solarium en relaxzone. 
Een prachtige locatie om van de muziek te genieten en een koffietje te drinken 
of een verfrissende cocktail. Gasten kunnen exclusief gebruik maken van een 
Porsche Macan S.
Kamers: wij reserveren voor u een deluxe kamer (20 m², max. 2 pers., met 
matras toppers, luxe verzorgingsproducten, een Nespresso koffiemachine, blue-
tooth speaker), een premium kamer (25 m², max. 2 pers., sommige met bal-
kon, Egyptisch katoen, kingsize bed of 2 single bedden, Choppard verzorgings-
producten), een junior suite (35 m², max. 3 pers., met slaapbank), een zeer 
luxeuze parietti suite (50 m², max. 3 pers.). Prachtige frescos op het plafond 
geschilderd door de 19e eeuwse schilder Fransesc Parietti.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites en parietti suites: ver-
minderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 12  jaar in de suite van de ouders (zie 
prijstabel).
Bijzonderheden: 01/04/20-31/12/20, 01/03/21-31/03/21: min. 3 nachten. Eco-
taks (vanaf 16  jaar): € 4,40 (mei-oktober, 50% korting november-april)/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: welkomstdrankje.

Op zoek naar een bijzonder kwalitatief 
en bijzonder hotel in Mallorca? Dan is dit 
hotel de ideale keuze. Voorzien van alle 
faciliteiten in een bijzondere en authen
tieke setting op wandelafstand van de 
belangrijkste bezienswaardigheden en 
winkels in Palma.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

2 persk.
premium

junior 
suite 

2 pers.

parietti 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MALV0036 N1

A 01/04-30/04 163 190 230 487 extra bed (3de volwassene) 
in een junior suite of 
parietti suite 109

B 01/05-31/05, 01/10-31/10 176 203 244 500
C 01/06-30/06, 01/09-30/09 183 210 250 507
D 01/07-31/08 196 223 264 521
E 01/11-19/12, 07/01-28/02 129 156 196 453
F 20/12-06/01 190 217 257 514
G 01/03-31/03 149 176 217 473

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21)
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Palma de Mallorca
Palma is de hoofdstad 
van Mallorca. Door de 
jaren heen doorstond 
de stad al heel wat ver
overingen: opgericht 
door de Romeinen, in
vasies door de Arabieren en uiteindelijk 
bij Spanje geannexeerd. Tal van kleine 
kronkelige straatjes, leuke boutiques en 
prachtige pleinen doen u bijna in Barce
lona wanen. Zelfs Gaudi werkte nog mee 
aan de kathedraal van Palma.
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Be Live Adults Only La Cala Boutique

Ligging: beslist een mooie ligging aan het strand van Cala Major, tussen het 
centrum van Palma (op 5 km) en Illetas (op 2 km). Het winkelcentrum Porto Pi 
ligt op een kwartiertje stappen. Palma doet wel eens denken aan Barcelona, 
maar dan kleinschaliger. Tal van kronkelige straatjes, leuke boetiekjes en prach-
tige pleinen geven deze stad het charmante uiterlijk. Ook voor het ontwerp van 
de kathedraal in Palma, heeft de architect Gaudi zijn medewerking verleent. De 
Golf van Bendinat bevindt zich op 3 km, de Golf van Son Vida op 7,5 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 19  km. Bushalte op 50  m 
(rechtstreekse verbinding naar de kathedraal). Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit hotel werd volledig gerenoveerd in een moderne boutique 
stijl. 24 Uursreceptie. Gratis wifi. Het buffetrestaurant is open voor het ont-
bijt, de lunch en het diner. Hier wordt zowel een internationale als een lokale 
keuken geserveerd, ook showcooking. In het à-la-carterestaurant Masai op het 
terras gelegen, dineert u met schitterend zicht op zee. Creatieve gerechten 
met een internationale toets prijken hier op de menukaart. Snacks en drankjes 
zijn verkrijgbaar in de lobbybar. Fraai buitenzwembad met poolbar voor een 
heerlijke cocktail, ligstoelen en parasols beschikbaar. Pelicano beachclub op 
het strand. Naast het hotel bevindt zich de luxueuze Bay Spa (betalend) met 
bubbelbad, Finse sauna, stoombad, themadouches, relaxatieruimte en fitness.
Kamers: 67  modern ingerichte kamers met o.a. make-upspiegel, badjas-
sen en pantoffels, Nespresso koffiemachine, kluisje en wifi (betalend). 
Standaardkamers, superior kamers met designinrichting of met zeezicht en 
privé-balkon. Alle kamers (20 m²) voor max. 2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag. Alle maaltijden in 
buffetvorm.
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich uitsluitend naar personen 
vanaf 18 jaar.
Bijzonderheden: 01/07/20-26/08/20: min. 4 nachten. 27/08/20-30/09/20: min. 
3 nachten. Overige periodes: min. 2 nachten. Ecotaks (vanaf 16  jaar): € 3,30 
(mei-oktober, 50% korting november-april)/persoon/nacht (ter plaatse te beta-
len). Het hotel is gesloten vanaf 01/11/20.

Perfecte ligging voor wie graag een 
strandvakantie wil combineren met een 
bezoekje aan de veelzijdige hoofdstad 
Palma. Modern uitgeruste kamers, een 
fraai aanbod aan restaurants en ontspan
ningsmogelijkheden en een foutloze ser
vice dragen bij tot het welslagen van uw 
verblijf op Mallorca. Uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
superior zeezicht/

balkon
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MALV0037 N1

A 03/04-31/05 88 105 110 halfpension 
03/04-30/06 12 
01/07-31/10 15

B 01/06-30/06 109 125 136
C 01/07-31/07 118 134 145
D 01/08-26/08 137 153 164
C 27/08-30/09 118 134 145
E 01/10-31/10 84 100 111

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

03/04/20-31/10/20) OF 10% (reservering voor 30/04/20 voor verblijven 15/04/20-
31/10/20) (inclusief ontbijt of halfpension)
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Palma de Mallorca
De hoofdstad en met
een ook de grootste 
stad op het eiland met 
ongeveer 400.000 vaste 
inwoners. Deze stad 
heeft een turbulente 
geschiedenis achter de rug; werd gesticht 
door de Romeinen, er waren invasies door 
de Arabieren om uiteindelijk geannexeerd 
te worden door Spanje. De oudste over
blijfselen gaan terug tot de 13de eeuw.
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Gran Meliá de Mar

Ligging: een bevoorrechte locatie aan zee, aan een klein strandje in een 
residen tiële wijk van de badplaats Illetas, op 4 km van de bekende jachthaven 
Puerto Portals. Palma ligt op 8 km en heeft heel wat te bieden op cultureel vlak, 
zoals de kathedraal la Seu en het Palacio de la Almudaina. Ook om te shoppen 
of om een terrasje te doen, is Palma een aanrader.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 19 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit adults only hotel is ondergebracht in een architecturaal knap 
gebouw. Lobby met de receptie. Amaro Lobby Bar & Lounge, een gezellige bar 
opgetrokken in de stijl van de jaren 50, met een goede selectie aan Spaanse 
wijnen. Verschillende restaurants waaronder het Arrels Restaurant by Marga 
Coll voor de Mallorcaanse keuken en het Perseo Restaurant voor mediterraanse 
smaken. Mogelijkheid om buiten te eten. De leuke Pool Club Bardot kijkt uit op 
zee en doet denken aan de sfeer van de Franse Rivièra in de jaren zestig. In de 
tuin, mooie buitenzwembaden met Balinese bedden. Privébaai met klein zand-
strand. Spa by Clarins met binnenzwembad, sauna, stoombad, bubbelbad en 
mogelijkheid tot massages en schoonheidsbehandelingen (betalend). Parking 
vanaf € 20/24 uur.
Kamers: alle 142 kamers en suites (max. 2 personen) hebben een balkon en 
kijken uit op zee. Ze zijn stijlvol en helder ingericht. U logeert in een deluxe 
kamer (38 m²), een red level kamer op de 7de verdieping (38 m²) of een ruime 
red level junior suite met slaapkamer, zithoek en terras (62 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend op volwas-
senen vanaf 15 jaar.
Bijzonderheden: 18/06/20-15/08/20: min. 3 nachten bij aankomst op donder-
dag, vrijdag of zaterdag. Ecotaks: €  4,40 (mei-oktober)/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen, 50% korting november-april). Het hotel is gesloten vanaf 
25/10/20.
Bonus: 50% korting op een welkomstdrankje. Jonggehuwden : fles cava, fruit, 
diner voor 2 personen (exclusief dranken), upgrade volgens beschikbaarheid 
(max. 2 maanden gehuwd).

In dit adults only resort staat service cen
traal. Het team van Gran Meliá de Mar 
bezorgt u onvergetelijke momenten van 
welzijn en welbehagen. Een trendy sfeer, 
zowel cosy als chic, een mooie tuin van 
maar liefst 14.000 m², romantisch dineren 
met zijn tweetjes op het privéstrand, za
lig relaxen in de spa,... Een betoverende 
strandvakantie op Mallorca.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
deluxe 

zeezicht

1 persk.
deluxe 

zeezicht

2 persk.
red level
zeezicht

junior suite red
level zeezicht

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MALV0018 X0

A 22/04-29/04, 27/09-24/10 150 294 210 300 halfpension 53
B 30/04-27/05 175 332 235 325
C 28/05-17/06, 13/09-26/09 213 407 282 363
D 18/06-22/07, 16/08-12/09 250 482 332 422
E 23/07-15/08 275 532 366 457

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 25% (reservering voor 29/02/20) OF 20% (reservering voor 30/04/20)
• 25% korting bij min. 8 nachten
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden 22/04/20-24/10/20) (inclusief ontbijt of halfpension)

Illetas
Een exclusieve bad
plaats met diverse pit
toreske strandjes en 
chique beachclubs. 
Kronkelende paadjes 
leiden u doorheen 
de heuvelachtige, groene en karakter
volle omgeving. Goede uitvalsbasis om 
de hoofdstad van het eiland, Palma, te 
bezoeken. In Illetas is het rustiger verblij
ven dan in de andere badplaatsen nabij 
Palma.
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Cala d'Or

Ligging: in de Avenida Belgica, een rustige straat vlak bij de baai, het strand 
en de zee. Het stadscentrum situeert zich op zowat 500 m. In het natuur-
reservaat van Cala Mondragon kan u heerlijk baden in het koele water, en in 
Cabrera kan u zeilen. Het levendige Palma ligt op 60 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 60 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de receptie kan u terecht voor informatie over de regio en 
over de ontspanningsmogelijkheden in de buurt. Verschillende activiteiten, 
zoals wandeltochten en yoga, worden door het hotel zelf georganiseerd. Er zijn 
2 bars: één aan het zwembad en één aan het strand. Het restaurant heeft een 
schitterend uitzicht op de baai en biedt een mediterrane keuken. Ter hoogte 
van het strand worden barbecues georganiseerd in de beachbar (seizoensge-
bonden). De mooie tuinen rond het hotel zorgen voor een groene toets. Het 
buitenzwembad is verwarmd (zoetwater). Ligstoelen, parasols en handdoeken 
zijn hier gratis; betalend aan het strand. Sauna (gratis) en mogelijkheid tot 
mas sages en diverse behandelingen. In de omgeving: tennis (4 km), paard-
rijden (5 km).
Kamers: de 99 kamers zijn helder en uitnodigend ingericht met overwegend wit 
en leuke kleuraccenten. Ze beschikken o.a. over een make-upspiegel, kluisje 
(betalend), balkon en tegelvloer. Tweepersoonskamers (ongeveer 17 m²) met 
zicht op de tuin of met zeezicht. De één persoons kamers (ongeveer 14 m²) heb-
ben steeds zicht op de tuin. Extra bed (3de volwassene): 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich uitsluitend op volwassenen vanaf 16 jaar.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten vanaf 01/11/20. 01/06/20-30/09/20: min. 
5 nachten. Overige periodes: min. 3 nachten. Ecotaks (vanaf 16 jaar): € 3,30/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Hotel Cala d'Or, met een uiterst gegeerde 
ligging aan een prachtig baaitje biedt een 
trendy verblijf plaats in het zuidoosten 
van Mallorca. Hangmatten, palmbomen, 
op vallen  de kleuren en houten accenten 
doen de buitenruimtes opleven. De kleur
accenten worden doorgetrokken in de re
cente, moderne kamers.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
tuinzicht

1 persk.
tuinzicht

2 persk.
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MALV0011 N1

A 28/03-30/04, 11/10-31/10 61 82 73 halfpension 28
B 01/05-31/05, 01/10-10/10 78 98 89
C 01/06-09/07, 21/09-30/09 102 142 119
D 10/07-20/09 122 176 139

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

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

+ 2 nachten gratis (28/03/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Cala d'Or
Groen beboste heu
vels, blauwe baaien, 
grillige rotsformaties,... 
De schoon  heid van de 
oost  kust is werkelijk 
adem  benemend. In 
een baai met zandstranden doet Cala d'Or 
(gouden baai) haar naam alle eer aan. 
De gebouwen en witte huizen zijn vaak 
in Moorse stijl opgetrokken. In het deels 
auto vrij centrum treft u winkels, bars, res
tau rants en terrasjes.
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Honucai

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
superior 
zeezicht

inclusief ontbijt
MALV0032 X0

A 03/04-31/05, 12/10-31/10 75 84 98
B 01/06-19/06, 25/09-11/10 88 97 111
C 20/06-03/07, 28/08-24/09 100 117 140
D 04/07-27/08 107 124 147

Ligging: vlak bij de jachthaven. Op wandelafstand van het strand 
Es Dolç en op 3 km, langgerekte zandstranden. De archipel Cabrera 
bereikt u per boot.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 50 km.
Faciliteiten: In Salicornia, een traditionele keuken. Op de dakver-
dieping een zonneterras en een seizoens gebonden overloopzwem-
bad met cocktails in The TOP bar, regelmatig live optredens. Wellness 
met bubbelbad, sauna en douche met kleuren therapie (gratis). 
Behandelingen en massages (betalend).
Kamers: 78  kamers met balkon. Standaard (18  m²) en superior 
(22 m²) met zicht op de binnenplaats of de straat. Superior met 
zeezicht (22 m²). Mits toeslag per persoon per nacht van € 34 (A/B), 
€ 58 (C/D): suites (40 m²) met een zithoek en zeezicht. Laminaat. 
Make-upspiegel, badjassen en pantoffels, fles water. Extra bed (3de 
volw.): 30% korting (uitgez. superior kamers zonder zeezicht). Vanaf 
superior gratis koffie- en theefaciliteiten.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag van 
€ 27/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer 
van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt) (uitgez.superior 
kamers zonder zeezicht).
Bijzonderheden: 20/06-24/09: min. 3  nachten. Gesloten vanaf 
01/11/20. Ecotaks (vanaf 16  jaar): € 4,40 (mei-okt, 50% korting 
nov-april)/pers./nacht (ter plaatse te betalen).

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

(inclusief ontbijt of halfpension)

Recent geopend Boutique hotel waar 
de mediterrane en de exotische stijl 
harmonieus samengaan. Honucai 
verwijst naar de zeeschildpadden. Uw 
comfort komt hier op de eerste plaats.

Colònia Sant Jordi
Voormalig vissersdorpje dat is uitgegroeid tot een geliefde 
badplaats. De talrijke leuke restaurants en cafeetjes creëren 
een aangename sfeer. Ongerepte zandstranden in de omgeving.

Alcudia Petit Hotel

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk 
superior

extra bed 
3 superior

inclusief ontbijt
MALV0020 N1

A 01/04-31/10 68 85 29
B 01/11-31/03 64 67 29

Ligging: in het historisch centrum, aan de middeleeuwse 
omwallingen, in een straal van 500 m treft u de Romeinse ruïnes 
met museum en Romeins theater talrijke tapasbars en winkels. 
Op 55 km liggen de grotten van Drach en de gekende cala's. De 
hoofdstad Palma ligt op 55 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 61 km.
Faciliteiten: receptie en een aangename zithoek met een 
hedendaags inte rieur. Bar en restaurant Sa Mossegada liggen 
aan de overkant van de verkeersvrije straat. Het restaurant ser-
veert de lokale keuken met een moderne twist. Hier neemt u 
ook uw ontbijt. Het is de plek voor een diner met uit zicht op 
de verlichte muren van Alcúdia of voor een aperitiefje op het 
terras. Geen lift (3 verdiepingen). Watersporten op 3 km.
Kamers: 12 mooie kamers, overheersend wit met af en toe een 
rustiek hout accent; de ruwe muren zijn blootgelegd. Parket. 
Naar keuze: standaard (16 m², max. 2 pers.) of superior kamers 
(19 m², soms met balkon/terras, max. 3 pers.).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 24/dag (4 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: ecotaks (vanaf 16 jaar): € 3,30 (mei-oktober) 
€ 1,65 (november-april)/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 

31/03/20 voor verblijven 01/04/20-31/10/20 OF 
reservering voor 31/10/20 voor verblijven 01/11/20-
31/03/21)

• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis (01/11/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Dit modern Boutique hotel is strak 
ingericht met oog voor detail. Een 
onklopbare ligging in het historisch 
centrum. De stranden en de jachtha
ven zijn gemakkelijk te bereiken.

Alcúdia
Een historisch stadje in het noord oosten van Mallorca met 
een erg gemoedelijke sfeer. U treft er tal rijke historische 
monumen ten en musea en een gezellige jacht haven. 
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Aumallia Hotel & Spa

Ligging: op 6 km van het gezellige Felanitx. Het heiligdom van San Salvador ligt op 
10 km. Vanop de top heeft u een prachtig uitzicht. Op 20 km de druipsteengrotten 
van Drach. Het dichtste strand is Porto Colom, op 10 km. Op zo'n 25 minuten liggen 
de zoutpannen Ses Salines. Het witte strand Es Trenç is de moeite waard (parking 
betalend, ca. € 7). Palma met zijn mooie kathedraal en aangename straatjes ligt op 
58 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 53  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: een hartelijke ontvangst. Het restaurant serveert een typisch 
Mallorcaanse keuken met producten uit de eigen tuin. Ontbijten en dineren kan 
op het terras. Gratis lig stoelen, parasols en handdoeken aan het buitenzwembad. 
Gloednieuwe spa (toegang vanaf 16 jaar) met sauna, hamam, zouttherapie, wellness-
douches en binnenzwembad met bubbelbad. Massages en schoonheidsbehandelingen 
op aanvraag (betalend). Regelmatig klassieke muziekavonden. Tennis en tafeltennis 
(gratis). Golf (18 holes) op 8,5 km, paardrijden op 10 km en watersporten aan het 
strand van Porto Colom.
Kamers: 24 kamers en junior suites. Antiek meubilair in de standaardkamers (20 m²) 
en de superior (30 m²). Hedendaagse stijl in het gerenoveerde bijgebouw met de 
premium (30 m²) en de premium junior suites (38 m²). Alle kamers beschikken over 
een terras (aan de patio, niet privé). Nespressotoestel in premium kamers en junior 
suites. Extra bed (3de volwassene) in een superior kamer of premium junior suite: 
30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Superior kamers: 1 kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer 
van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: huisdieren: € 11/nacht (op aanvraag). Ecotaks (vanaf 16  jaar): 
€ 3,30 (mei-oktober, 50% korting november-april)/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen). Het hotel is gesloten vanaf 01/12/20.
Bonus: welkomstdrankje, fruit en water op de kamer. Bij min. 7 nachten in halfpen-
sion: voucher t.w.v € 20/persoon/verblijf te gebruiken in de bar.

Dit adresje is een pareltje in ons aanbod 
en betekent ongetwijfeld een meer waarde 
voor uw verblijf op het eiland. In enkele 
woorden samengevat biedt dit hotel 
lande lijke rust, kwaliteit en persoonlijke 
ser vice in een subliem kader weg van de 
drukte van de kust. U wordt op uw wenken 
bediend. Gloednieuwe spa.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
premium

junior suite
premium
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MALV0022 N1

A 01/03-02/04 73 82 95 109 halfpension volwassene 36
B 03/04-12/04, 01/05-28/05 78 86 99 113
C 13/04-30/04, 20/10-30/11 75 83 96 110
D 29/05-16/07, 01/10-19/10 86 94 107 121
E 17/07-10/09 94 102 117 130
F 11/09-30/09 88 96 110 123
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining MALVPA22
G 01/03-02/04 255 280 320
H 03/04-12/04, 01/05-28/05 267 292 332
I 13/04-30/04, 20/10-30/11 259 284 324
J 29/05-16/07, 01/10-19/10 292 316 357
K 17/07-10/09 316 340 385
L 11/09-30/09 300 324 365

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01/20 voor verblijven 01/03/20-02/04/20) 

OF (reservering voor 29/02/20 voor verblijven 03/04/20-30/11/20)
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 60 dagen voor afreis) OF 10% (reservering tot 

45 dagen voor afreis) (verblijven 01/03/20-30/11/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)

Mallorca

DINING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x diner inclusief 
1/2 fles wijn en 1/2 fles 
water(cumuleerbaar met 
het vroegboekvoordeel)
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Felanitx
Kleine stad in het zuid
oosten. De talrijke 
his to rische gebouwen 
zijn stil le getuigen van 
het rijke verleden. De 
typische bouw stijlen 
stra  len het echte Mallorca uit. Op zon dag 
is er een leuke markt, die zeker de moei
te waard is. Tot Felanitx behoort ook de 
impo sante Puig de San Salvador, die met 
zijn 510 m hoogte het authentieke land
schap domineert.
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Boutique Hotel Sa Galera

Ligging: het hotel bevindt zich in een zeer geprivilegieerde omgeving omringd 
door landerijen. Hier komt u echt tot rust. De nabijgelegen dorpskern van Ca's 
Concos op 2,5 km, de stadjes Satanyí (9,5 km) en Felanitx (10,5 km) zijn een 
uitstap waard. De moderne havens van Cala d'or en Portopetro bevinden zich 
op respectievelijk 14 en 11,5 km. De stranden ‘Cala Mondragó’ en ‘S'Amarador’ 
liggen beide op 13 km. en maken deel uit van een beschermd natuurgebied.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 47 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het oud 13de-eeuws herenhuis werd met aandacht voor de historie 
gerestaureerd. Uitgebreid ontbijtbuffet met producten uit de moestuin alsook 
uit de lokale omgeving. Privétuin. Buitenzwembad met ligstoelen en parasols. 
Het restaurant bestaat uit 2 delen: een charmante binnenruimte met gewelfd 
plafond en een terras met prachtig zicht. Mediteraanse gerechten à la carte 
(ook in halfpension). Wellness: massages en schoonheidsbehandelingen moge-
lijk (betalend). Minder geschikt voor mensen die minder goed te been zijn.
Kamers: de 20 kamers bevinden zich op het gelijkvloers en de 1e verdieping. 
De rustieke stijl combineert de pracht en de charme van het oude gebouw. De 
meeste kamers hebben een tegelvloer. Standaardkamer (16 m², max. 2 perso-
nen), een superior kamer (25 m², max. 2 personen), of een junior suite (35-
45 m², max. 3 personen, extra bed 3de volwassene 30% korting).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu) 
(uitgez. 01/11/20 en 02/11/20).
Kinderen: enkel in de junior suites: kinderbedje gratis of 1 kind van 2 t/m 
11 jaar in de junior suite van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 01/04/20-08/04/20, 13/04/20-30/04/20, 08/10/20-02/11/20: 
min. 2 nachten. 09/04/20-12/04/20, 01/05/20-20/05/20, 01/10/20-07/10/20: min. 
3 nachten. 21/05/20-30/09/20: min. 4 nachten. Ecotaks (vanaf 16 jaar): € 3,30 
(mei-oktober, 50% korting november-april)/persoon/nacht (ter plaatse te beta-
len). Gesloten vanaf 03/11/20.
Bonus: welkomstdrankje.

Charme en authenticiteit ten top. Het pand 
werd op magistrale wijze gerenoveerd 
tot een gerenommeerd Boutique hotel, 
voorzien van alle modern comfort. De 
ligging draagt bij aan de charme van het 
hotel. Rondom het hotel staan maar liefst 
5.000 amandelbomen. Een unieke en kal
me setting, en toch niet te desolaat voor 
wie eens wat vertier wil opzoeken.

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
MALV0035 X0

A 01/04-30/04 72 121 79 100 halfpension 
volwassene 34 
kind < 12 jaar 26

B 01/05-20/05 79 127 84 108
C 21/05-30/05 87 135 97 122
B 01/10-07/10 79 127 84 108
A 08/10-02/11 72 121 79 100

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

01/04/20-02/04/20) OF (reservering voor 15/03/20 voor verblijven 03/04/20-
20/05/20) OF (reservering voor 10/04/20 voor verblijven 21/05/20-07/10/20) 
OF (reservering voor 31/07/20 voor verblijven 08/10/20-02/11/20)

• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis of 10 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/04/20-30/04/20, 08/10/20-02/11/20)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Ca's Concos
Ca's Concos is een 
charmant dorpje in de 
gemeente Felanitx. Er 
zijn enkele restaurants, 
bars, een bakker,... 's 
Woensdags is er markt 
op het plein naast de kerk. Felanitx is het 
administratieve centrum van de regio en 
staat bekend om zijn wijnproductie (2e 
grootste wijnbouwgebied van Mallorca). 
Bezoek het klooster van Sant Salvador en 
het kasteel van Santueri.
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Casal Santa Eulàlia

Ligging: rustig gelegen, ietwat landinwaarts, minder dan 3  km van het 
vakantieoord Can Picafort en het mooie lange zandstrand Playa de Muro. 
Natuurliefhebbers vinden hun gading in het Parc Natural de s'Albufera op 6 km. 
Op 10 km van de archeologische site Son Real. Het historische stadje Alcudia 
met middeleeuwse omwallingen ligt op 14 km en is zeker een bezoek waard. De 
indrukwekkende rotsformaties van Cap de Formentor liggen op 40 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 62 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: warm onthaal aan de receptie. Sfeervolle lounge, bar en biblio-
theek. U geniet van het ontbijtbuffet van 8  tot 10.30  uur. Het restaurant 
met een creatieve mediterrane keuken, ondergebracht in de historische kel-
ders, beschikt ook over een mooi terras. Er zijn 3 mooie buitenzwembaden 
met gratis gebruik van ligstoelen en handdoeken. De Sa Pedrera Tapas bar 
bevindt zich naast het zwembad, ideaal voor een snack of een lichte maaltijd. 
Wellnessgedeelte met bubbelbad, sauna en fitness (10.30 tot 20 uur). Massages 
en schoonheidsbehandelingen zijn betalend (vooraf te reserveren). Tennisbaan. 
Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 49 individueel ingerichte en karaktervolle kamers (tegelvloer). In het 
hoofdgebouw kiest u tussen een superior kamer (max. 2 personen) zonder ter-
ras (30 m²) of met terras (45 m²). U vindt er eveneens junior suites met terras 
(50 m², max. 3 personen). In het bijgebouw El Petit Casal zijn er studio's (40 m², 
max. 2 personen) ondergebracht met kitchenette en terras. Daarnaast zijn er 
ook moderne kamers met privéterras (30 m², prijzen op aanvraag). Modern com-
fort met o.m. make-upspiegel in de badkamer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje: € 12/nacht. Enkel in de junior suites: 1 kind van 2 t/m 
11 jaar in de junior suite van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: min. 3 nachten. Ecotaks (vanaf 16 jaar): € 4,40/persoon/nacht 
(ter plaatse te betalen). Het hotel is gesloten vanaf 02/11/20.

Een historisch landhuis op een indrukwek
kend domein van 40.000 m². De geschiede
nis gaat terug tot 1242. Doorheen de eeu
wen deed het dienst als boerderij, klooster 
en groeve wat resulteert in diverse stijlen. 
In 1997 opende Casal Santa Eulàlia na een 
grondige renovatie de deuren. Authenti
citeit, comfort, culinair genot en landelijk 
chic zijn de sleutel woorden in dit familiaal 
gerund adresje.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

studio
2 pers.

2 persk.
superior

met terras

junior suite
met terras

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MALV0029 N1

A 27/03-11/07 120 129 142 155 extra bed (3de volwassene) in 
een junior suite 
per. A 116 
per. B 139
halfpension 31

B 12/07-24/08 135 156 171 185
A 25/08-01/11 120 129 142 155

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

27/03/20-11/07/20, 25/08/20-01/11/20) (inclusief ontbijt)

Mallorca
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Santa Margalida
In het noordoosten van 
Mallorca, nabij de pit
toreske baai van Alcu
dia met onder meer het 
vakantieoord Can Pi
cafort en een erg mooi 
zandstrand  Playa de Muro. Het natuur
reservaat Son Real heeft ook een archeo
logische prehistorische site. Nog meer 
natuurschoon in het natuurpark Albufera 
(2.500 ha): ideaal om te wandelen, te fiet
sen en te genieten van de flora en fauna.
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Formentor, a Royal Hideaway Hotel

Ligging: genesteld in een groen kader, aan de kristalheldere zee en het zand-
strand - direct toegankelijk vanuit het hotel. Op de weg naar Cap de Formentor 
(8 km), het meest noordelijke punt van het eiland met prachtige kliffen en 
rotsformaties. De weg ernaartoe is al een beleving op zich. Het kustplaatsje 
Port de Pollença ligt op 9 km en het authentieke bergdorp Pollença op 17 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 77 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby met receptie, verschillende zithoekjes met zicht op de 
groene omgeving en bar met vleugelpiano. El Colomer ligt in het hoofdgebouw 
en geniet panoramische uitzichten op de omgeving, u kunt er terecht voor 
het ontbijt en een internationale en mediterrane keuken. Artisanale Italiaanse 
gerechten in restaurant La Veranda. Mediterrane smaken in het strand restaurant 
Platja Mar. Creatieve keuken in El Pi en buffetten in restaurant L'Espigó. Mooi 
buitenzwembad en Las Palmeras bar voor een lichte snack. De Pool Cabanas 
kijken uit op zee en bieden een unieke zintuiglijke ervaring. Massages. 
Watersporten: snorkelen, duiken, zeilen, kajakken... Tennis.
Kamers: 121 comfortabele kamers met houten vloeren, ingericht in een sobere, 
traditionele Mallorcaanse stijl. Classic kamers met uitzicht op de bergen 
(25 m²), uitzicht op de tuinen (25 m²), of uitzicht op zee (28 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 29/06/20-29/08/20: min. 2 nachten. Ecotaks (vanaf 16  jaar): 
€  4,40 (mei-oktober)/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, 50% korting 
november-april). Afwijkende annulerings voorwaarden: 27/07/20-22/08/20: min. 
1 nacht van 14 tot 10 dagen voor afreis. Het hotel is gesloten 01/04/20-23/04/20, 
25/10/20-31/03/21.
Bonus: bij min. 7 nachten in halfpension: 1x à la carte in restaurant El Pi.

Dit gerenommeerd Boutique hotel wordt 
omringd door bossen en is ondergebracht 
in een traditionele laagbouw. De riante 
tuinen geven het rustgevend gevoel van 
een intiem resort. Het strand en de kristal
heldere zee vervolledigen het sprookjes
achtige plaatje. Door de decennia heen 
werd Formentor een geliefd toevluchts
oord en bron van inspiratie voor schrijvers, 
acteurs, muzikanten,...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
berg zicht

1 persk.
berg zicht

2 persk.
tuinzicht

2 persk.
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MALV0031 X0

A 24/04-31/05 140 223 154 182 kind 2 < 12 jaar incl. ontbijt 
24/04-28/06, 13/09-24/10 83 
29/06-12/09 137
halfpension 
volwassene 59 
kind < 12 jaar 30

B 01/06-28/06 195 313 221 254
C 29/06-26/07 255 408 289 332
D 27/07-22/08 279 445 315 362
C 23/08-29/08 255 408 289 332
B 30/08-30/09 195 313 221 254
E 01/10-24/10 143 228 157 185

UW VOORDEEL
• Reservering voor 29/02/20: vroegboekvoordeel van 20% 

(verblijven 24/04/20-31/05/20, 01/10/20-24/10/20) OF 15% (verblijven 
01/06/20-30/09/20)

• Reservering voor 31/03/20: vroegboekvoordeel van 10% 
(verblijven 24/04/20-24/10/20)

• Reservering tot 30 dagen voor afreis: 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 
12 nachten betalen + 2 nachten gratis (24/04/20-26/07/20, 23/08/20-24/10/20)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

Port de Pollença
Sfeervolle badplaats 
met gezellige bars, vlak 
bij Cap de Formentor, 
het meest noordelijke 
punt van Mallorca. Het 
landschap in deze re
gio is ongerept, groen en ruw. De dorpen 
ademen authenticiteit. Kortom, het pure 
Mallorca!

ka
m

er
 m

et
 z

ic
ht

 o
p 

de
 b

er
ge

n



99

 € 148,
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Ligging: idyllisch en vredig, op de top van een klif met schitterend uitzicht op 
de Middellandse Zee en het Tramuntana-gebergte. De charmante baai van Port 
de Sóller, op minder dan 1 km, bereikt u te voet of met de gratis hotel shuttle 
(seizoensgebonden). Hier vindt u een zandstrand en tal van restaurants en 
winkeltjes.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 35 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie. Rijkelijk ontbijtbuffet in het Cap Roig restaurant 
met mooi panorama op zee, ook voor lunch en diner, het accent ligt op een 
mediterrane keuken en visgerechten. Restaurant Es Fanals by Javier Soriano 
met wekelijks wisselende seizoensgebonden menu's, ook tapas en een selec-
tie fijnere gerechten. Traditionele sushi, oosterse hapjes en cocktails in de 
Sunset Sushi Lounge. Nieuwe 180° lobbybar met zicht op de baai van Port de 
Sóller. 3 Verwarmde buitenzwembaden (1  in de bekroonde Talise Spa (vanaf 
16 jaar)). Gratis sauna, hamam, stoombad,... Massages en behandelingen beta-
lend. Indrukwekkend overloopzwembad (adults-only) en kindvriendelijk Sa 
Talalia zwembad, met poolbar. Barabaroja's Kids Club (3–12 jaar). Parking vanaf 
€ 20/24u (op aanvraag) of gratis in de straat.
Kamers: 121 eigentijdse kamers met Frans balkon of terras, houten vloeren en 
o.a. breedbeeldtelevisie en Nespressotoestel. Deluxe (35 m², max. 2 personen) 
met zicht op het Tramuntana-gebergte of op zee of grand deluxe (45 m², max. 
3 personen) met lounge en zicht op het Tramuntana-gebergte of op zee.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de grand deluxe kamers: verminderde 
prijs voor 2 kinderen van 4 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: ecotaks (vanaf 16  jaar): €  4,40 (mei-oktober, 50% korting 
november-april)/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Betaalbaar bij reser-
vering. Het hotel is gesloten vanaf 01/11/20. Afwijkende annuleringsvoorwaar-
den: 50% kosten van 21 tot 15 dagen voor afreis, 90% kosten van 14 tot 11 dagen 
voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje en attentie.

Een oase van ingetogen luxe. Het domein 
(18.000 m²) wordt omgeven door dennen
bossen. Riante tuinen, vegetatie op de 
daken van het hotel,... duurzaam toerisme 
wordt hier hoog in het vaandel gedragen. 
11 Gebouwen (laagbouw) in harmonie met 
de zee en het schitterende berglandschap 
van de Sierra de Tramuntana. Het hotel be
schikt over een meermaals bekroonde spa 
(2.200 m²).

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

bergzicht

2 persk.
grand
deluxe

bergzicht

2 persk.
deluxe

zeezicht

2 persk.
grand
deluxe

zeezicht
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt

MALV0033 X0
A 01/04-05/04 217 227 254 279 kind 4 < 12 jaar incl. ontbijt 

per. A/B 63 
per. C 94
extra bed (3de volwassene) 125
halfpension 
volwassene 69 
kind < 12 jaar 35

B 06/04-18/04 295 329 358 449
A 19/04-22/05 217 227 254 279
B 23/05-30/06 295 329 358 449
C 01/07-16/08 377 428 437 540
B 17/08-10/10 295 329 358 449
A 11/10-31/10 217 227 254 279

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

OF 15% (reservering tot 60 dagen voor afreis) (cumuleerbaar)
• Reservering voor 31/12/19: 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

12 nachten betalen + 2 nachten gratis
(de voordelen gelden 01/04/20-31/10/20) (inclusief ontbijt)

Mallorca

GRATIS

Port de Sóller
Voormalig vissersdorp
je dat uitgroeide tot een 
uitnodigende bestem
ming met een mooie 
baai, een zandstrand, 
een wandelpromenade 
en tal van winkeltjes, bars en restau
rants. De combinatie van bergen en zee 
is adembenemend. 's Avonds bewondert 
u de spectaculaire zonsondergang. De 
iconische tramlijn Tranvía de Sóller (1913) 
brengt u via pittoreske landschappen naar 
het landinwaarts gelegen Sóller.
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Ibiza
Eiland van extremen:  
wervelend maar ook verrassend rustig
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Dit fascinerende eiland is een aantrekkingspool voor de rich and famous. Ibiza 
heeft een rijke geschiedenis en is vandaag – eigenlijk ten onrechte – vooral 
bekend voor het nachtleven, maar het eiland heeft veel meer te bieden. De schit-
terende landschappen, gekenmerkt door een uiteenlopende flora, indrukwekkende 
bergformaties en typische mediterrane dorpjes, doen wegdromen. Het eiland is 
rijk aan baaien, stranden en diverse beschermde natuurparken. Op cultureel-his-
torisch vlak bezoekt u de oude stad (Dalt Vila) en het impressionante kasteel dat 
uittorent boven Ibiza-stad. En op gastronomisch vlak: het exclusieve Sublimotion 
behoort tot de meest gerenommeerde restaurants ter wereld.
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 € 55,
30* 
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Torre del Mar

Ligging: rustig, maar wel met vlotte toegang tot de stranden van Playa d'en 
Bossa (eerste club op 800 m). Ibiza-stad ligt op slechts 1,5  km: u ontdekt 
er Dalt Vila, het historische stadsgedeelte met een machtig kasteel (Unesco-
Werelderfgoed), of vertrekt er met de boot voor een dagtrip naar Formentera 
(het kleinste eiland van de Balearen). Bushalte op 100 m van het hotel.
Transport: luchthaven Ibiza op 6  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel is indrukwekkend en trendy ingericht. Warm onthaal aan 
de 24 uursreceptie. Het Panoramic restaurant voor het ontbijtbuffet en inter-
nationale buffetten met showcooking kijkt uit op zee. Het à la carte Miramar 
Resto is gelegen in de tuinen en biedt naast een mediterrane keuken een 
rijkgevulde wijnkaart. U kunt er ook al fresco dineren. Prachtig buitenzwembad 
met gratis gebruik van ligstoelen en handdoeken. De Sa Punta de Dalt Bar ligt 
naast het zwembad. Het Terraza Excellence biedt schitterende zeezichten en 
heeft een bubbelbad. De Sal Rossa SPA (betalend) geeft uit op zee en plaatst 
uw welzijn voorop. U vindt er een watercircuit, een stoombad, regendouches en 
een ontspanningsruimte. Gratis parking (vooraf te reserveren).
Kamers: de 230 uitnodigende kamers zijn geluiddicht en hebben allemaal een 
balkon en tegelvoer. Stijlvolle inrichting en heldere kleuren. Standaardkamers 
(30 m², max. 2 personen) met berg- of zeezicht. Superior kamers (36 m², max. 
3 personen, zie ook Uw voordeel) met lateraal zeezicht. Minibar (dagelijks gra-
tis water en softdrinks). Massages op de kamer op aanvraag (betalend).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 
12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders.
Bijzonderheden: periode A: min. 2  nachten. Periode B/C: min. 3  nachten. 
Periode D/E/F: min. 4 nachten. Ecotaks (vanaf 16 jaar): € 4,40/persoon/nacht 
(ter plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 01/04/20-29/04/20  en vanaf 
02/11/20.

Het gerenommeerde hotel Torre del Mar 
biedt schitterende panoramische uitzich-
ten op zee. Het is gelegen in een weelderi-
ge tuin (2.000 m²) en biedt toegang tot een 
mooi zandstrand. De rustige ligging leent 
zich uitstekend tot een ontspannen vakan-
tie. Het entertainment van Ibiza, met name 
op en rond Playa d'en Bossa, is makkelijk 
te bereiken.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard 
bergzicht

1 persk.
standaard 
bergzicht

2 persk.
standaard 
zeezicht

2 persk.
superior lateraal 

zeezicht
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
IBZV0003 N1

A 30/04-13/05, 12/10-01/11 65 110 75 92 halfpension 18
B 14/05-27/05, 05/10-11/10 106 191 118 148
C 28/05-17/06, 14/09-04/10 125 230 140 175
D 18/06-01/07, 31/08-13/09 140 260 157 211
E 02/07-26/07, 24/08-30/08 158 295 175 237
F 27/07-23/08 169 318 188 253

UW VOORDEEL
• Reservering voor 01/03/20: vroegboekvoordeel van 15% (30/04/20-17/06/20, 14/09/20-

01/11/20) *
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 15/03/20 voor verblijven 18/06/20-13/09/20) 

OF (reservering voor 15/04/20 voor verblijven 30/04/20-17/06/20, 14/09/20-01/11/20) 
OF (reservering voor 01/07/20 voor verblijven 21/09/20-01/11/20) OF (reservering voor 
31/07/20 voor verblijven 05/10/20-01/11/20) *

• 12% korting bij min. 7 nachten (30/04/20-03/06/20, 21/09/20-30/10/20) *
• Enkel in de superior kamers: de derde persoon (volwassene of kind) overnacht gratis op de 

kamer van 2 volbetalende personen (30/04/20-01/11/20) (inclusief ontbijt) (cumuleerbaar)
(inclusief ontbijt of halfpension)
* niet onderling cumuleerbaar

GRATIS

st
an

da
ar

dk
am

er
 z

ee
zi

ch
t

Playa d'en Bossa
Het 2,7 km lange zand-
strand en de onmiddel-
lijke omgeving maken 
deze plek tot een van 
Ibiza's meest geliefde 
en levendige vakantie-
oorden. Aan zee is het heerlijk ontspan-
nen: er zijn strandbars en voortreffelijke 
watersportfaciliteiten. Leuke winkeltjes, 
prima gastronomie en hippe uitgaansoor-
den zoals de openluchtclub Ushuaïa, de 
Bora Bora Beach Club en de nachtclub Hï 
Ibiza.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Amàre Beach Hotel Ibiza

Ligging: op het uiteinde van Cala de Bou, een baai met een zandstrandje en 
zicht op de baai. Talrijke pubs, beach bars, restaurants, winkeltjes en water-
sportmogelijkheden in de omgeving. Het hotel is gesitueerd aan Antonio Bay, 
en ligt in de gemeente Sant Josep de sa Talaila. Het dorp zelf dat hoog in de 
heuvels ligt (op 7,5 km) is nog grotendeels authentiek. Op 18 km van Ibiza-stad.
Transport: luchthaven Ibiza op 20  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en lobby. Lekker ontbijtbuffet in het Mare Nostrum res-
taurant met terras. 's Avonds kunt u hier terecht voor een overheerlijk buffet. 
Takeaway formule in de Grab & Go (24u/24). 3 Delen: Amàre Pool met bubbel-
bad en buitenzwembad, Amàre Beach met directe toegang tot het strandje en 
Amàre Lounge met een à-la-carterestaurant. Gratis ligstoelen, handdoeken en 
parasols aan de zwembaden en het strand. 2 Bars, waaronder de Belvue Rooftop 
bar op het dakterras met een overloopzwembad en spectaculaire zonsonder-
gang. Regelmatig live muziek, entertainment,... Wellness, massages en schoon-
heidsbehandelingen. Fitness met zicht op zee.
Kamers: 366 kamers met een mediterrane stijl en meestal met balkon met zicht 
over San Antonio Bay. Aangeduid in lifestyle-termen: standaardkamers (I was 
here, 29 m²) met zicht op het binnenland, kamers met zicht op het zwembad 
en gedeeltelijk zeezicht (keep the secret, 29 m²), kamers met zicht op zee en 
de zonsondergang (Make it happen, 27 m², met soundbar) en kamers met zicht 
op de baai (oh là là, 27 m², met soundbar). Met uitzondering van de standaard-
kamers beschikken de kamers over een opvallende design hangstoel.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (buffet of 
bediening aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend naar volwas-
senen vanaf 16 jaar.
Bijzonderheden: 19/06/20-16/07/20, 23/08/20-15/09/20: min. 2  nachten. 
17/07/20-22/08/20: min. 3 nachten. Ecotaks: € 3,30/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Het hotel is gesloten vanaf 26/10/20.

Amàre Beach opende in de zomer van 
2019 de deuren. Dit hedendaagse adults-
only adres wordt gekenmerkt door een 
trendy design. U geniet van betoverende 
uitzichten over de baai. Dit lifestyle hotel 
heeft talrijke faciliteiten en rechtstreekse 
toegang tot een zand strandje. Een ideaal 
adres, zowel voor wie wil genieten van 
rust, als voor wie het typische nachtleven 
wil beleven.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

2 persk.
gedeeltelijk zeezicht/

zwembadzicht

2 persk. zeezicht/
zons ondergang 

zicht

2 persk.
zicht op 
de baai

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
IBZV0006 X0

A 01/05-21/05 59 73 81 89 halfpension 27
B 22/05-31/05 76 94 105 117
C 01/06-18/06 109 137 153 169
D 19/06-30/06 115 144 161 179
E 01/07-16/07 126 157 176 195
F 17/07-31/07 139 174 195 215
G 01/08-22/08 143 179 200 221
E 23/08-31/08 126 157 176 195
D 01/09-15/09 115 144 161 179
H 16/09-30/09 93 116 130 144
A 01/10-24/10 59 73 81 89

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 25% (reservering voor 29/02/20) OF 15% (reservering 

voor 31/03/20) (verblijven 01/05/20-24/10/20) OF 10% (reservering voor 
30/04/20 voor verblijven 01/06/20-24/10/20) (inclusief ontbijt of halfpension)

Ibiza

oh
 là

 là
 k

am
er

San Antonio Bay
Een populair toeris-
tisch oord in het wes-
ten van Ibiza, en één 
van de mooiste baaien 
in het Middellandse 
Zeegebied. Er heerst 
een ontspannen, aangename sfeer. Groot 
zandstrand, diverse kleinere stranden en 
een mooie wandelpromenade. Iets ten 
noorden ligt Sant Antoni de Portmany, 
gekend voor zijn jachthaven en bruisende 
nachtleven.
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 € 84,
80* 

AGRITURISMO CHARME
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Can Lluc Country Hotel & Villas

Ligging: halfweg tussen San Antonio en Ibiza-stad. Het hotel zelf is ge situeerd 
in een authentiek stukje platteland, omringd door de prachtige natuur. Hier 
komt u tot rust terwijl het nachtleven nooit veraf is. De mooiste stranden 
bevinden zich op 18 km. Het centrum van Sant Rafael ligt op 2,5 km.
Transport: luchthaven Ibiza airport op 16  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: deze agriturismo wordt familiaal gerund, persoonlijke service staat 
hier centraal. Een voormalige boerderij werd knap gerestaureerd tot een char-
mant hotel. Rondom het gebouw sieren heel wat amandel- en vijgenbomen het 
domein. In restaurant Olea wordt een mediterraanse keuken geserveerd op basis 
van lokale, dagverse producten. Een lekker Spaans wijntje, mag hierbij niet ont-
breken. Bij mooi weer neemt u het ontbijt op het terras. Prachtige tuin met bui-
tenzwembad en bubbelbad en een relaxzone met Balinese ligbedden. Massages 
en schoonheidsbehandelingen mogelijk. Yogalessen tijdens het seizoen.
Kamers: 20 kamers met minimalistische design. Ze beschikken o.a. over een 
smart-tv, een Nespressotoestel, badjassen en pantoffels en soms een open 
haard. Deluxe kamers (16 m², max. 2 personen, hydromassage douche, gemeen-
schappelijk terras), een deluxe met privéterras (16-19 m², max. 2 personen, bad 
of douche) een superior kamer (25-40 m², max. 3 volwassenen of 2 volwasse-
nen en 2 kinderen, privéterras, bad of bubbelbad, soms een sofabed) en villa's 
(36 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, douche, sofabed, 
kitchenette, privétuin met terras, hangmat, ligbedden, soms een buitendouche).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers en de villa's: vermin-
derde prijs voor 2 kinderen van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders.
Bijzonderheden: periode D: min. 2  nachten. Periode A/B: min. 4  nachten. 
Periode C: min. 5 nachten. Het hotel is gesloten 29/12/20-31/01/21. Afwijkende 
annuleringsvoorwaarden: 50% kosten van 20  tot 15 dagen voor afreis, 100% 
kosten vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: bij min. 4 nachten: gratis diner (01/11/20-31/03/21).

Ver weg van alle drukte waar Ibiza, vol-
komen onterecht, wel eens mee wordt 
vereenzelvigd, bevindt zich deze erg char-
mante agriturismo, de laatste kilometer 
tot aan het domein is nog een authentiek 
landweggetje. De omgeving is hier van 
een adembenemende schoonheid. De uit-
nodigende kamers en het fraaie zwembad 
maken het aantrekkelijke plaatje volledig.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

2 persk.
deluxe 
terras

2 persk.
superior

villa 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
IBZV0008 X0

A 01/04-31/05 148 177 257 305 kind 2 < 13 jaar incl. ontbijt 
per. A 45 
per. B 79 
per. C 85 
per. D 23
extra bed (3de volwassene) 
per. A 68 
per. B/C 113 
per. D 36
halfpension  
volwassene 45 
kind < 13 jaar 26

B 01/06-30/06 180 206 289 386
C 01/07-31/08 220 240 367 508
B 01/09-30/09 180 206 289 386
A 01/10-31/10 148 177 257 305
D 01/11-31/03 127 113 212 254

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reserving voor 29/02/20 voor verblijven 01/04/20-

31/10/20) OF 10% (reservering voor 31/03/20 voor verblijven 01/06/20-30/09/20)
• 3 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)
(cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS
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Sant Rafael
Gelegen langs een 
hoofdweg die Ibiza-
stad met San Antonio 
verbindt. Het dorpje zelf 
bestaat uit een kerkje, 
een handvol bars en 
wat restaurantjes. Het grootste deel van 
de bevolking woont op het omringende 
platteland. Een kleine wandeling brengt 
u naar een van de bekendste discotheken 
van Ibiza, de Amnesia.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Barceló Portinatx

Ligging: in het rustigste en meest schilderachtige gedeelte van het eiland 
waar natuur en zee een prachtig decor vormen. De omgeving van het hotel is 
zeer kalm en leent zich uitstekend tot watersporten wandelen of fietsen. Het 
strand van Portinatx bevindt zich op slechts 20 meter en daarnaast liggen er 
nog 3 zandstranden in de directe omgeving. Het charmante dorpje San Joan de 
Labritja bevindt zich op 8 km, het strand van Benirras op 15 km.
Transport: luchthaven Ibiza op 35  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit adults only hotel werd onlangs gerenoveerd. U geniet er van 
een gevarieerd gastronomisch aanbod, de verschillende bars en restaurants 
bieden u een uitgebreid aanbod aan lokale en internationale specialiteiten. 
Lobbybar, buffetrestaurant, poolbar, beachrestaurant met mediterrane gerech-
ten en een fusion keuken,... 2 Buitenzwembaden en een zonneterras voor uw 
ontspanning. Genieten kan eveneens in het outdoor wellnesscentrum, massa-
ges en behandelingen mogelijk (betalend). Panoramisch terras.
Kamers: 134 kamers met veel zorg gerenoveerd. De kleuren van de zee zorgen 
voor een ontspannen sfeer. Superior kamers (32 m², max. 2 personen) met of 
zonder zeezicht of junior suites (45 m², max. 3 personen) met of zonder zee-
zicht. De junior suites werden ingericht in de relaxte Ibiza-stijl en beschikken 
over een zitgedeelte en een terras met een douche. Alle kamers beschikken over 
kingsize bedden en een balkon of terras. Kussenmenu. Extra bed (3de volwas-
sene): 25% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mogelijk mits toeslag.
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich op volwassenen (vanaf 
18 jaar).
Bijzonderheden: 01/07/20-20/09/20: min. 2  nachten. Het hotel is gesloten 
01/04/20-30/04/20 en vanaf 21/10/20. Ecotaks: €3,30/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 01/07/20-31/08/20: tussen 
14 en 10 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom.
Bonus: jonggehuwden: fles cava, fruitmand en upgrade naar een kamer met 
zeezicht (volgens beschikbaarheid), 1 gratis diner (min. 3 nachten).

Het uitnodigende Barceló Portinatx geniet 
van een ideale ligging om het meest pitto-
reske deel van het eiland te leren kennen. 
Het kreeg recent een uiterst zorgvuldige re-
novatie en biedt een exclusieve en gezel-
lige sfeer in een van de rustigste delen van 
het eiland. Ook voor actievelingen heeft 
dit adults only hotel heel wat te bieden. 
Volop genieten van authentiek Ibiza!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
IBZV0007 X0

A 01/05-10/05 82 128 104 halfpension 23
2 persk. superior zeezicht  
per. A/B/J  6
2 persk. superior zeezicht  
per. C/D/E/F/G/H/I 5
junior suite zeezicht 2 pers.  
per. A/B/E/F/G/J 7
junior suite zeezicht 2 pers.  
per. C/D/H/I 8

B 11/05-31/05 98 151 123
C 01/06-15/06 120 184 149
D 16/06-30/06 137 209 166
E 01/07-15/07 155 236 192
F 16/07-31/07 172 262 209
G 01/08-31/08 195 296 232
H 01/09-20/09 172 262 201
I 21/09-30/09 155 236 184
J 01/10-20/10 97 149 121

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

10% (reservering voor 31/03/20) (verblijven 01/05/20-20/10/20)

Ibiza
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Portinatx
Een klein plaatsje in het 
vredige noorden van 
het eiland. Oorspron-
kelijk een vissersdorp-
je en nu uitgegroeid 
tot een aangenaam 
vakantieresort. De populariteit van dit 
badplaatsje is ongetwijfeld te danken aan 
de prachtige baaien. Het is eveneens een 
ideale snorkellocatie, dankzij de kleurrijke 
vissen. Dit uiterst rustig gelegen oord is 
bovendien populair onder wandelaars.
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Prijsvoorbeeld: prijs per persoon per nacht in een tweepersoonskamer, ontbijt niet inbegrepen. 
Alle andere periodes kan u opvragen bij uw reisagent of www.transeurope.com

Bless Hotel Ibiza

Ligging: ongetwijfeld een van de meest fascinerende en authentieke regio's 
van het eiland. Dit hotel ligt vlak bij de baai (op 200 m) van Es Canar. U geniet 
hier van een schitterend uitzicht. De Boheemse levensstijl floreert hier nog 
volop. In de omgeving bezoekt u Santa Eulalia del Rio op 5 km en de hippie-
markten van Las Dallas (4 km) en Punta Arabi (1,7 km).
Transport: luchthaven Ibiza op 27  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: luxe en lifestyle zijn de sleutelwoorden van dit vijfsterrenhotel 
dat zijn deuren opende in 2019. Persoonlijke service en aandacht voor elke 
hotelgast staan hier centraal. Ook op culinair vlak wordt u hier verwend met 
een mooi aanbod. Restaurant Salao biedt een mediterraanse keuken met een 
Andalusische toets. Voor de inrichting werd gebruikt gemaakt van hout, leuke 
details zoals schelpjes geven het geheel een maritieme sfeer. Restaurant Etxeko 
serveert unieke Baskische gerechten o.l.v. chef Martin Berasategui. Aziatische 
en Zuid-Amerikaanse hapjes in de Epic Infinity Lounge (rooftop - open van 
10 tot 2 uur) met overloopzwembad. In de Vermoutbar Tris serveert men heer-
lijke aperitiefjes. 2 Overloopzwembaden met poolbar. Magness Soulful Spa voor 
totale relaxatie en pure verwennerij. Kapsalon.
Kamers: een combinatie van witte, zwarte en grijze tinten met hier en daar 
een lichtroze accent... het is overduidelijk dat de inrichting van de 151 kamers 
geïnspireerd is op de creaties van Coco Chanel. Balkon of terras, kingsize bed, 
kussenmenu, Nespressotoestel, make-upspiegel, badjassen en pantoffels. Naar 
keuze reserveren we voor u een deluxe kamer met of zonder zeezicht (28 m², 
max. 2 personen) of studio suites met designmeubilair en bubbelbad (38 m², 
extra bed 3de volwassene: 25% korting).
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de studio suites: 1 kind van 2 t/m 12 jaar 
in de suite van de ouders geniet 50% korting.
Bijzonderheden: 29/05/20-03/10/20: min. 3  nachten. Het hotel is gesloten 
01/04/20-28/04/20 en vanaf 18/10/20. Ecotaks (vanaf 16 jaar): € 4,40 (mei-okto-
ber, 50% korting november-april)/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

In dit nieuw vijfsterrenhotel, gelegen op 
een van de mooiste en meest fascine-
rende locaties van het eiland, geniet u 
van een grandioos scala aan faciliteiten. 
De persoonlijke aandacht voor elke gast 
is hier het absolute credo. De luxueus in-
gerichte kamers, het culinaire aanbod en 
de verzorgde spa garanderen u een unieke 
vakantie-ervaring.

vanaf Prijsvoorbeeld: prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

2 persk.
deluxe 

zeezicht

studio
suite

2 pers.
van toepassing op 25/10/20, ontbijt niet inbegrepen:
IBZV0009 X0

A voor een verblijf op 10/06/20 97 104 115
B voor een verblijf op 19/07/20 247 267 295
C voor een verblijf op 20/09/20 132 142 158

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

voor 31/03/20) (cumuleerbaar)
• 5% Korting bij min. 5 nachten
(de voordelen gelden 29/04/20-17/10/20) (ontbijt niet inbegrepen).
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Es Canar
De baai van Cala Nova, 
gelegen in het noord-
oosten van Ibiza, maakt 
deel uit van Es Canar. 
Het is een nog ongerept 
stukje strand omge-
ven door prachtige rotspartijen begroeid 
met dennenbomen. In de omgeving van 
de baai treft u verschillende bars en res-
taurants, maar ook in het centrum van Es 
Canar is er een ruim aanbod aan eet- en 
drankgelegenheden.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Prijs 1 persoonskamer = 2x de prijs in een tweepersoonskamer

7Pines Resort

Ligging: schitterende ligging aan de westkust, verscholen in een riant groen 
gebied dat uitnodigt tot wandelen. U kijkt uit op de azuurblauwe zee en het 
rotseiland Es Vedrà. Het strand Cala Codolar ligt naast het hotel (op 5 minuten 
wandelen). Ibiza's trekpleisters treft u op minder dan 30 minuten rijden.
Transport: luchthaven Ibiza op 22  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: ontspannen sfeer in de lobbybar en de cocktailbar Pershing Yacht 
Terrace. Culinair genot in The View: naast panoramische zichten en een rij-
kelijk ontbijt, geniet u er van de Europese keuken met Aziatische invloeden. 
Aantrekkelijke wijnkaart. De Cone Club voelt aan als een beachclub en ser-
veert een mediterrane keuken op basis van lokale ingrediënten. Het resort telt 
2 zwembaden (1 in overloopstijl) en een poolbar. Uw welzijn primeert in de Pure 
Seven The Spa (1.500 m²) met behandelingen, luxueuze schoonheidsproducten, 
sauna's, stoombad,...
Suites: dit resort in dorpsstijl (laagbouw) bestaat uit 186 serene suites met een 
aparte leefruimte. Privacy, chique interieurs en een huiselijk gevoel staan cen-
traal. De suites in The Laguna Village liggen rond het centrale Laguna zwembad. 
De suites in de Ibicenco Village (max. 4 suites per gebouw) liggen verspreid 
over het resort. Laguna suites (48 m²) op het gelijkvloers met terras. Resort sui-
tes (54 m²) op de eerste verdieping met balkon. Laguna suites sea view (48 m²) 
op het gelijkvloers of op de eerste verdieping, met zeezicht en terras of balkon. 
Laguna suites swim up (48 m²) met eigen terras, tuin en rechtstreekse toegang 
tot een gedeeld zwembad. Garden suites met 2 slaapkamers (119 m², max. 4 per-
sonen, prijzen op aanvraag) met terras, tuin en privézwembad.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis in de suite van 
de ouders (incl. ontbijt), verminderde prijs voor 1 kind van 6 t/m 17 jaar (zie 
prijstabel).
Bijzonderheden: 15/06-25/08: min. 2  nachten en afwijkende annulerings-
voorwaarden: 50% kosten van 30 tot 15 dagen voor afreis, 100% kosten vanaf 
14 dagen voor afreis. Ecotaks (vanaf 16 jaar): € 4,40 (mei-oktober, 50% korting 
nov-april)/pers./nacht (ter plaatse te betalen). Kleine huisdieren (max. 8 kg) 
toegelaten op aanvraag. Het hotel is gesloten vanaf 01/11/20.

Dit prestigieuze resort wordt omringd door 
dennenbomen en bestrijkt een domein 
van 56.000 m². De groene omgeving wordt 
gecomplementeerd door adembenemen-
de zeezichten. Dit schitterend kader en 
de mediterrane levensstijl waren de in-
spiratiebron voor dit hotel dat uitsluitend 
uit suites bestaat. Ingetogen luxe, onge-
evenaard comfort, culinair genot, ultieme 
ontspanning, een exceptionele service...

vanaf Prijs per persoon per nacht laguna
suite

2 pers.

resort
suite

2 pers.

laguna suite
zeezicht
2 pers.

laguna suite
swim up
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
IBZV0005 X0

A 01/05-14/05 153 168 238 263 kind 6 < 18 jaar 
incl. ontbijt 125B 15/05-14/06 230 245 315 340

C 15/06-12/07 330 345 415 440
D 13/07-25/08 405 420 490 515
B 26/08-28/09 230 245 315 340
A 29/09-31/10 153 168 238 263

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 01/03/20) (verblijven 01/05/20-12/07/20)
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 01/03/20) (verblijven 13/07/20-25/08/20)
• Bij min. 7 nachten: vroegboekvoordeel van 30% (reservering voor 01/03/20) (verblijven 

01/05/20-12/07/20, 26/08/20-31/10/20)
• Bij min. 7 nachten: vroegboekvoordeel van 25% (reservering voor 01/03/20) (verblijven 

13/07/20-25/08/20)
(max. 2 personen per kamer) (inclusief ontbijt)

Ibiza

Sant Josep de sa Talaia
Een regio rijk aan 
strandjes en idyllische 
baaien, omgeven door 
dennenbossen. De 
mooie mediterrane 
landschappen nodi-
gen uit tot wandelingen en fietstochten. 
Het natuurreservaat Vendranell (Unesco-
Wereld erfgoed), het Parque Natural de Ses 
Salines, de mythische grot Cova Santa, de 
archeologische site Sa Caleta (Unesco-
Werelderfgoed), de traditionele lokale ar-
chitectuur en de bekende Sant Josep kerk 
(1785) zijn beslist een bezoekje waard.
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Ligging: een gegeerde locatie direct aan het strand met een aanlegplaats voor 
jachten, naast de befaamde beachclub Nikki Beach. Op 6 km van de jachthaven 
en het centrum van Santa Eulalia met talrijke gezellige restaurantjes en bars. 
De nabijgelegen dorpen, Santa Gertrudis (15 km) en Sant Carles (6 km) baden 
in charme dankzij de witgekalkte gebouwen. Ibiza Stad ligt op slechts 20 km.
Transport: luchthaven Ibiza op 25  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby waar marmer-, hout- en natuurelementen resulteren in een 
aangenaam design. Receptie. Radio Rooftop bar (adults only) met mooi pano-
rama op de zee. Proef hier van de overheerlijke cocktails. Het Bianco Mare res-
taurant serveert heerlijke mediterrane gerechten, afgewerkt met een Italiaanse 
toets. Hier staat ook het rijkelijk ontbijtbuffet voor u klaar. Het restaurant op 
het dakterras serveert tapas en visgerechten. Er zijn 2 buitenzwembaden: 1 op 
de beneden verdieping met dagelijkse dj-sessies in de namiddag, en 1 op de 
bovenste verdieping (adults only, overloopzwembad). Beide met barservice en 
Balinese bedden. Ligbedden op het strand. De spa biedt professionele gezichts– 
en lichaams behandelingen terwijl u van het 360° uitzicht geniet.
Kamers: 205 kamers (28 m², max. 3 pers.), helder en eigentijds. Ze hebben 
klinkende namen als 'aura' (landzicht), 'energy' (gedeeltelijk zeezicht) en 'mode' 
(frontaal zeezicht). Luxueuze chic suites (48 m²) met frontaal zeezicht. Extra 
bed (3de persoon) mits toeslag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 18/06/20-15/08/20: min. 3 nachten bij aankomst op don-
derdag, vrijdag of zaterdag. Ecotaks: € 4,40 (mei-oktober)/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen, 50% korting nov-april). Het hotel is gesloten vanaf 01/11.
Bonus: jonggehuwden (min. 5 nachten): fles champagne, Balinees ligbed bij 
het zwembad en upgrade volgens beschikbaarheid (max. 2 maanden gehuwd).

Dit hotel staat voor alles waar Ibiza voor 
gekend is: boho-chic en hip. Meeslepende 
muziek is alomtegenwoordig. Het zwem-
bad op de bovenste verdieping met zijn 
360° panorama geeft dit luxehotel een ex-
tra toets. Languit in een van de Balinese 
bedden met een cocktail in de hand be-
leeft u hier Ibiza in al zijn glorie.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

aura
2 persk.
energy

2 persk.
mode

chic 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
IBZV0002 X0

A 30/04-29/05 125 163 225 422 extra bed (3e persoon)
30/04-03/07, 08/09-31/10 100
04/07-07/09 125

B 30/05-19/06 147 197 272 519
C 20/06-03/07 163 213 288 541
D 04/07-31/07 269 332 425 691
E 01/08-17/08 307 375 507 766
D 18/08-07/09 269 332 425 691
F 08/09-05/10 163 213 288 535
A 06/10-31/10 125 163 225 422

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 25% (reservering voor 29/02/20) OF 20% (reservering 

voor 30/04/20) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)
• 25% korting bij min. 8 nachten
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden 30/04/20-31/10/20)

Santa Eulalia
Een geliefde vakantie-
bestemming voor wie 
wil ontsnappen aan het 
bruisende nachtleven 
waar bepaalde delen 
van het eiland bekend 
voor staan. Deze regio heeft zijn charmant 
karakter behouden, witgekalkte huizen 
zijn daar een mooi voorbeeld van. Santa 
Eulalia heeft een exclusieve jachthaven en 
2 mooie stranden.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel

Ligging: op 200 m van de jachthaven en het strand. Binnen een straal van 
5 km bezoekt u de hippiemarkten van Las Dalias, Sant Carles en Es Canar. In 
de omgeving, authentieke dorpjes, zoals Santa Gertrudis (12 km). Ibiza Stad 
ligt op 15 km.
Transport: luchthaven Ibiza op 23  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime lobby. Receptie. Mayamanta Rooftopbar en restaurant op 
het dakterras met zicht op zee en een fusion keuken met Peruaanse invloeden. 
U proeft er ook heerlijke cocktails en piscos. Alabastro voor een internatio-
nale keuken, luxueuze snacks en lichte gerechten. Óligo voor een mediterrane 
en lokale keuken. U kan ook buiten eten. 4  Zwembaden, waarvan 1 op het 
dak, enkel voor volwassenen. Poolbar. Tuin en terrassen om te relaxen. Revival 
Wellness Club by Clarins van 1.500 m² (gratis toegang). Massages (betalend). 
Haar- en beautysalon. Kids Club.
Kamers: 145 kamers met terras of balkon. Ze bieden een elegant design, volgens 
de feng shui-principes. Dreamer (29 m², zicht op de bergen, max. 2 volw. en 
1 kind), deluxe (30 m², zicht op het zwembad, max. 2 volw. en 1 kind), ruimere 
junior suites (38 m², max. 3 pers.) met zicht op het zwembad of met zeezicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 9 jaar op 
de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 01/04/20-20/05/20, 27/09/20-31/10/20: min. 2 nachten op vrij-
dag en zaterdag. 21/05/20-26/09/20: min. 4 nachten op vrijdag en zaterdag. 
Ecotaks: € 4,40 (mei-oktober)/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, 50% kor-
ting november-april). Halfpension: betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, 
niet annuleerbaar. Kleine huisdieren (max. 8 kg): € 40/nacht. Gesloten vanaf 
01/11/20.
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn, chocolade, 1x ontbijt op de kamer, upgrade 
volgens beschikbaarheid.

Dit ecovriendelijk hotel, lid van Small 
Luxury Hotels of the World, vertegenwoor-
digt een nieuw concept van luxe en gast-
vrijheid met respect voor de natuur. Water, 
licht en kleuren vormen er een mooi spel. 
Hier beleeft u een andere soort exclusieve 
luxe in een charmant en minder bekend 
gedeelte van het eiland Ibiza.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
dreamer

2 persk.
deluxe

junior suite
zicht zwembad

2 pers.

junior
suite zeezicht

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
IBZV0001 X0

A 01/04-08/04, 12/04-29/04, 11/10-31/10 134 148 158 174 kind 3 < 10 jaar 
incl. ontbijt 48
halfpension 
volwassene 60 
kind < 10 jaar 37

B 09/04-11/04, 14/05-20/05, 27/09-10/10 160 178 193 223
C 30/04-13/05 143 158 168 184
D 21/05-11/06, 13/09-26/09 199 219 240 265
E 12/06-24/06 224 245 270 312
F 25/06-15/07, 23/08-12/09 255 280 305 345
G 16/07-29/07, 16/08-22/08 270 295 320 360
H 30/07-15/08 305 330 355 395

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

(reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04-08/04, 12/04-29/04, 11/10-31/10)
• 12 nachten betalen + 2 nachten gratis (01/04-15/07, 23/08-31/10)
• Reservering voor 02/02: 5 nachten betalen + 2 nachten gratis (01/04-11/06, 13/09-

31/10) OF 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (12/06-12/09)
• Reservering vanaf 03/02: 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04-11/06, 13/09-

31/10)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt) (min. 1 nacht kosten bij wijziging of 
annulering)

Ibiza

GRATIS
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Santa Eulalia
Een geliefde vakantie-
bestemming voor wie 
wil ontsnappen aan het 
bruisende nachtleven 
waar bepaalde delen 
van het eiland bekend 
voor staan. Deze regio heeft zijn charmant 
karakter behouden, witgekalkte huizen 
zijn daar een mooi voorbeeld van. Santa 
Eulalia heeft een exclusieve jachthaven en 
2 mooie stranden.



Tenerife
Het eiland van de eeuwige lente
met als absolute blikvanger de Teide
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Met een gemiddelde jaartemperatuur van 23°C wordt Tenerife terecht het eiland 
van de eeuwige lente genoemd. Dit vulkaaneiland is zowel geliefd bij surfers als 
bij zonne kloppers, wandelaars en fietsers. De machtige Teide-vulkaan en het sur-
realistische maanlandschap zijn bijzonder fotogeniek. In het zonnige zuiden met 
zijn goudgele zandstranden zijn vooral Los Abrigos en El Médano aan te raden. Het 
groene, frissere noorden verrast daarentegen op alle vlakken. De tropische vege-
tatie, de gezellige dorpjes met intense authentieke sfeer zoals Garachico, en de 
zwarte vulkanische stranden vormen het contrast met het meer toeristische zuiden. 
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San Roque

Ligging: in het centrum met enkele mooie historische gebouwen. De Iglesia 
de Santa Ana en het Monasterio de San Francisco zijn een must. Het Castillo 
de San Miguel, is het enige historische gebouw dat de vulkaan uitbarsting van 
1706 overleefde. In Garachico parkeert u best langs de kustweg en gaat te voet 
verder. Om de Teide te bezoeken, rijdt u langs Puerto de la Cruz; het laatste 
stukje neemt u de kabellift. De historische stad Masca in het noordwesten biedt 
fenomenale uitzichten. De populaire stranden van Playa de las Américas en 
Costa Adeje in het zuiden zijn, dankzij een nieuwe autoweg, vlot bereikbaar.
Transport: luchthaven Tenerife-Norte op 50 km, Tenerife-Sur op 75 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit stijlvol 17de-eeuws pand werd omgetoverd tot een logeer-
adresje met alle modern comfort. Uitgebreid ontbijtbuffet. Het à-la-carteres-
taurant Anturium, met uitgebreide wijnkaart, heeft een terras dat uitgeeft op 
het zwembad. Bar in het salon en een tweede bar op de patio nabij de receptie. 
Dagelijks gratis internationale kranten. Verwarmd buitenzwembad met ligze-
tels. Maak gratis gebruik van de sauna of boek een massage (betalend).
Kamers: 20 kamers (max. 3 personen) met een charmante, authentieke inrich-
ting. Standaardkamers (23 m²) of duplex kamers met zicht op de straat of op 
de patio (35 m²). Wij raden een junior suite aan met een aparte zithoek, een 
bubbelbad in de kamer en een aparte douche in de badkamer (40 m²). Extra bed 
3de volwassene: 58 € (01/05/20-31/10/20), 62 € (01/11/20-31/03/21).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mogelijk mits toeslag 
(3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: dit hotel richt zich uitsluitend op volwassenen.
Bijzonderheden: 14/10/20-22/12/20, 06/01/21-31/01/21: min. 2  nachten. 
01/02/21-31/03/21: min. 3 nachten. 23/12/20-05/01/21: min. 7 nachten. Het hotel 
is gesloten 08/06/20-16/07/20. In de overnachtingsprijs van 24/12 en 31/12  is 
een galadiner inbegrepen (inclusief dranken).
Bonus: 1 fles wijn bij min. 3 nachten. Jonggehuwden: bloemen en fles cava, zie 
ook 'Uw voordeel' (01/05/20-31/03/21).

Een ideale en romantische getaway dank-
zij de persoonlijke service en het gastvrije 
karakter (adults only, vanaf 14 jaar). De 
comfortabele en cosy kamers in warme 
stijl zijn allemaal verschillend. Absolute 
troeven zijn het verwarmd zwembad en 
het mooie terras waar u buiten kan dine-
ren. Het dakterras biedt een prachtig uit-
zicht. Een charmant startpunt om het groe-
ne noorden van Tenerife te verkennen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
duplex

junior
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TCIV0013 X0

A 01/05-26/07 104 154 112 154 halfpension 37
B 27/07-16/08 107 161 115 157
C 17/08-13/10 106 158 113 156
D 14/10-31/10 116 167 122 163
E 01/11-08/12 117 179 131 161
F 09/12-22/12 113 175 127 157
G 23/12, 25/12-30/12, 01/01-05/01 153 231 166 194
H 06/01-31/01 124 185 136 166
I 01/02-31/03 127 192 143 172
J 24/12 326 404 339 367
K 31/12 390 468 403 431

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor verblijven 01/11/20-

31/03/21) OF 13% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor verblijven 01/05/20-31/10/20) 
(cumuleerbaar)

• 5% korting bij min. 15 nachten (01/11/20-31/03/21) OF 5% korting bij min. 10 nachten 
(01/05/20-31/10/20)

• 5% korting voor 65+ (cumuleerbaar met 5% korting bij min. 15 nachten en min. 10 nachten)
• 5% korting voor jonggehuwden (01/05/20-31/03/21)
(inclusief ontbijt)

Garachico
Garachico ligt aan de 
voet van een 500 m 
hoge klif en heeft de 
stijl en de allure van 
een authentiek Cana-
risch dorp. De straten 
zijn er smal en kleurrijk en de pleintjes 
bruisen van de bedrijvigheid. Op de bank-
jes onder bomen op de Plaza de Libertad 
zitten de oudjes gezellig te keuvelen. De 
natuurlijke zwembaden langs de kust zijn 
super.
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Garachico
Garachico ligt aan de 
voet van een 500 m 
hoge klif en heeft de 
stijl en de allure van 
een authentiek Cana-
risch dorp. De straten 
zijn er smal en kleurrijk en de pleintjes 
bruisen van de bedrijvigheid. Op de bank-
jes onder bomen op de Plaza de Libertad 
zitten de oudjes gezellig te keuvelen. De 
natuurlijke zwembaden langs de kust zijn 
super.
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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

Spa Villalba

Ligging: net buiten het centrum van Vilaflor, op zo'n 700 m hoogte. Er is een 
leuk wandelpad dat naar het centrum leidt (1 km). Het surreële maanlandschap 
Paisaje Lunar ligt maar op zo'n 20 minuten, perfect voor een daguitstap. Om 
naar de top van de Teide te gaan, rijdt u een halfuur tot aan de kabelbaan, 
die u in 8 minuten naar boven brengt (ca. € 27). Neem zeker een jas of trui 
mee, zelfs in de zomer is het er erg fris. Een dagje strand, maar geen zin in de 
grote drukte? Rij dan naar El Médano in het zuiden (26 km), wereldbekend bij 
wind- en kitesurfers. Er heerst een aparte, heel gezellige sfeer in dit kuststadje.
Transport: luchthaven Tenerife-Sur op 24 km, Tenerife-Norte op 87 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie in de ruime lobby in Spaanse stijl met hoog pla-
fond en houten trap. Op het gelijkvloers bevinden zich ook een salon en een 
restaurant met groot terras. Canarische gerechten worden afgewisseld met 
internationale klassiekers (lunch en diner). Een lekker, dagvers ontbijt buffet 
staat hier 's morgens voor u klaar. De spa (betalend) biedt een ruim aanbod 
aan behandelingen en massages, plus indoor bubbelbad, blotevoetenpad, Turks 
bad, sauna, sanarium. Het zwembad is overdekt en wordt verwarmd in de win-
ter, in de zomer wordt het dak volledig opengeschoven.
Kamers: het hotel telt 27 gezellige kamers met parket. U heeft de keuze uit 
standaardkamers (35  m²), superior kamers (38  m², balkon) of junior suites 
(55 m², aparte zithoek). Extra bed 3de volwassene in een superior kamer of 
junior suite: 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Half- en volpension mits toeslag.
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich uitsluitend op volwassenen.
Bijzonderheden: 01/05/20-31/10/20: min. 2  nachten. 01/04/20-02/04/20, 
13/04/20-30/04/20: min. 3 nachten. 03/04/20-12/04/20: min. 5 nachten.

Verscholen in een pijnboombos, perfect 
geïntegreerd in de omgeving dankzij het 
gebruik van lokale materialen. Na een 
lange wandeling even helemaal ontspan-
nen in de spa is zeker een aanrader. De 
sfeer in dit hotel is ongedwongen, het is 
zalig vertoeven op het terras. Proef er van 
typisch Canarische gerechten met een in-
ternationale twist.

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
TCIV0007 N1

A 01/04-02/04 73 114 87 100 halfpension 34
volpension
per. A/B/C 63
per. D/E/F/G 57

B 03/04-12/04 79 119 92 106
C 13/04-30/04 65 106 79 92
D 01/05-31/05 61 102 75 95
E 01/06-31/07 55 95 68 88
F 01/08-30/09 57 98 71 91
G 01/10-31/10 65 106 79 99
H 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

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

Tenerife

GRATIS

Vilaflor
Het hoogstgelegen 
dorp van Spanje, op 
1.400 m, en een van 
de twee toegangswe-
gen tot de Teide. Het 
is er een en al bedrij-
vigheid in het voor- en najaar, als wie-
lertoeristen de steile hellingen rond de 
Teide trot seren. U bereikt snel het Paisaje 
Lunar of maanlandschap, een bijzonder 
natuurgebied gevormd door meerdere 
vulkaan uitbarstingen. Een paradijs voor 
wandelaars.
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Hotel Emblemático San Marcos

Ligging: in het rustige centrum van Icod de los Viños, op 150  m van de 
befaamde Drakenboom. Het authentieke Garachico ligt op zo'n 6 km en Puerto 
de la Cruz, de belangrijkste badplaats in het noorden, op 25 km. Hier zijn de 
natuurzwembaden in het complex Lago Martaínez een grote publiekstrekker. 
Loro Parque staat met stip op nummer één, het dierenpark werd uitgeroepen tot 
beste zoo van Europa en tweede van de wereld. Dit deel van het eiland heeft 
vooral een rotskust, maar er zijn ook stranden, die zwart zijn, in tegenstelling 
tot de stranden van het zuiden. De mooiste zijn Playa de Sorocco, Rambla de 
Castro en Playa Jardin. Op een uurtje rijden wachten u de adembenemende 
kliffen Los Gigantes en het gezellige badplaatsje Puerto Santiago. De drukkere 
badplaatsen Costa Adeje en Playa de las Américas liggen op zo'n 50 km.
Transport: luchthaven Tenerife-Norte op 47 km, Tenerife-Sur op 66 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: in dit kleinschalig hotelletje voelt u zich als in een museum, 
het decor wordt namelijk bepaald door een grote verzameling familiestukken. 
De receptie is geopend van 8 tot 14 uur, maar er is steeds iemand telefonisch 
bereikbaar. De ontbijtruimte is klein, maar gerieflijk (buffet). Kleine patio met 
zithoek en een tuintje met bananenbomen. Op de eerste verdieping is het 
gezellig vertoeven in het indrukwekkende salon. Het dakterras met ligstoelen 
is een aangename plek voor een adempauze op het einde van de dag. Geen lift 
(3 verdiepingen). Publieke parking vlak bij het hotel.
Kamers: er zijn slechts 6 kamers die voorzien zijn van alle comfort (25-35 m², 
badjassen, tegelvloer of parket), waarvan 4 standaardkamers en 2 kamers met 
balkon (op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotelletje 
richt zich hoofdzakelijk op koppels.
Bijzonderheden: 20/12/20-06/01/21: min. 3 nachten.

Intiem adresje uitgebaat door de zonen 
des huizes in een prachtige oude Spaanse 
villa, vol antiek en geschiedenis. U verblijft 
in het centrum van Icod, vlak bij restau-
rants en verschillende winkelstraten. De 
Drakenboom ligt er letterlijk om de hoek. 
In het kleine tuintje en op het verzorgde 
dakterras komt u helemaal tot rust.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
terras

inclusief ontbijt
TCIV0004 X1

A 01/04-30/04 50 80 70
B 01/05-30/09 45 75 55
A 01/10-19/12 50 80 70
C 20/12-06/01 60 100 90
A 07/01-30/04 50 80 70

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

voor verblijven 01/04/20-19/12/20, 07/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar)

GRATIS

Icod de los Viños
Rustig stadje in het 
noorden van Tenerife, 
vlak bij Garachico en 
de zee. De Drakenboom 
is hét symbool van de 
stad, er wordt gezegd 
dat hij wel 1.000 jaar oud is. Gelegen in 
een erg vruchtbare vallei vol bananen-
plantages, boom- en wijngaarden, met 
zicht op de Teide. Dichtbij ligt Playa de 
San Marcos, een kleine baai met zwart 
zandstrand.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

La Casona del Patio

Ligging: heel vredig, in de mooie Santiago-vallei. Het idyllisch bergdorpje 
Masca ligt op 5 km. Puerto Santiago met zijn 2 zwarte stranden, en Los Gigantes 
met zijn 500 m hoge spectaculaire kliffen bevinden zich op 15 km. Er vertrekken 
talrijke wandelroutes naar bijvoorbeeld de Chinyero-vulkaan en het maanland-
schap Paisaje Lunar. De nog actieve vulkaan Pico del Teide, tevens de hoogste 
berg in Spanje, bereikt u via Vilaflor (op 50 minuten rijden).
Transport: luchthaven Tenerife-Sur op 46 km, Tenerife-Norte op 65 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: vriendelijk onthaal aan de receptie. Er is een bar en in de tele-
visie- en leesruimte kan u rustig een kopje thee drinken bij de open haard. In 
de ochtend wordt u verwend met een rijkelijk ontbijtbuffet (met eigen gepro-
duceerde honing). Het restaurant La Casa Vieja bevindt zich in een historisch 
gebouw uit de 17de eeuw en biedt vanaf het terras een wondermooi uitzicht op 
de tuinen. De houtoven zorgt er voor heerlijke aroma's. Heel uniek zijn ook de 
historische overblijfselen uit de 17de eeuw. Zo vindt u er onder meer een tra-
ditionele keuken en een oude wijnmakerij. In de bijgebouwen werden een fit-
ness (gratis toegang), een privé spa met sauna, stoombad en bubbelbad (40 m², 
betalend, kan privé worden afgehuurd) en de paardenstallen ondergebracht. U 
heeft de mogelijkheid om paardrijlessen te nemen, geschikt voor alle leeftijden 
en niveaus (betalend, regelen ter plaatse).
Kamers: het hotel telt slechts 22 gezellige kamers (20 m², voor maximum 3 per-
sonen, met make-upspiegel en tegelvloer) die verdeeld liggen over 2 verdiepin-
gen rondom de aangename binnentuin.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag. Verplichte 
galadiner op 25/12 en 31/12 (zie prijstabel)
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 01/04/20-30/04/20, 01/11/20-31/03/21: min. 2 nachten.
Bonus: welkomstdrankje.

Een rustiek, prijsvriendelijk hotel in een 
uitgestrekt domein dat comfort en een 
hedendaags interieur vlekkeloos com-
bineert. U geniet er van een uitgebreide 
hotelservice, een lekkere lokale keuken en 
zalige rust. Er worden ook paard rijlessen 
met aangepaste routes aangeboden. Een 
leuke manier om de omgeving te gaan 
verkennen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TCIV0001 N1

A 01/04-05/04, 13/04-30/04 63 126 47 halfpension 22
galadiner 25/12 (verplicht)  101
galadiner 31/12 (verplicht) 128

B 06/04-12/04 94 188 71
C 01/05-31/05, 01/10-31/10 55 110 41
D 01/06-30/06 40 80 30
E 01/07-31/08 52 104 39
F 01/09-30/09 47 94 36
G 01/11-23/12, 05/01-19/01, 21/02-28/03 64 115 48
H 24/12-04/01, 29/03-31/03 94 170 71
I 20/01-20/02 69 125 52

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

verblijven 01/11/20-31/03/21) OF 10% (reservering voor 
30/04/20 voor verblijven 01/05/20-31/10/20) (inclusief ontbijt)

Tenerife

Santiago del Teide
Dit lieflijk dorpje met 
een mooi historisch 
centrum ligt in het 
noord westen van het 
eiland. Typisch voor het 
indrukwekkende land-
schap zijn de zwarte lavastenen, wijngaar-
den, amandel- en vijgenbomen. U kan er 
pittige wandelingen maken langs de vul-
kanen en doorheen de valleien...
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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

Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden

Ligging: idyllisch, op minder dan 1 km van de kust en Puerto de la Cruz. De 
ligging in de Orotava-vallei, ook de tuin van de Teide genoemd, zorgt voor 
een weergaloos panorama. Te bezoeken: het dierenpark Loro Parque, het popu-
laire Lago Martiánez waterpark met het Puerto de la Cruz Casino, het vulkaan-
zandstrand van Playa Jardín.
Transport: luchthaven Tenerife-Norte op 27 km, Tenerife-Sur op 94 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby en receptie, bibliotheek. Bar. Openluchtrestaurant La 
Palmera Real (ontbijt en lunch). Voor het diner: Il Pappagallo met mediterrane 
keuken, The Slim focust op de gezonde keuken en The Oriental met heerlijke 
Aziatische gerechten. De riante tuinen van 25.000 m² zijn een oase van rust. 
Groot buitenzwembad met ligstoelen, parasols en handdoeken. De Oriental Spa 
Garden (vanaf 16 jaar, 3.500 m², betalend) is hét orgelpunt van dit hotel met 
een knap thermaal circuit en topbehandelingen. Cardio- en waterfitness, aero-
bics, thai-chi, yoga, binnen- en buitenzwembad, sauna,... Thaise massages en 
shiat su in open lucht in de Thaise pagode. Putting green (18 holes) en tennis 
(betalend). Tafeltennis, biljart.
Kamers: 252  elegante kamers met terras of balkon en zicht op de tuin, de 
Teide of de oceaan. Deluxe kamers (30-45 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of 
ambassador junior suites (50-70 m², max. 3 personen). Extra bed 3de volwassene 
in een ambassador junior suite: 25% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 15  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (01/04/20-30/04/20  inclusief halfpension, 01/05/20-
31/10/20 inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 08/04/20-14/04/20: min. 2 nachten. Huisdieren: € 15/nacht.
Bonus: bij min. 5 nachten: gratis toegang tot de spa (behandelingen beta-
lend). (Huwelijks)verjaardagen: cake bij min. 3 nachten.

Het enige 5 sterren luxehotel in het noor-
den van Tenerife, lid van The Leading Ho-
tels of the World, biedt een unieke, groene 
locatie in het midden van uitgestrekte 
botanische tuinen met de Teide-vulkaan 
op de achtergrond. U geniet er van fantas-
tische ontspanningsmogelijkheden, 
inclu sief een professionele oosterse spa. 
4 Thema restaurants.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
deluxe 

tuin zicht

2 persk.
deluxe 

oceaan zicht

ambassador 
junior suite 2 p. 

tuinzicht

ambassador 
junior suite 2 p. 

oceaan zicht
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CANV0011 X0

A 01/04-07/04 172 184 260 275 halfpension
01/04-30/04 48
01/05-31/10 43

B 08/04-14/04 187 200 278 293
C 15/04-30/04 124 137 209 227
D 01/05-15/07 102 118 187 199
E 16/07-31/08 117 133 200 214
F 01/09-30/09 103 118 185 198
G 01/10-31/10 120 137 204 218
H 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• Jonggehuwden: 10% korting (max. 2 maanden gehuwd)
• Bij min. 21 nachten: 3% korting (01/04/20-30/04/20, cumuleerbaar 

met het vroegboekvoordeel) OF 10% korting (01/05/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt of halfpension)

Puerto de la Cruz
Dit vroegere vissers-
dorpje aan de noord-
kust van Tenerife is nu 
een levendige bad-
plaats en één van de 
topbestemmingen van 
de Cana rische eilanden. Verscholen in 
het weelderig groene landschap van de 
Orotava-vallei en aan de voet van de Teide. 
De oude stad heeft een typisch Canarisch 
karakter. Een schitterend vakantie oord 
voor rustzoekers op zoek naar een vleugje 
cultuur.
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Green Garden Resort & Suites

Ligging: u verblijft hier op een halfuurtje wandelen van het centrum, naast de 
Golf Las Américas. De zee en de promenade met veel restaurants en bars liggen 
op 20 minuten (er is een hotelbusje voorzien, 4x/dag (uitgez. zondag)). Het 
badplaatsje Los Abrigos is een van de meest authentieke van de zuidkust; u kan 
er lekkere vis- en zeevruchten proeven. Tussen Los Cristianos en Los Abrigos 
ligt een klein natuurgebied met wandelroutes, Montaña de Guaza (7 km). Siam 
Park, het grootste waterpark van Europa, situeert zich op 1,5 km.
Transport: luchthaven Tenerife-Sur op 17  km, Tenerife-Norte op 80  km. 
Lucht haventransfer (prijzen op aanvraag). Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie. Weelderige, tropische tuinen met 3 buitenzwem-
baden (waarvan 1 voor kinderen). Gratis ligstoelen. Snackbar aan het zwembad 
en hoofdrestaurant met terras (buffetten). Er is ook een à-la-carterestaurant. 
Voor uw ontspanning is er een kleine wellnesszone met bubbelbad, sauna en 
behandelingskamer (betalend). Tafeltennis en biljart. Speeltuin.
Suites: de 114 ruime suites werden in 2018 allemaal gerenoveerd. Ze ogen casual 
chic met een Canarisch interieur in een modern jasje. Ze beschikken over een 
zithoek, kitchenette, balkon of terras en geven uit op de riante tuinen. We 
reserveren voor u een suite met 1 slaapkamer (50 m², max. 4 volwassenen).
Maaltijden: all-in: ontbijt en diner in het buffetrestaurant, lunch in het buf-
fetrestaurant of snacks aan de poolbar, dranken bij de maaltijden en poolbar, 
koffie/thee 16-18 uur, selectie ijsjes in de poolbar.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis in de suite 
van de ouders (inclusief ontbijt), het tweede kind van 2 t/m 12 jaar geniet 50% 
korting (all-in).
Bijzonderheden: 24/05/20-20/06/20, 01/09/20-17/10/20: min. 2  nachten. 
21/06/20-11/07/20: min. 3 nachten. Betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, 
niet annuleerbaar.

Kleinschalig resort in koloniale stijl met 
3 buitenzwembaden in een tropische tuin. 
Op wandelafstand van het populaire Playa 
de las Américas en naast de Golf Las Amé-
ricas, ideaal dus voor golfliefhebbers. De 
suites zijn ruim en u geniet er van all inclu-
sive. Gratis shuttle naar het strand.

vanaf Prijs per persoon per nacht one bedroom 
suite 

2 pers.
extra

bed 3/4
all inlcusive
TCIV0005 N1

A 01/05-21/05 106 80
B 22/05-18/06 110 83
C 19/06-09/07 125 94
D 10/07-31/08 142 106
B 01/09-15/10 110 83
D 16/10-31/10 142 106

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

verblijven 01/05/20-31/10/20)

Tenerife

GRATIS

Playa de las Américas
De meest levendige 
badplaats in het zui-
den van Tenerife. 
Hier wisselen rots- en 
zandstranden elkaar 
af en zijn ook diverse 
surfscholen gevestigd. U vindt er talrijke 
restaurants, bars en souvenirwinkels. De 
Golden Mile, die dwars door Playa de las 
Américas loopt, is het mooiste gedeelte 
met merkwinkels, discotheken en ook het 
Hard Rock Café.
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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

Royal Garden Villas & Spa

Ligging: rustig gelegen naast het golfterrein van Costa Adeje, op 40 minuten 
wandelen van Playa Caleta del Sol, een afgelegen zandstrand om geven door 
indrukwekkende lavarotsen. De kleine baai van Playa de los Monteros, ook wel 
hippy bay genoemd, ligt op 2 km. Voor een meer geanimeerde sfeer moet u in 
Playa del Duque zijn met een kilometerslange promenade. Het bruisende Playa 
de las Américas met talrijke restaurants, clubs, bars en discotheken is slechts 
een kwartier met de auto verwijderd.
Transport: luchthaven Tenerife-Sur op 23  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: u wordt verwelkomd met klasse in een exotische setting. Dankzij 
de kleinschaligheid en de erg persoonlijke service start uw zorgeloze vakantie 
al vanaf het moment dat u binnenkomt. U wordt er op uw wenken bediend. In 
het gastronomisch restaurant Jardin dineert u in stijl. Op het menu een mix van 
lokale en internationale gerechten. De poolbar aan het (verwarmde) buiten-
zwembad serveert een selectie aan snacks. De Tucán Tucán bar voor lekkere 
cocktails in een gemoedelijk kader. In de Thais geïnspireerde spa wacht u pure 
verwennerij. Thermaal circuit en een uitgebreide waaier aan behandelingen en 
massages. Squash. Costa Adeje Golf Club op 100 m.
Kamers: 28 luxueuze villa's met privézwembad, een exotische sfeer en oosterse 
meubels. Villa duchess (140 m², max. 2 personen) of grand duchess (200 m², 
max. 2 personen) met 1 slaapkamer. Princess villa (208 m², max. 4 personen) 
met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en de majestic villa (260 m², max. 4 per-
sonen) met 2 slaapkamers op 2 verdiepingen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 03/04/20-13/04/20: min. 5 nachten.

Met slechts 28 villa's geeft dit resort een 
kleinschalige indruk. Elke villa beschikt 
over een eigen privézwembad en de gas-
ten kunnen er genieten van een excellente 
service. Het domein is rustig gelegen in 
een groene omgeving, gevormd door het 
glooiende golfterrein van de Costa Adeje 
Golf Club. Op slechts enkele kilometer van 
het resort vindt u het levendige centrum 
van Costa Adeje.

vanaf Prijs per UNIT per nacht
duchess 

villa 
2 pers.

grand 
duchess 

villa 
2 pers.

princess 
villa 

4 pers.

majestic 
villa 

4 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt

TCIV0009 X0

A 01/04-02/04 546 622 685 869 halfpension
01/04-30/04 49
01/05-31/10 52

B 03/04-13/04 660 737 800 985
C 14/04-30/04 390 464 527 711
D 01/05-21/05 415 453 539 717
E 22/05-18/06 425 483 568 747
F 19/06-09/07 442 499 585 763
G 10/07-31/08 503 561 647 826
D 01/09-15/10 415 453 539 717
G 16/10-31/10 503 561 647 826
H 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/10/19 voor verblijven 

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

Costa Adeje
Costa Adeje is een klas-
sevol resort aan de zon-
nige zuidkant van het 
eiland, grenzend aan 
de levendige badplaats 
Playa de las Américas. 
In dit modern vakantieoord dat eind jaren 
90 ontwikkeld werd, zal u zich niet ver-
velen dankzij het lange strand en de talrij-
ke winkeltjes, bars en restaurants. Ook het 
Thais geïnspireerde waterpretpark Siam 
Park, met o.m. 's werelds grootste kunst-
matige golf (3 meter), is een bezoek waard.

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

Ligging: in het zuiden van Tenerife aan de Costa Adeje, dicht bij het dorpje La 
Caleta, op 50 meter van het strand La Enramada en aan de voet van de Teide 
vulkaan (40 km). De hoogste top - El Pico de Teide - is met zijn 3.718 meter de 
hoogste vulkaan van Europa. De Costa Adeje is de ideale plek voor een namid-
dag shoppen op niveau, of voor een avondje dineren in stijl.
Transport: luchthaven Tenerife-Sur op 22 km, Tenerife-Norte op 84 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: een recente parel van de Barceló Hotel Group, adults only. Deze 
luxueuze accommodatie is van de hand van de bekende Canarische architect 
Leonardo Omar. Verwen uw smaakpapillen in de verschillende restaurants. 
Nao buffet restaurant en San Hô Nikkei Japans-Peruaans fusionrestaurant. 
Gastronomisch rooftop restaurant Maresia, met een adembenemend uitzicht, 
van de enige chef in Tenerife bekroond met een Michelinster. Prachtige zwem-
baden. Maresia The Roof aan het overloopzwembad, uitgevend op zee. Een 
heerlijke en uitgebreide spa brengt ontspanning. Golf Costa Adeje (3 km).
Kamers: 121 junior suites (55 m², max. 2 personen) voor koppels en volwasse-
nen vanaf 16 jaar. Modern design, lichte tinten en exclusief meubilair. Zalig ter-
ras (20 m²) met schitterende uitzichten. Naar keuze: oceaanzijde, panoramisch 
zicht of oceaanzijde met bubbelbad.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (buffet of 
bediening aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend op volwas-
senen vanaf 16 jaar.
Bijzonderheden: 18/07/20-22/08/20, 24/10/20-31/10/20: min. 3  nachten. 
03/04/20-12/04/20: min. 4 nachten.
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 7  nachten: 1  gratis toegang tot de spa 
(01/04/20-30/04/20) OF 1  gratis watercircuit (30  min.) (01/05/20-31/10/20). 
Jonggehuwden: late check-out en attentie (max. 2 maanden gehuwd).

Een exclusief resort met een fantastische 
ligging aan de spectaculaire zuidkust van 
Tenerife. Recent luxehotel met een stijl-
volle inrichting. U kan genieten van de 
natuur, watersporten beoefenen of zalig 
kuieren langs het zandstrand. Op een 
exquise locatie en in een ongedwongen 
sfeer geniet u hier van een welverdiende 
verwenvakantie.

vanaf Prijs per persoon per nacht junior 
suite 

2 pers.

junior
 suite 
1 pers.

junior suite 
panoramisch 
zicht 2 pers.

junior suite 
bubbelbad 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
TCIV0010 X0

A 01/04-02/04 229 345 259 297 halfpension 43
B 03/04-12/04 252 368 282 319
C 13/04-30/04 189 305 219 257
D 01/05-18/06 167 283 185 228
E 19/06-17/07, 23/08-30/09 175 292 194 237
F 18/07-22/08, 01/10-23/10 193 309 212 254
G 24/10-31/10 214 330 233 275
H 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

voor 31/03/20) (verblijven 01/05/20-31/10/20)
• Bij min. 14 nachten: 5% korting *
• Bij min. 21 nachten: 10% korting *
(inclusief ontbijt)
* (cumuleerbaar met het vroegboekvoordeel)

Tenerife

La Caleta
Klein dorpje met 
slechts een paar hon-
derd inwoners dat tot 
de populaire kustregio 
van Costa Adeje be-
hoort. In dit deel van 
het zonnige zuiden vindt u de mooiste 
zandstranden, perfect voor een ontspan-
nende vakantie. Het is in Costa Adeje erg 
aangenaam verblijven: het is er een stuk 
rustiger dan in de nabijgelegen badplaats 
Playa de las Américas en de hotels zijn er 
van een uitstekend niveau.

Royal Hideaway Corales Beach 
Adults Only
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Toeslagen per persoon per nacht/dag: halfpension volwassene 29, kind < 13 jaar  15
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

Baobab Suites

Ligging: op een heuvel met zicht op zee, tussen de bergen en de oceaan, op 900 m 
van het strand Playa del Duque en op 1 km van Costa Adeje met bars, restaurants en 
het shoppingcentrum. Op 2,5 km van La Caleta, 76 km van Santa Cruz en 110 km van 
Puerto de la Cruz. Bushalte op 1 km.
Transport: luchthaven Tenerife-Sur op 22 km, Tenerife-Norte op 85 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24  uursreceptie. Ontbijt en diner in het BITE-buffetrestaurant. 
Mogelijkheid om het diner te wisselen voor een lunch à la carte. A-la-carterestaurants 
Sucás, BB. Restaurant & Fuel Restobar. 2  Buitenzwembaden, 2  kinderzwembaden 
(allemaal verwarmd). Fitness met groepslessen (1 gratis les per persoon) en bar met 
gezonde snacks en drankjes, aan de overkant van de straat. Massages en behandelingen 
in de Baobab Wellness (betalend). Binnenspeelruimte, Sapling Kids Club (3-12 jaar), 
babysit op aanvraag. Squash (gratis) en padel (betalend). Dagelijkse shuttle naar het 
strand (9h00-17h00).
Kamers: 125 moderne en ruime suites met balkon, volledig uitgeruste keuken en 
zithoek. Standaard XS studio met gedeeld zwembad (46 m², max. 2 pers.), divinity 
eden (66 m², max. 3 pers.), divinity bliss met lateraal zeezicht (64 m², max. 3 pers.). 
Serenity bliss met lateraal zeezicht en 2 aparte slaapkamers (68 m², max. 5 pers., zie 
ook Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (3 gangen, lunch of diner). 
Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (divinity eden en divinity bliss) of 3 kinderen 
(serenity bliss) t/m 12 jaar overnachten gratis in de suite van de ouders (incl. ontbijt).
Bijzonderheden: min. 2 nachten.
Bonus: fles wijn en water op de kamer. 1 Gratis fitness- en yogales. Jonggehuwden 
(min. 5 nachten): 1 degustatiemenu (excl.), vroege check-in en late check-out volgens 
beschikbaarheid, attentie.

Trendy logeren in een hip designhotel, 
zowel geschikt voor koppels als voor fa-
milies. Een strak, minimalistisch luxehotel 
met een uitmuntende sport infrastructuur 
en een correcte prijs-kwaliteitsverhou-
ding. Naast kwaliteit, verfijning en intimi-
teit geniet u van een hartelijke professio-
nele service. U wordt hier op uw wenken 
bediend... een zalige plek om te cocoonen.

vanaf Prijs per persoon per nacht standaard
xs studio
2 pers.

divinity eden 
one bedroom
suite 2 pers.

divinity bliss 
one bedroom
suite 2 pers.

serenity bliss 
two bedroom
suite 2 pers.

inclusief ontbijt
TCIV0014 X0

A 01/04-02/04 137 155 169 253
B 03/04-19/04 154 175 191 287
C 20/04-30/04 94 112 122 180
D 01/05-09/07 93 107 114 182
E 10/07-25/08 120 135 151 230
F 26/08-10/10 100 112 121 185
G 11/10-31/10 114 128 145 223
H 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 of halfpension)
• Bij min. 14 nachten: 15% korting (inclusief ontbijt)
• 55+: 10% korting bij min. 7 nachten (enkel in de divinity bliss) (verblijven 01/05/20-

31/10/20) (cumuleerbaar met het vroegboekvoordeel) (inclusief ontbijt)
• De 3de persoon (divinity eden en divinity bliss) en de 4de en 5de persoon (serenity bliss) 

(volwassenen of kinderen) overnachten gratis in de suite van 2 volbetalende personen 
(inclusief ontbijt) (cumuleerbaar)

(niet cumuleerbaar)

GRATIS

Costa Adeje
Costa Adeje is een 
klasse vol resort aan 
de zonnige zuidkant 
van het eiland, gren-
zend aan de levendige 
badplaats Playa de las 
Américas. In dit modern vakantieoord dat 
eind jaren 90 ontwikkeld werd, zal u zich 
niet vervelen dankzij het lange strand en 
de talrijke winkeltjes, bars en restaurants. 
Ook het Thais geïnspireerde waterpretpark 
Siam Park, met o.m. 's werelds grootste 
kunstmatige golf (3 meter), is een bezoek 
waard.
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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

Jardín Tecina

Ligging: te bereiken met een ferryboot (Fred Olsen ferries) vanuit de haven van Los 
Cristianos (Tenerife). De overtocht duurt 50 minuten, daarna is het nog een half uur 
rijden vanaf de haven van San Sebastián (La Gomera) tot aan het hotel. De ligging 
is indrukwekkend met een adembenemend uitzicht op de steile kust, de zee en op 
Tenerife. Directe toegang naar het keienstrand via een lift en tunnel.
Transport: ferryhaven van San Sebastián (La Gomera) op 30 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: omgeven door een riante tuin (7 ha) biedt dit hotel een waaier aan 
faciliteiten in een adembenemende setting. Keuze uit 4 thematische restaurants en 
4 bars. Unieke open-air Spa Ahemon (betalend - vanaf 16 jaar). 5 Buitenzwembaden 
waaronder 1 zoutwaterbad en 1 kinderbad. Gratis miniclub (4-12 jaar) en maxiclub 
(13-16 jaar). Gratis: beachvolleybal, tafeltennis, fitness. Betalend: tennis, padel-
tennis, minigolf, golf (18 holes). Geen lift.
Kamers: 434 kamers aangeboden in een traditioneel Canarische bouwstijl. Naar 
keuze: standaardkamers met tuinzicht, comfort kamers met zijdelings zeezicht en 
superior kamers met frontaal zeezicht. De 3 types (30-34 m², balkon of terras) voor 
max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind. Er is ook een adults only gedeelte (vanaf 16 jaar) 
met duplex suites (109 m², max. 4 volw., 2 slaapkamers en 2 badkamers, zonneter-
ras). Extra bed 3de (kamers) en 4de (duplex suites) volwassene: 25% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (buffet of gourmet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 01/05-31/10: 1  kind t/m 10  jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders, 1 kind van 11 t/m 12 jaar geniet 50% korting. 
01/03-30/04: 1 kind t/m 12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting. 
Inclusief ontbijt.
Bijzonderheden: 01/05/20-31/10/20: min. 2 nachten.
Bonus: jonggehuwden: romantisch diner, cava en fruit bij aankomst.

Met een adembenemend zicht op de kust-
lijn van Tenerife, een spectaculair zicht 
op de Teide en een immense botanische 
tuin van 7 ha, beschikt dit hotel over alle 
troeven om stress en drukte naar het ach-
terplan te verwijzen. Een brede waaier 
aan activiteiten en een viersterrenservice 
maken het plaatje compleet. Ideaal hotel 
voor eilandhoppers.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
comfort

2 persk.
superior

duplex
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
GMZV0002 X0

A 01/03-22/03 95 104 121 146 halfpension volwassene 
buffet 
01/03-30/04 20 
01/05-31/10 22
gourmet 01/03-31/10 30
halfpension kind < 13 jaar 
01/03-30/04 10 
01/05-31/10 11

B 23/03-04/04, 15/04-30/04 77 87 104 129
C 05/04-14/04 97 107 124 149
D 01/05-23/07 56 65 75 106
E 24/07-04/08 69 79 89 120
F 05/08-30/09 74 84 94 125
G 01/10-31/10 76 86 96 127
H 01/11-31/03 prijzen op aanvraag
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking MZVP002
I 01/03-22/03 369 396 449 525
J 23/03-04/04, 15/04-30/04 315 345 395 469
K 01/05-23/07 249 279 309 399
L 24/07-31/10 315 345 369 469

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

31/03/20) (verblijven 01/05/20-31/10/20) OF 5% (reservering voor 30/04/20 voor 
verblijven 01/06/20-31/10/20) *

• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 31/12/19 voor verblijven 01/05/20-
31/05/20, 15/09/20-30/09/20) (cumuleerbaar met vroegboekvoordeel 15%, 10% of 5%)

• 5% korting bij min. 22 nachten (01/03/20-30/04/20) *
(inclusief ontbijt of halfpension), * niet onderling cumuleerbaar

La Gomera

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x diner (buffet)
 ∙ 1 ticket (heen/terug) voor de 
ferry La Gomera-Tenerife

 ∙ 1 excursie naar keuze (volgens 
beschikbaarheid)

GRATIS
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Playa de Santiago
In het zuiden van La Go-
mera, een vulkanisch 
eiland op ongeveer 
50 minuten varen van 
Tenerife. Ook van hier-
uit heeft u een prach-
tig uitzicht op de Teide en op Tenerife. La 
Gomera is een groen, vrij rustig eiland met 
zwarte keienstranden. Natuurliefhebbers, 
wandelaars of iedereen die op zoek is naar 
rust en authenticiteit vinden hier hun ga-
ding. Ideaal in combinatie met Tenerife.



Gran Canaria
Onverwacht divers, van de duinen van 
Maspalomas tot de Pico de las Nieves
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Dit eiland met afwisselende, ongewone landschappen, uitgeroepen tot Wereld 
Bio sfeerreservaat door Unesco, biedt voor elk wat wils. De Caldera de Tejeda, de 
enorme krater in het midden het eiland, is een waar wandelparadijs. Overal in het 
bergmassief geniet u van weergaloze vergezichten, de Pico de las Nieves piekt op 
1.950 m hoogte. Op heldere dagen ziet u zelfs de Teide-vulkaan op Tenerife. In het 
zuiden domineren de populaire duinen van Maspalomas het decor, een schitterend 
natuurgebied van maar liefst 6 km lang - een plaatje. De indrukwekkende kliffen in 
het noorden van het eiland lopen van Agaete tot in San Nicolás en zijn het best te 
bewonderen vanuit het pittoreske vissersdorpje Puerto de las Nieves. 
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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

Lemon & Soul Las Palmas

Ligging: pal aan de dijk en het strand (op 50 m). Proef de couleur locale in de 
pittoreske wijk Vegueta, een heerlijke buurt met tapasbars, vlakbij de prach-
tige Sint-Annakathedraal. In de verkeersvrije shoppingbuurt Triana met o.a. 
de winkelstraat Calle Triana is het heerlijk flaneren langs de vele winkeltjes. 
Telde op 25 km.
Transport: luchthaven Gran Canaria op 35  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: in de lichtrijke lobbylounge voelt u zich meteen thuis. Proef 
zeker eens de huisgemaakte limonade, volledig in het thema van het hotel. 
Het interieur oogt hip door de hoofdzakelijk gele en groene tinten. Design 
en kunst elementen zijn alom aanwezig. Geen bar of restaurant maar er is een 
uitgebreide keuze aan eet- en drankgelegenheden op de dijk of in het centrum. 
Ontbijt mits toeslag mogelijk in een nabijgelegen restaurant. Rooftop zonne-
terras met bubbelbad, gele parasols en comfortabele ligzetels om optimaal van 
de zon te kunnen genieten.
Kamers: 71 gerenoveerde moderne kamers met een hip interieur. Frisse kleuren, 
ook hier weer het typische geel en groen van het merk Lemon & Soul, en kun-
stige details werden stijlvol verwerkt in het interieur. Naar keuze reserveren we 
voor u een standaardkamer (21-25 m², max. 2 personen), een superior kamer met 
ingerichte keuken, salon en terras (25-38 m², max. 3 personen) of een ruimere 
familiekamer met ingerichte keuken en klein balkon (45 m², max. 3 volwas-
senen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Alle kamertypes: zie ook Uw voordeel. 
Haardroger en kluisje beschikbaar aan de receptie (betalend).
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen. Ontbijt mits toeslag (in een nabijgelegen 
restaurant op wandelafstand).
Kinderen: 1 kind (superior) of 2 kinderen t/m 11 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen).

Dit volledig gerenoveerde trendy stadsho-
tel heropende de deuren in het najaar van 
2019. De perfectie locatie voor wie graag 
heel wat faciliteiten op wandelafstand wil 
combineren. De Playa de las Canteras, het 
meest geliefde strand van het eiland, de 
talrijke restaurants en bars, de toeristi-
sche trekpleisters, het aangename winkel-
centrum en de prachtige boulevard... er is 
voor elk wat wils.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

familie-
kamer 
2 pers.

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

ontbijt niet inbegrepen
LPAV0010 N1

A 01/04-03/04 52 66 72 ontbijt 12
B 04/04-12/04 58 72 78
C 13/04-30/04 48 61 67
D 01/05-30/06 39 52 58
E 01/07-15/09 42 55 61
D 16/09-30/09 39 52 58
F 01/10-31/10 50 65 70
G 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

verblijven 01/05/20-31/10/20)
• De 3de persoon (volwassene of kind) overnacht gratis op 

de kamer van 2 volbetalende personen (01/04/20-31/10/20)
(cumuleerbaar) (ontbijt niet inbegrepen)

GRATIS
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Las Palmas
Een aantrekkelijke stad 
waar u het beste van 
2 werelden ontmoet, 
vlak bij het strand en 
de zee maar ook bij de 
gezellige drukte van 
een stadscentrum. Deze hoofdstad van 
het eiland ligt aan de noordoostelijke kust 
en is meteen ook de belangrijkste aan-
komsthaven voor bezoekers die van over 
zee komen. In de historische binnenstad 
bezoekt u de prachtige Catedral De Santa 
Ana met de sierlijke klokkentorens.
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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

Bex Design Plus

Ligging: u logeert in het commerciële hart van Las Palmas, op een boog-
scheut van talrijke winkelstraten, restaurants, bars en musea. Het overdekte 
shopping centrum El Muelle bevindt zich op 650 m, het goudgele zandstrand van 
Las Canteras op 700 m en het nieuwe Poema del Mar aquarium op 750 m. Het 
historisch centrum met de kathedraal en het Colombus-museum ligt op 4,8 km.
Transport: luchthaven Gran Canaria op 25  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit trendy stadshotel vond zijn thuis in een voormalig bank-
gebouw (BEX staat voor Banco Exterior de España), een knipoog naar het bank-
verleden is dan ook nooit ver weg (zuilen van opeengestapelde munten, kluis-
deuren als kamerdeur,...). De jaren 20-stijl met kopertinten en hout geven het 
hotel een uniek karakter. 24 Uursreceptie, een lees- en televisieruimte. Knusse 
lobby bar (11-18 uur) en een fantastische rooftop bar (18-24 uur) waar u met 
een cocktail in de hand geniet van het beste uitzicht over de haven en de stad. 
In het ontbijtrestaurant wordt een rijkelijk ontbijtbuffet geserveerd (7-10 uur).
Kamers: de 97 kamers (verdeeld over 11 verdiepingen) werden begin 2018 alle-
maal gerenoveerd in een warme, elegante art-decostijl. Ook hier is het 
bankthema in het interieur terug te vinden. Naar keuze: deluxe kamers (22 m², 
max. 2 personen) of superior kamers (22 m², max. 2 personen, Nespressotoestel 
(de capsules worden iedere dag aangevuld), dagelijks een cocktail in de rooftop 
bar). One bedroom suites in het bijgebouw (40-63 m², max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen) met aparte slaapkamer, salon met sofabed en 
volledig uitgeruste kitchenette.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: deluxe en superior kamers: kinderbedje gratis of 1 kind van 2 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt). One 
bedroom suites: verminderde prijs voor 2 kinderen van 3 t/m 11 jaar in de suite 
van de ouders (zie prijstabel).

Van saai bankgebouw naar een knap 
staaltje van industriële architectuur en 
warm art-decodesign. Doorheen het hotel 
treft u leuke details die verwijzen naar het 
bankverleden. U logeert in het commerci-
ele hart van de stad en op wandelafstand 
van een van de beste stadsstranden van 
het eiland. Knap concepthotel met sublie-
me rooftop bar!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

1 persk.
deluxe

2 persk.
superior

one bedroom
suite 2 pers.
in bijgebouw

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LPAV0008 N1

A 01/04-03/04 79 144 92 kind 3 < 12 jaar incl. ontbijt 
in one bedroom suite 9
extra bed (3de volwassene) 
in een one bedroom suite 17

B 04/04-12/04 87 160 100
C 13/04-30/04 72 131 86
D 01/05-30/06 63 110 69 52
E 01/07-15/09 67 118 73 61
D 16/09-30/09 63 110 69 52
F 01/10-31/10 79 142 86 58
G 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

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

Gran Canaria

Las Palmas
Deze hoofdstad van 
het eiland ligt aan de 
noordoostelijke kust. 
Het is de belangrijkste 
aankomsthaven voor 
bezoekers die arrive-
ren over zee. De stad is echt een bezoekje 
waard. In de historische binnenstad kan u 
o.m. de prachtige Catedral de Santa Ana 
met zijn sierlijke klokkentorens bewonde-
ren. Of bezoek het Colombus-museum in 
het wondermooie Casa de Cólon.
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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

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Ligging: in het centrum van Las Palmas, grenzend aan het stadspark Doramas. 
Ook de shopppingbuurt van Triana en Calle Mesa y López liggen op 2  km. 
Typische tapasbars en charmante terrasjes bevinden zich in de wijk Vegueta, de 
prachtige kathedraal torent er hoog boven de omliggende panden uit. Playa de 
Las Canteras op 3 km. De overdekte markthal met gezellige eetstandjes in de 
Mercado del Puerto (op 3 km) zal de foodies weten te bekoren.
Transport: luchthaven Gran Canaria op 23  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit iconisch gebouw, voor altijd verbonden met het verleden 
van deze stad, werd succesvol getransformeerd tot een modern luxehotel. Het 
Doramas buffetrestaurant is open voor het ontbijt met showcooking. Haute 
cuisine in het restaurant Poemas by Hermanos Padrón. Camarote poolbar & 
restauarant. Elegante lobbybar Carabela Bar. De casual La Bodeguita 1890 voor 
een lekker wijntje met een tapa. De Alis rooftop bar met schitterend uitzicht 
(enkel toegangelijk voor wie overnacht in een (junior)suite tot 17.30 u., na 
17.30 u. toegankelijk voor alle hotelgasten). Knappe Wellness by Barceló met 
binnenzwembad, sauna en stoombad. De mooi aangelegde tuinen zijn een oase 
van rust en intimiteit.
Kamers: dit gloednieuwe hotel opende zijn deuren in november 2019 en biedt 
204 modern ingerichte kamers in neoklassieke stijl. Voor uw comfort beschikken 
ze o.a. over regendouche, badjassen en pantoffels, waterkoker, smart-tv. Voor 
max. 2 personen: deluxe kamers (23-25 m²) of junior suites (30 m²). De suites 
(40-49 m², extra bed (3de volwassene): 25% korting) hebben een designer bad. 
De (junior) suites hebben toegang tot de Alis rooftop bar met infinity pool en 
het spacircuit.
Maaltijden: logies en ontbijt (rest. Doramas, buffet). Halfpension en volpen-
sion mits toeslag (La Bodeguita 1890, à la carte). 
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de suites: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: attenties voor jonggehuwen (max. 2 maanden gehuwd).

Gloednieuw luxueus hotel, ondergebracht 
in een iconisch pand, vlakbij het stads-
park gelegen. U vindt hier alles voor een 
geslaagd verblijf met uitstekende res-
taurants, verschillende zwembaden, een 
luxueuze wellness en kamers die geschie-
denis en authenticiteit ademen. Een prima 
keuze voor wie stad en strand wil combi-
neren. Een uniek concept op Gran Canaria.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

junior suite
2 pers.

suite
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LPAV0012 X0

A 01/04-12/04 119 138 150 halfpension 
volwassene 35 
kind 2 < 13 jaar 18
volpension 
volwassene 64 
kind 2 < 13 jaar 32

B 13/04-30/04 107 125 138
C 01/05-30/06 107 140 169
D 01/07-31/08 100 134 163
C 01/09-30/09 107 140 169
E 01/10-31/10 119 153 182
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

30/04/20) (verblijven 01/05/20-31/10/20)
• 5% korting (verblijven 01/05/20-31/10/20 *, min. 7 nachten, cumuleerbaar met het 

vroegboekvoordeel van 15%) OF (verblijven 01/04/20-30/04/20, min. 10 nachten)
(inclusief ontbijt)
* niet onderling cumuleerbaar)
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Las Palmas de Gran Canaria
Aan de noordoostelijke 
kust gelegen is deze 
hoofdstad van het ei-
land meteen ook de be-
langrijkste aankomst-
haven voor toeristen 
die van over zee komen. In de historische 
binnenstad bezoekt u de prachtige Ca-
tedral de Santa Ana met de sierlijke klok-
kentorens. Ook een bezoekje aan het Casa 
de Cólon (Huis van Columbus), wellicht 
een van de mooiste gebouwen van Las 
Palmas, is absoluut de moeite waard.
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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

La Hacienda del Buen Suceso

Ligging: rustig gelegen, op een nog actieve bananenplantage net buiten het 
centrum van Arucas. De kust bevindt zich op 5 km. Het levendige Las Palmas 
ligt op 20 minuten rijden van het hotel, de duinen van Maspalomas op onge-
veer 1 uur. Wie houdt van natuurwandelingen of mountainbiketochten zal deze 
omgeving zeker weten te waarderen.
Transport: luchthaven Gran Canaria Airport op 33 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit karaktervol landgoed met een elegante, huiselijke inrichting 
straalt een en al charme uit. Het domein telt diverse gebouwen die onderling 
verbonden zijn. Eenmaal per week kunt u het verpakken van de bananen mee-
volgen, een interessante belevenis. Receptie en bar met vriendelijke bediening. 
Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes. Het is heerlijk vertoeven in de 
koloniaal ingerichte zitkamer met open haard. Het restaurant, ondergebracht in 
een voormalige schuur, kijkt uit op het terras en biedt een typisch Canarische 
keuken. In de tuin een aangenaam zwembad met ligstoelen en parasols (ver-
warmd tijdens de wintermaanden). Kom tot rust en ontspan in het bubbelbad 
of het Turks stoombad. Mogelijkheid tot massages (betalend). Geen lift (2 ver-
diepingen).
Kamers: La Hacienda del Buen Suceso beschikt over 18 sfeervolle kamers in 
typische haciendastijl, gezelligheid is troef dankzij de warme inrichting. Elke 
kamer is smaakvol en charmant gedecoreerd met vast tapijt of parket. U heeft 
de keuze uit standaardkamers (20-25 m², max. 2 personen) of ruimere junior 
suites (40 m², max. 2 volwassenen en 1 kind). Tweepersoonskamer voor alleen-
gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag, kindermenu.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind van 2 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 01/04/20-05/04/20, 13/04/20-31/08/20: min. 2  nachten. 
06/04/20-12/04/20, 01/09/20-31/10/20: min. 3 nachten.

Klasse en comfort gaan in dit elegant 
landgoed hand in hand. U verblijft op een 
nog actieve plantage, omringd door tal-
rijke bananen bomen. Deze authentieke 
hacienda is rustig gelegen, ver weg van 
alle drukte en werd zorgvuldig gereno-
veerd. Een topadresje in een sublieme 
omgeving om helemaal tot rust te komen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LPAV0006 N1

A 01/04-05/04 68 109 82 halfpension 
volwassene 23 
kind < 12 jaar 12

B 06/04-12/04 69 110 83
A 13/04-30/04 68 109 82
C 01/05-15/07 63 103 73
D 16/07-31/08 65 106 76
E 01/09-31/10 69 110 80
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

verblijven 01/05/20-31/10/20)
(inclusief ontbijt)

Gran Canaria

Arucas
Een leuk stadje op de 
flank van de Arucas-vul-
kaan waar u de hoogste 
kerktoren van het ei-
land kan bewonderen. 
De indrukwekkende 
kathedraal torent werkelijk boven alles en 
iedereen uit. Het stadje is om geven door 
bananenplantages. Dankzij een succesvol 
verleden in de suiker industrie wordt Aru-
cas ook wel de rumstad van Gran Canaria 
genoemd.
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Las Calas

Ligging: in La Lechuza, een gehucht vlak bij San Mateo, dat op de weg ligt van 
de luchthaven naar de Pico de la Nieves. Cruz de Tejeda en Tejeda zelf liggen 
op een halfuur rijden. Mooie uitkijkpunten in de buurt: Roque Bicacaral en 
Montaña Cabrera. Het gezellige dorpje Santa Brigida bereikt u na een rit van 
ongeveer 30 minuten. Er zijn veel grotten intact gebleven. Een mooi voorbeeld 
is de Cueva de los Frailes, een verzameling van maar liefst 37 natuurlijke grot-
ten, ontdekt in 1933. Bandama Golf op 20 km. Huurwagen aanbevolen.
Transport: luchthaven Gran Canaria Airport op 35 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit hotelletje bestaat uit meerdere gebouwen rond een gezellige 
tuin met buitenzwembad en ligstoelen. Het restaurant serveert u 's morgens 
een enorm verzorgd ontbijtbuffet met huisgemaakte confituren en vers fruit-
sap. Proef zeker de overheerlijke citroencake. 's Avonds worden er typische 
streekgerechten geserveerd. Honesty Bar. Verder is er ook een klein overdekt 
terras en een salon met haardvuur voor de minder warme dagen. Geen lift 
(1 verdieping). Gratis hotelparking (beperkt) of parkeren in de straat.
Kamers: een totaal van 10 kamers verspreid over 2 gebouwen, met authentieke 
elementen zoals houten balken en een typische tegelvloer, allemaal verschil-
lend ingericht. Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer (28 m²) 
of een junior suite met zithoek (35 m²). Beide types voor max. 3 personen. 
Het hotel beschikt ook over een villa (voor max. 8 personen, min. verblijf van 
7 nachten): prijzen op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu). 24/12 en 31/12: halfpension (diner, 4 gangen, 
dranken inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 01/05/20-31/10/20: min. 3  nachten. 01/11/20-19/12/20, 
06/01/21-31/03/21: min. 4 nachten. 20/12/20-05/01/21: min. 5 nachten.

We ontdekten voor u dit paradijsje: een 
magisch, kleinschalig, familiaal hotel-
letje in een charmant landhuis uit de 17de 
eeuw, dat volledig opgaat in de omgeving. 
Voor wandelaars en natuurliefhebbers, en 
voor wie wil ontsnappen aan de drukke 
stranden van het zuiden. Op een halfuur-
tje rijden van de hoofdstad Las Palmas. 
Een topadresje waar u zich meteen thuis 
zal voelen!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

junior 
suite 

2 pers.
extra
bed 3

inclusief ontbijt
LPAV0004 X1

A 01/04-30/04 59 77 40
B 01/05-31/10 52 74 40
A 01/11-23/12, 25/12-30/12 59 77 40
C 24/12, 31/12 118 136 99
A 01/01-31/03 59 77 40

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

01/05/20-31/10/20) OF reservering voor 30/09/20 (voor verblijven 
01/11/20-19/12/20, 06/01/21-31/03/21) (min. 7 nachten)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen + 2 nachten 
gratis (01/05/20-30/06/20, 01/12/20-19/12/20, 06/01/21-31/01/21)

• 5% korting bij min. 7 nachten (01/05/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Vega de San Mateo
Klein, gezellig Spaans 
dorpje tegen de flank 
van de Pico de las Nie-
ves. Dit is het absolute 
middelpunt van het 
eiland. U bereikt in 
geen tijd de hoogste toppen en vergaapt 
u aan prachtige vergezichten. Vega de 
San Mateo is een goed vertrekpunt om 
Las Cumbres te verkennen, een belangrijk 
natuurgebied.
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Finca Las Longueras

Ligging: landinwaarts, weg van de grillige kust, in de vruchtbare val-
lei van Agaete, op 2  km van het dorpscentrum met eigen koffiemuseum. 
Natuurliefhebbers en sportievelingen genieten hier van het Tamadaba natuur-
park en de innemende natuur die het domein omringt. Het rotsstrand van 
Puerto de las Nieves ligt op zo'n 3 km. Dit kustplaatsje telt diverse visrestau-
rantjes, gelegen nabij het haventje en de Paseo de los Poetas. Het geanimeerde 
centrum van Las Palmas, met talrijke bars en restaurants ligt op 40 minuten 
rijden. De toeristische badplaatsen Maspalomas en Meloneras liggen op ander-
half uur rijden.
Transport: luchthaven Gran Canaria Airport op 59 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: deze finca valt op door zijn warme roodbruine kleur in de anders 
erg groene vallei. Er worden groenten en fruit geteeld die in het ontbijt en 
de gerechten worden verwerkt. De gemeenschappelijke ruimtes bestaan vooral 
uit kleine, gezellige salons, charmant aangekleed met veel hout. U treft er de 
receptie (9-17 uur). De eetkamer (diner) bevindt zich op de eerste verdieping. 
Er is een snackbar met honesty bar, waar ook het ontbijt wordt opgediend. De 
mooie tuin heeft prachtig zicht op het berglandschap. Aangenaam terras en 
verwarmd buitenzwembad (12 x 6 m, zoutwater) met ligstoelen, parasols en 
handdoeken. Fitnessruimte. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: de 14 charmante kamers werden warm ingericht met houtelementen 
en kleurrijke stoffen. Ze kijken uit op de tuin, de vallei of het zwembad en 
hebben een make-upspiegel en parket. U heeft de keuze tussen een standaard-
kamer (20-24 m²) of een ruimere suite (40-50 m², extra bed 3de volwassene: 
30% korting).
Maaltijden: logies en ontbijt.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 6  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 16/nacht, 1 kind van 7 t/m 12 jaar geniet 50% korting (inclu-
sief ontbijt).
Bijzonderheden: 01/03/20-09/04/20: min. 3 nachten. 10/04/20-17/04/20: min. 
5 nachten.

Karaktervol en kleinschalig logeeradres-
je in een weelderig groene vallei, waar 
sinaas appel- en bananenbomen het land-
schap bepalen. De ligging is ideaal om 
volop te genieten van rust en stilte, met de 
kustlijn vlakbij. Uitstekende uitvalsbasis 
om het ongerepte en minder bekende bin-
nenland van Gran Canaria te ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
LPAV0007 N1

A 01/03-09/04 77 110 87
B 10/04-17/04 86 118 96
C 18/04-30/04, 01/10-31/10 71 104 81
D 01/05-30/09 65 98 76
E 01/11-31/03
Pakketprijs per persoon Charming+Ontdekking LPAVP007
F 01/04-30/04 209 280
G 01/05-27/09 245 366
H 28/09-31/10 225 294

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

verblijven 01/05/20-31/10/20) (niet cumuleerbaar)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/06/20-31/07/20, 01/09/20-22/09/20)
(inclusief ontbijt)

Gran Canaria

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijt
 ∙ bezoek aan Finca La Laja 
(koffiebranderij + wijnkelder) 
met Engelstalige gids (duur 
1,5 uur), nadien degustatie 
van koffie en wijn, inclusief 
hapje (streekproduct) 
(transfer niet inbegrepen)

GRATIS

vanaf

Agaete (Puerto de las Nieves)
Vlak bij Puerto de las 
Nieves, een pittoresk 
en gemoedelijk vissers-
dorpje in het noorden 
met spectaculair zicht 
op de kliffen. Langs de 
Paseo de los Poetas liggen meerdere vis-
restaurants. Agaete is de toegangspoort 
tot het Tamadaba natuurpark, een prachtig 
beschermd natuurreservaat met 2.000 ha 
aan naaldbossen en weidse panorama's 
op de oceaan.
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RQ: bij het drukken van de brochure waren de tarieven vanaf 01/11/20 niet beschikbaar. 
Contacteer uw reisagent of www.transeurope.com

Hotel & Spa Cordial Roca Negra

Ligging: in de erg rustige, residentiële wijk, El Turman. Via een wandelpad 
langs de zee stapt u naar het centrum en de haven van Puerto de las Nieves in 
10 minuten waar u de uitnodigende visrestaurants treft. Guía ligt nog eens op 
15 minuten wandelen. Dit charmant dorp met kasseien en authentieke huizen, 
is vooral bekend om zijn typische kaas, Queso de Flor (won belangrijke inter-
nationale prijzen). Een aanrader in de buurt is Cenobia de Valerón, een groep 
van bijna 300 grotten die gebruikt werd voor de opslag van graan en religieuze 
rituelen. Bezoek ook Roque Nublo, de tweede hoogste piek van het eiland op 
65 km. Las Dunas de Maspalomas in het zuiden, het bekende symbool van Gran 
Canaria op 90 km. Vanuit Agaete vertrekt de ferry naar Tenerife (Santa Cruz), 
perfect voor een daguitstap.
Transport: luchthaven Gran Canaria Airport op 57 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime lichtrijke lobby met 24  uursreceptie. In het restau-
rant El Juncal serveert men buffet. Rock Top Sky Bar voor lunch à la carte. 
Buitenzwembad met ligstoelen en poolbar waar ook snacks aangeboden worden 
(seizoen). Aangename spa Obsidiana (betalend) met Turks bad, bubbelbad en 
binnenzwembad. Parking (betalend).
Kamers: 140  vernieuwde ruime kamers (36  m²-43  m²), zijn comfortabel en 
hedendaags ingericht met balkon of terras. Tegelvloer. We reserveren voor u 
classic 2 persoonskamers met en zonder zeezicht en junior 2 persoonssuites. 
Extra bed voor 3e volwassene in alle types: 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Half pension mits toeslag (3 gangen). Alle maal-
tijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 6 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 2 kinderen van 7 t/m 12 jaar genieten 
elk 50% korting.
Bijzonderheden: min. 2 nachten.

Vernieuwd designhotel met zwembad op 
een heuvel aan de rand van Puerto de 
las Nieves. Een wandelpad brengt u naar 
het vissersdorp. In de cactustuin komt 
u tot rust. Hier geniet u van schitterende 
vergezichten en prachtige zonsondergan-
gen. Naast een adembenemend uitzicht 
serveert de Rock Top Sky Bar met restau-
rant een heerlijke keuken met verse locale 
ingrediënten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
classic 

zeezicht

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LPAV0009 N1

A 01/02-31/03 103 90 117 halfpension 11
B 01/04-08/04 92 79 106
C 09/04-11/04 105 92 119
D 12/04-30/04 78 64 91
E 01/05-30/06 61 51 71
F 01/07-13/07 63 52 73
G 14/07-01/08 69 58 81
H 02/08-05/08 132 110 154
I 06/08-02/09 78 65 90
J 03/09-03/10 71 59 82
K 04/10-31/10 80 66 93
L 01/11-31/03 RQ RQ RQ

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 18% (reservering voor 31/12/19) OF 14% (reservering 

voor 31/03/20) (verblijven 01/05/20-31/10/20)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/07/20 voor verblijven 

01/09/20-31/10/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Agaete (Puerto de las Nieves)
Vlak bij Puerto de las 
Nieves, een pittoresk 
en gemoedelijk vissers-
dorpje in het noorden 
met spectaculair zicht 
op de kliffen. Langs de 
Paseo de los Poetas liggen meerdere vis-
restaurants. Agaete is de toegangspoort 
tot het Tamadaba natuurpark, een prachtig 
beschermd natuurreservaat met 2.000 ha 
aan naaldbossen en weidse panorama's 
op de oceaan.
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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

Las Tirajanas

Ligging: in een adembenemend mooi bergachtig gebied in het zuidwesten van 
het eiland op een hoogte van 900 m boven de zeespiegel. De duinen strekken 
zich uit over een oppervlakte van 4 km² en geven toegang tot het 5,6 km lange 
strand. De altijd levendige stad Las Palmas ligt op 54 km.
Transport: luchthaven Gran Canaria op 39  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, lobby en bibliotheek. Het Santiago El Grande restaurant 
serveert een lokale keuken op basis van verse regionale producten. Ook inter-
nationale gerechten prijken op de menukaart. De bar is open van 10u30 tot 
midder nacht. Aantrekkelijk zwembad (open tijdens de zomermaanden, ver-
warmd en overdekt tijdens de wintermaanden) met zicht op de omgeving. De 
Vulcano Wellness & Spa (gratis, niet toegankelijk voor personen jonger dan 
15 jaar) met sauna, Turks bad, hydromassage douche, bubbelbad en hangmat-
ten. Het is hier zalig ontspannen. Behandelingen mogelijk (betalend). Een 
waaier van indoor en outdoor activiteiten zorgen voor een goedgevulde dag: 
tennis, fitness, yoga, beachvolleybal, workshops (o.a. pottenbakken, juwelen 
maken), begeleide wandeltochten.
Kamers: de 60 charmante en individueel ingerichte kamers vormen een oase 
van rust met het berglandschap als decor. Ze zijn voorzien van balkon of terras, 
tegelvloer en koelkast. Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer 
(26 m², max. 3 personen) met een rustiek interieur of ruimere junior suites met 
een romantisch hemelbed en bubbelbad (30 m², max. 4 personen). Extra bed 
(3de en 4de volwassene): 25% korting.
Maaltijden: halfpension: ontbijt (buffet) en diner (3 gangen, keuzemenu voor 
het hoofdgerecht, buffetten voor het voorgerecht en het dessert).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension), 1 kind van 7  t/m 12  jaar geniet 50% 
korting. Junior suites: dezelfde kortingen voor 2 kinderen t/m 12 jaar.
Bijzonderheden: periode C/D: min. 2  nachten. Periode A: min. 3  nachten. 
Periode B: min. 5 nachten. Het hotel is gesloten 30/05/20-30/09/20.

Romantisch ingerichte kamers te midden 
van een sensationele natuurpracht met 
spectaculaire uitzichten waarop u nooit 
uitgekeken geraakt en een prima service. 
Dit is charme ten top. Op de kruising van 
wegen waar noord en zuid elkaar raken is 
dit een ideale bestemming voor zowel na-
tuurliefhebbers als wandelaars. Avontuur 
of relaxen aan het zwembad op een eiland 
waar het altijd lente is.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
junior suite 

2 pers.
inclusief halfpension
LPAV0011 X1

A 01/04-04/04 95 118 109
B 05/04-12/04 102 125 116
C 13/04-30/04 81 104 95
D 01/05-29/05 75 99 90
A 01/10-31/10 95 118 109
E 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

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

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

GRATIS
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San Bartolomé de Tirajana
Het berglandschap 
wordt hier afgewisseld 
door diepe ravijnen die 
zich uitstrekken tot aan 
de prachtige stranden 
aan de kust. Het histo-
risch centrum van Tunte bevindt zich op 
2 km. Dunas Maspalomas ligt op 25 km. 
Het duinenreservaat bestaat uit onregel-
matig gevormde zandheuvels van goud-
geel zand.

Gran Canaria
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Melva Suite

vanaf Prijs per persoon per nacht junior 
suite 

2 pers.

gran suite 
deluxe 
2 pers.

inclusief ontbijt
LPAV0013 N1

A 01/04-08/04 76 99
B 09/04-11/04 79 102
C 12/04-30/04 72 94
D 01/05-30/06 65 85
E 01/07-06/09 69 90
F 07/09-10/09 73 95
G 11/09-31/10 71 92
H 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: strategisch gelegen tussen Arucas (stad van de rum) 
op 10 km en Firgas (op 5 km). Vanaf Firgas vertrekken er beweg-
wijzerde wandelroutes. Informatie te verkrijgen aan de recep-
tie. Tips voor trips: het gezellige centrum van Teror op 12 km, 
het Doramas Rural park op 13 km, Roque Nublo op 27 km.
Transport: luchthaven Gran Canaria Airport op 35 km.
Faciliteiten: u geniet hier van een verzorgd ontbijtbuffet, bij 
mooi weer kan dit in de buitenlucht, een uitstekend begin van 
de dag. In het gezellige à-la-carterestaurant Irejul serveert 
men een lekkere keuken op basis van lokale specialiteiten. 
Terras met ligzetels. Kleine bibliotheek. Fietsverhuur mogelijk.
Kamers: 8  individueel ingerichte suites met een klassieke 
inrichting (44 m², max. 3 personen). Junior suites met douche 
op de 1ste of 2de verdieping of Grand suites deluxe met een 
hydromassage bad en een aparte douche op de gelijkvloerse 
verdieping van de dependance. Extra bed (3de volwassene): 
50% korting. Alle suites met terras of balkon.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12  jaar in de 
suite van de ouders geniet 75% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 01/04/20-30/04/20: min. 3 nachten. 01/05/20-
31/10/20: min. 2  nachten. Het hotel is gesloten 22/07/20-
01/08/20.

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

verblijven 01/05/20-31/10/20)

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

Kleinschalig charmehotel met een 
goede service en een warm onthaal in 
een romantisch kader. Ideaal voor wie 
op zoek is naar een rustig adresje te 
midden van de natuur.

Firgas
In het groene noorden van het eiland met spectactulaire uit-
zichten. Las Palmas met Playa de Las Canteras, geliefd bij 
watersportliefhebbers en surfers, bevindt zich op 19 km.

Bungalows Cordial Biarritz

vanaf Prijs per UNIT per nacht
T1 

superior
T2 

superior
ontbijt niet inbegrepen
LPAV0014 N1

A 01/04-08/04 146 195
B 09/04-11/04 197 299
C 12/04-30/04 98 133
D 01/05-06/05 100 136
E 07/05-17/05 102 139
F 18/05-30/06 87 119
G 01/07-13/07 94 143
H 14/07-31/07 130 197
I 01/08-01/09 136 207
J 02/09-03/10 113 154
K 04/10-31/10 139 191
L 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: in het zuiden van het eiland, op wandelafstand van de 
duinen van Maspalomas (2 km).
Transport: luchthaven Gran Canaria Airport op 34 km. Bushalte 
op 50 m.
Faciliteiten: 24 uursreceptie. Buffetrestaurant met terras, open 
voor het ontbijt, de lunch en het diner. Aangenaam buiten-
zwembad (verwarmd tijdens de wintermaanden - gratis hand-
doeken) met kinderbad en poolbar. Uitnodigende ligzetels 
onder de palmbomen. Speeltuintje voor kinderen. Fitness. 
Activiteiten (betalend): tennis en minigolf.
Appartementen: de 76 bungalows liggen verspreid over het 
domein. We reserveren de superior bungalows met 1 slaap kamer 
(T1, 40 m², max. 3 personen) of 2 slaapkamers (T2, 50 m², max. 
5  personen). Ze beschikken over een woonkamer met sofa-
bed, een ingerichte keuken (broodrooster, koffiezetapparaat, 
waterkoker, microgolfoven) en een terras met tafel, stoelen en 
ligzetels. Ventilator op de kamers aanwezig. Airconditioning 
mits toeslag. Wasmachines beschikbaar aan de receptie in het 
hoofdgebouw (betalend).
Inbegrepen: vervanging bedlinnen 2x week, vervanging hand-
doeken 3x week.
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen. Ontbijt (buffet) mits toe-
slag van € 10/persoon/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2  jaar). Ontbijt gratis t/m 
6 jaar.
Bijzonderheden: min. 5 nachten.

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

(01/04/20-31/10/20) (ontbijt niet inbegrepen)

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

U geniet hier van het comfort en de 
ruimte van een bungalow in combi-
natie met de aanwezigheid van een 
zwembad en restaurant. Mooie lig-
ging bij de duinen van Maspalomas.

Playa del Inglés
Dé populaire badplaats in het zuiden van Gran Canaria. In het 
westen gaat het zandstrand naadloos over in de befaamde 
duinen, las Dunas de Maspalomas. 
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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

Seaside Grand Hotel Residencia

Ligging: schitterend gelegen in een tropische palmentuin die deel uitmaakt 
van het natuurreservaat van Maspalomas. U verblijft op een paar passen van 
het strand en de unieke duinengordel, met de bergen op de achtergrond. De 
hoofdstad Las Palmas ligt op iets meer dan 50 km.
Transport: luchthaven Gran Canaria op 35  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby en receptie, bibliotheek en internethoekje. De service is 
erg persoonlijk, intimiteit en privacy zijn gegarandeerd. Pianobar en aan palend 
een terras. Afternoon tea 2x per week. De exquise keuken met traditionele 
Canarische gerechten en internationale recepten werd meermaals bekroond en 
aanbevolen door Michelin. Mooi restaurant met terras en uitgelezen à-la-carte-
menu's. Barbecue en themabuffetten 2x per week. Verwarmd buiten zwembad 
(zout water) met poolbar, heel gezellig voor een cocktail, een aperitiefje of 
een snack. Ligstoelen, parasols en handdoeken. Spa met o.m. een shape-up 
circuit, thalassotherapiezwembad, sauna's,... In de omgeving: 3 golfbanen op 
korte afstand van het hotel.
Kamers: 94 kamers, ondergebracht in villa's van 2 verdiepingen in de tuinen. 
Ze zijn gedecoreerd in een koloniale stijl met een houten balkon of terras. 
Standaardkamer type A (33 m²) met landzicht of superior kamer type B (37 m²) 
met tuinzicht of aan de kant van de duinen. Deluxe kamer type C (37 m²) met 
zwembadzicht en junior suites (51 m²) met tuin- of zwembadzicht of aan de 
kant van de duinen. Extra bed (3de volwassene) in een junior suite: 40% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar). Het hotel richt zich hoofdzakelijk op 
volwassenen vanaf 16 jaar.
Bijzonderheden: 28/06/20-29/08/20: min. 3  nachten. 15/04/20-27/06/20, 
30/08/20-16/10/20: min. 5 nachten. 01/03/20-14/04/20, 17/10/20-31/10/20: min. 
7 nachten.
Bonus: water en fruit op de kamer. Gratis toegang tot de spa.

Het enige Leading Hotel of the World 
op Gran Canaria met een sublieme 
architectuur in een koloniale villastijl met 
Boutique-accenten. Privacy en een heer-
lijke home from home sfeer zijn hier troef. 
De villa's werden ingericht door de beken-
de Franse interieurarchitect Alberto Pinto 
en worden omgeven door een beeldige 
palmentuin. Terecht een van de beste ho-
tels van het eiland.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard

type A

2 persk.
superior
type B

2 persk.
deluxe
type C

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CANV0005 X0

A 01/03-03/04 330 369 447 565 halfpension 23
B 04/04-14/04 357 400 485 611
C 15/04-30/04 295 330 400 506
D 01/05-02/06 205 236 280 340
E 03/06-13/06 196 226 269 326
F 14/06-27/06 184 211 251 305
G 28/06-25/07 171 197 235 285
H 26/07-29/08 195 225 267 324
D 30/08-29/09 205 236 280 340
I 30/09-16/10 296 340 401 485
J 17/10-31/10 310 346 420 512
K 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/03/20-31/10/20) 

(inclusief ontbijt)

Gran Canaria

Maspalomas
Deze luxebadplaats 
met knappe, hippe 
hotels is een paradijs 
voor strandliefhebbers. 
Brede zandstranden, 
ondiep water en een 
spectaculaire zandvlakte met 400 ha mag-
nifieke duinen. Het natuurgebied Dunas 
de Maspalomas is wereldberoemd en kent 
maar liefst 3 ecosystemen. Blikvanger is 
de statige vuurtoren uit 1886.
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Lanzarote
Mysterieus maanlandschap met  
de stempel van César Manrique
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Het meest noordelijke, bewoonde eiland van de Canarische Eilanden dat 
door Unesco uitgeroepen werd tot Wereld Biosfeerreservaat. Het vulkanisch 
maanlandschap dat het eiland zo typeert, kan u bewonderen in het Nationaal Park 
Timanfaya of bij de Montañas del Fuego (Vuurbergen). De bekende architect César 
Manrique drukte zijn stempel op de bouwkunst. De witte huizen met groene, 
blauwe en bruine kozijnen tellen niet meer dan vier verdiepingen. Manrique 
ontwierp ook enkele belangrijke trekpleisters zoals de Mirador del Río, Jameos del 
Agua en Jardín de Cactus. Lanzarote is een gegeerd trainingsoord voor sporters 
dankzij het milde klimaat. Tweemaal per jaar vindt er een Ironman plaats.

P a r q u e  
N a c i o n a l  d e  

T i m a n f a y a

L a n z a r o t e

L a  G r a c i o s a

Costa Teguise

Playa Blanca

Playa de los Pocillos

Puerto 
del Carmen

San Bartolomé

P l a y a
F a m a r a

Mirador 
del Rio

Jameos
del Agua

Tías

138

140-141

139a
139b

136
137a



www.transeurope.com136

 € 47,
60* 

HHH CHARME

APPT FR
EEP FR
EE

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

Finca de la Florida

Ligging: te midden van het eiland, tussen de wijngaarden. Dit prachtig en 
uniek landschap typeert deze regio. U wandelt zo naar Bodega Florida waar u 
terecht kan voor een wijndegustatie. Van hieruit verkent u met de huurwagen 
het hele eiland. Trek naar het uitzichtspunt Mirador Del Rio in het noorden 
en geniet van het panorama op het eiland Graciosa, of neem de overzetboot 
vanuit Orzola. Bezoek zeker ook het nationaal park van Timanfaya en lunch 
in El Golfo of Playa Quemada, enkele goede restaurantjes met zeezicht. Proef 
de huisgerookte zalm typisch voor Uga op 14 km en houdt halt in het gezellig 
dorpje Famara op 18 km.
Transport: luchthaven Arrecife op 11  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: kleinschalig charmant en ecologisch hotel. Familiaal gerund met 
persoonlijke service. Hier staan ze paraat met vele tips om Lanzarote en zijn 
vele facetten te ontdekken. Verzorgd ontbijt in de veranda, met heerlijk uit-
zicht over de omgeving en het spectaculair wijngaardlandschap dat typisch is 
voor het eiland. Aangenaam buitenzwembad met zonneterras. Kleine fitness 
en afgesloten ruimte voor fietsen. Aanrader: huur een fiets om het eiland te 
verkennen. Geen lift. Reserveer een wandeltrektocht, vulkaanexcursie, surfiniti-
atie, yogales of huur fietsen.
Kamers: 15 charmante kamers, individueel en smaakvol ingericht. We reserveren 
voor u een superior kamer (20-25 m², max. 3 personen), voorzien van alle com-
fort. Communicerende kamers en suites voor max. 2 volwassenen en 2 kinderen 
op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: fles water op de kamer bij aankomst.

Lanzarote verkennen met de huurwagen, 
maar toch liever op een rustige locatie 
verblijven? Dat kan in Finca de la Florida! 
Ideaal charmehotelletje voor natuurlief-
hebbers en wijnlovers. Het hotel ligt langs 
de prachtige wandelroute van de GR 131 
(Orzola-Playa Blanca), een must. Bezoek 
de vele werken van Manrique: o.a. Jameos 
del Agua en Mirador Del Rio,...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ACEV0002 N1

A 01/02-05/04 61 86 43 halfpension 
volwassene 24 
kind < 13 jaar 18

B 06/04-12/04 68 95 48
C 13/04-10/07 52 72 36
D 11/07-31/08 56 78 39
C 01/09-08/10 52 72 36
D 09/10-31/10 56 78 39
E 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 22/12/19 voor 

verblijven 01/04/20-31/10/20)
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 29/02/20) OF 12% 

(reservering voor 31/03/20) OF 10% (reservering voor 30/04/20) 
(verblijven 01/05/20-31/10/20)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis (13/04/20-31/10/20)

(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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San Bartalomé
Vlak bij de wijnstreek La 
Geria met talrijke wijn-
huizen waar u kan ge-
nieten van een wijnde-
gustatie en rondleiding. 
César Manrique heeft 
zijn stempel hier gedrukt. Tot op vandaag 
wordt de architect nog steeds op handen 
gedragen. Hij zorgde ervoor dat cultuur, 
natuur en architectuur hand in hand gaan 
op het hele eiland.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

vanaf Prijs per persoon per arrangement

ACEVP007 N T0 T1 T2
A 01/04-31/03 714 785 834

GENIETEN

Finca Malvasia
8 dagen Lanzarote

Ligging: rustig en uniek, midden in de vulkanische wijn-
gaarden. Playa Blanca ligt op een halfuur rijden. Leuke 
lunchadresjes (met lokale tapas) pal aan de zee bij Playa 
Quemada (op 17 km) en lekkere restaurants in Famara op 
20 km. Proef zeker eens de lokale witte wijn. In de wijnre-
gio La Geria zijn talrijke wijnhuizen te vinden.
Transport: luchthaven Arrecife op 10 km.
Faciliteiten: een traditionele finca in typische Manrique-
stijl, oud en nieuw gaan hier hand in hand. Geen recep-
tie, u checkt zelf in aan de hand van onze instructies. 
Buitenzwembad met ligstoelen (betalend). Barbecue. 
Geen restaurant, maar de eigenaars bezorgen u een reis-
gids met tips voor restaurants vlakbij. Surflessen, fietsver-
huur. Golfterrein op 5 en 20 minuten rijden.
Appartementen: 6 huisjes verspreid rondom het zwem-
bad, met zit- en eethoek, ventilator, koelkast, kookplaat, 
microgolfoven, koffiezetapparaat, waterkoker en brood-
rooster. Studio (25  m², max. 2  personen), huisje met 
aparte slaapkamer (35 m², max. 3 personen, terras) of met 
2 aparte slaapkamers (40 m², max. 5 personen, met terras). 
Badjassen, handddoeken en bedlinnen voorzien.
Bijzonderheden: reservatie per 7 nachten.

Lanzarote

Inbegrepen
 ∙ 7 nachten (enkel logies)
 ∙ food & wine welkomstpakket (ontbijtmand 1e ochtend, 
typisch canarische tapasschotel 1e avond, snacks met 
een fles wijn)

 ∙ startpakket (met thee, koffie, melk, water, toiletpapier, 
handzeep,...)

T1: derde persoon €45, T2: derde persoon gratis, vierde persoon € 45, vijfde persoon € 90

Een intiem logeeradresje midden in 
een vulkanische wijngaard. U geniet 
er volop van de ultieme rust en de 
prachtige vergezichten. In uw eigen 
huisje voelt u zich meteen thuis.

Tías
Traditioneel dorpje in het zuidoosten van het eiland, 
omringd door spectaculaire, vulkanische landschappen.

vanaf
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Barceló Teguise Beach

Ligging: de Costa Teguise ligt langs de gegeerde oostkust van het eiland, favo-
riet bij windsurfers en andere watersporters. U wandelt vlot naar het zandstrand 
van Las Cucharas op 150 m. Het kleine centrum met gezellige bars, restaurants en 
winkeltjes bevindt zich op 200 m. De haven van Arrecife ligt op 4 km. Bezoek ook 
de César Manrique Foundation (architect, kunstschilder, beeldhouwer) op 7 km.
Transport: luchthaven Arrecife op 15  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: trendy hotel in laagbouwstijl van de geliefde architect en stijli-
coon Manrique. Talrijke designelementen werden toegevoegd aan het interieur. 
De double pool omringd met palmbomen, zonneterras, ligstoelen en parasols 
zijn instagramproof. Het buffetrestaurant Atlantic, ingericht als markthal, pakt 
uit met een origineel concept. Breeze Gastro poolbar (ook snacks), lobbybar en 
Champs sportbar (open voor publiek). Live muziek, gym, aerobics. U-Wellness 
by Barceló (betalend) met sauna, hamam en behandelingen. B-Moment (beta-
lend): solarium vipruimte met Balinese ligbedden, cava en fruit. Publieke par-
king in de straat (betalend).
Kamers: 305 kamers met modern design, verspreid over het domein. Alle kamers 
met terras of balkon waar het zalig vertoeven is. Voor max. 2 personen: deluxe 
kamer met bubbelbad met of zonder zeezicht (26 m²). Ruimere junior suites 
met zithoek, sofabed, badjassen en pantoffels (45 m², max. 3 volwassenen). 
3 Personen betalen 3x de prijs van een junior suite 2 personen.
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner. Alle maaltijden in buffetvorm (ook 
showcooking).
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zicht uitsluitend naar volwas-
senen vanaf 18 jaar.
Bijzonderheden: 01/04/20-30/04/20: min. 5 nachten. 01/05/20-31/10/20: min. 
3 nachten.
Bonus: jonggehuwden: vipbehandeling en upgrade volgens beschikbaarheid 
(max. 3 maanden gehuwd).

Elegant viersterrenhotel met fraaie de-
signelementen aan de Costa Teguise met 
spectaculaire uitzichten en uitstekende 
faciliteiten. Er is een directe toegang naar 
het strand. De verzorgde buffetdiners met 
showcooking zijn alom gekend. Dit zalig 
logeeradresje wil een antwoord bieden 
voor wie op zoek is naar rust of even een 
time-out wil inlassen (adults only vanaf 
18 jaar).

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
deluxe met
bubbelbad

1 persk.
deluxe met
bubbelbad

junior
suite

2 pers.

2 persk.
deluxe met

bubbelbad/zeezicht
inclusief halfpension
ACEV0003 X0

A 01/04-30/04 108 148 129 138
B 01/05-30/06 89 129 111 120
C 01/07-31/07 95 135 117 126
D 01/08-31/08 99 165 121 130
E 01/09-31/10 97 136 118 127
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/01/20 voor verblijven 01/07/20-31/10/20) 

OF (reservering voor 29/02/20 voor verblijven 01/05/20-30/06/20)
• 5% korting voor verblijven van min. 13 nachten (01/05/20-31/10/20)
(cumuleerbaar) (inclusief halfpension)
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Costa Teguise
Een kustplaats op het 
vuureiland Lanzarote 
en net dat tikkeltje 
minder toeristisch dan 
Playa Blanca maakt 
Costa Teguise erg aan-
genaam. U geniet hier 365 dagen per jaar 
van zon, ongerepte stranden en unieke 
landschappen. Talrijke watersportmoge-
lijkheden in de omgeving. Het Nationaal 
Park Timanfaya, de wijnstreek La Geria en 
het uitzichtpunt en klif Mirador del Rio zijn 
must-sees.

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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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Seaside Los Jameos Playa

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

inclusief halfpension
ACEV0006 X0

A 01/03-15/04 113 131 157
B 16/04-30/04 97 112 134
C 01/05-13/07 92 102 122
D 14/07-20/08, 01/10-31/10 112 125 149
E 21/08-30/09 104 116 139
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: u wandelt vlot naar het strand Playa de Los Pocillos 
(toegang vanaf het strand naar het hoteldomein met digitale 
kamersleutel). Heerlijke flaneerboulevard langs de zee.
Transport: luchthaven Arrecife op 6 km.
Faciliteiten: het stijlicoon en architect César Manrique fun-
geerde als inspiratiebron voor het bouwen van dit hotelcom-
plex. Riante tuinen (2 ha), 2 buitenzwembaden met ligstoelen, 
parasols en poolbar. Restaurant en verschillende bars. Kids 
club. Wellness met sauna's en behandelingen.
Kamers: 530 kamers met balkon of terras, verspreid over ver-
schillende gebouwen. Interieur in Canarische stijl met char-
mant meubilair. Voor max. 3 pers.: standaardkamers (op het 
gelijkvloers), superior kamers (zicht op het zwembad of de tuin 
of zeezijde) of deluxe kamers (zeezijde of zicht op het zwembad 
of de tuin, hogere verdiepingen, groter balkon met ligzetels). 
Alle types: 30 m². Extra bed 3de volw.: 30% korting (standaard 
en superior), 40% korting (deluxe).
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12  jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer 
genieten elk 50% korting (inclusief halfpension).
Bijzonderheden: 04/04/20-15/04/20, 14/07/20-20/08/20: min. 
7 nachten, 01/05/20-13/07/20, 21/08/20-31/10/20: min. 5 nach-
ten, 01/03/20-03/04/20, 16/04/20-30/04/20: min. 3 nachten.
Bonus: fles water en halve fles wijn bij aankomst.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 12% (reservering voor 

29/02/20) OF 10% (reservering voor 31/03/20) 
(verblijven 01/05/20-31/10/20)

• 15% korting (verblijven 19/03/20-30/04/20, min. 
14 nachten) OF 10% korting (verblijven 19/03/20-
30/04/20, min. 10 nachten)

(niet cumuleerbaar) (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

Een gegeerde ligging met een directe 
toegang tot het strand. Riant domein 
met een brede waaier aan faciliteiten 
en aantrekkelijke kamers. Een geves-
tigde waarde op het eiland Lanzarote.

Playa de Los Pocillos
Op 5 km van Puerto del Carmen, de grootste en meest toeris-
tische badplaats van het eiland met heerlijke zandstranden, 
palmbomen en een veelvoud aan restaurants, bars en shops. 

Los Fariones

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

junior suite 
2 pers.

2 persk.
superior 

relax
inclusief ontbijt
ACEV0005 X0

A 01/03-31/03 172 190 259
B 01/04-30/04 152 171 240
C 01/05-14/07 141 160 229
D 15/07-28/08 192 211 280
E 29/08-31/10 164 182 251
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: een bevoorrechte ligging aan zee, omgeven door tui-
nen omzoomd met palmbomen. Het is een ideale uitvalsbasis 
om het eiland in al zijn facetten te ontdekken.
Transport: luchthaven Arrecife op 10 km.
Faciliteiten: opvallend lichtrijke lobby met zicht op de impo-
sante oceaan. De inrichting is modern, de service is persoonlijk 
en hoogstaand. De keuken is een fusie van hedendaagse en 
internationale gerechten aangevuld met Canarische speciali-
teiten. Aziatisch à-la-carterestaurant. Pianobar en loungebar 
(wijndegustaties). Buitenzwembad. Gratis fitness en sauna.
Kamers: 213 luxueus ingerichte kamers met een elegante deco-
ratie en modern comfort. Badjassen en pantoffels, kussenmenu, 
terras. Voor max. 2 personen: superior kamers (33-35 m²), junior 
suites (38-40 m²) en superior relax kamers (36 m², groot terras 
met bubbelbad, à-la-carte-ontbijt, toegang tot het rooftop ter-
ras met solarium, zwembad en chill-out terras (min. 16 jaar)).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 44/persoon/nacht (3 gangen).
Kinderen: enkel in de superior kamers en de junior suites: kin-
derbedje gratis.
Bijzonderheden: min. 4 nachten. Afwijkende annuleringsvoor-
waarden: periode C: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.

Lanzarote

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

OF 10% (reservering voor 29/02/20) OF 5% (reservering 
voor 30/04/20) (verblijven 01/05/20-31/10/20) (inclusief 
ontbijt of halfpension)

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

Luxueus vijfsterrenresort (open febru-
ari 2020) met paradijselijke tuin en 
prachtige raampartijen uitgevend op 
de oceaan. De ligging en het uitzicht 
zijn hier de grootste troeven.

Puerto del Carmen
De grootste en meest toeristische badplaats met heerlijke 
zandstranden, palmbomen en een veelvoud aan restaurants, 
terrasjes en boetiekjes. Hier klopt het hart van Lanzarote. 
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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

VIK Coral Beach

Ligging: in een rustige, residentiële wijk aan de zuidwestkust van Lanzarote. 
Aan de vuurtoren Faro de Punta Pechiguera geniet u van een mooie zonsonder-
gang en van een spectaculair zicht op de Atlantische Oceaan. Ook vanaf het 
domein hoort u het ruisen van de golven, het zorgt voor een rustgevend effect. 
Wandel de strandboulevard af naar het fotogenieke Playa Papagayos op 9 km. 
Playa Flamingo op 5 km, Playa Los Pocillos (het breedste strand van Puerto del 
Carmen) op 33 km.
Transport: luchthaven Arrecife op 35  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: modern hotel in Canarische stijl met restaurant open voor het 
ontbijt en het diner (ook thema-diners zoals Spaanse en Canarische specia-
liteiten). Snackbar café. Wifi beschikbaar aan de receptie. Chill-out terras 
met heerlijke cocktails, het schitterende zicht op zee krijgt u er zomaar bij. 
2 Zwembaden waarvan 1 adults only (verwarmd tijdens de winter), 1 kinderbad, 
miniclub en kids club, animatie voor volwassenen (yoga, aquagym). Betalend: 
tennis, padel. Niet te missen is de wekelijkse markt (op woensdag en zaterdag, 
gratis shuttlebus vanaf het hotel). Transfer naar het strand van Playa Blanca 
(2x per week, gratis).
Villa's: 60 traditioneel ingerichte villa's (64 m², max. 5 personen) met zicht 
op de tuin, het zwembad of op zee. Het comfort is degelijk: 2 slaapkamers, 
woonkamer met volledig uitgeruste keuken (broodrooster, waterkoker en micro-
golfoven op aanvraag), balkon of terras. Sommige villa's met airconditioning 
en wifi (betalend). Extra bed (3de, 4de en 5de volwassene: 20% korting (01/04-
30/04) OF 25% korting (01/05-31/10).
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner. Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 2 t/m 12 jaar in de villa van de 
ouders genieten elk 50% korting (inclusief halfpension).
Bijzonderheden: 05/04/20-12/04/20, 01/07/20-31/08/20: min. 7 nachten. Overige 
periodes: min. 5 nachten. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode A/B/
C/F: 75% kosten van 14 tot 10 dagen voor afreis, periode G: min. 3 nachten van 
14 tot 10 dagen voor afreis.

Aantrekkelijk logeeradresje, rustig gele-
gen en pal aan zee. Het strand van Playa 
Blanca bereikt u vlot met de dagelijkse 
gratis hotelbus. De persoonlijke service, 
de goede faciliteiten en de talrijke activi-
teiten op het domein zijn hier de troefkaar-
ten. Een goede keuze voor wie een actieve 
vakantie wil combineren met een namid-
dagje chillen aan het zwembad.

vanaf Prijs per persoon per nacht
villa 2 pers. zicht op de 

tuin/zwembad
villa 2 pers.

zeezicht
inclusief halfpension
ACEV0004 X1

A 01/04-04/04 67 75
B 05/04-12/04 76 85
C 13/04-30/04 57 65
D 01/05-10/06 52 60
E 11/06-30/06 58 66
B 01/07-15/07 76 85
F 16/07-31/08 86 95
G 01/09-31/10 70 78
H 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 30/04/20 voor verblijven 

11/06/20-31/10/20) (inclusief halfpension)

vi
lla

Playa Blanca
De meest zuidelijke 
badplaats van het ei-
land. De beide baaien 
en de elegante prome-
nade dragen bij tot het 
charmante karakter. De 
exclusieve haven Marina Rubicón nodigt 
uit om 's avonds te kuieren langs de vele 
jachten die hier aangemeerd liggen. Er 
zijn dagelijks overzetboten naar het eiland 
Fuerteventura met de mooie zandstranden 
(ongeveer 30 minuten varen).



141

 € 79,
90* 

HHHHH PRESTIGE

APPT FR
EEP FR
EE

* 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

Princesa Yaiza

Ligging: prachtig gelegen aan het goudgele zandstrand Playa Dorada met aan-
gename promenade waar het heerlijk flaneren is. Playa Blanca en elegante 
haven Marina Rubicon op 500 m. Shopping op 300 m. Toeristische trekpleisters: 
El Golfo, nationaal park Timanfaya en de wijnstreek La Geria.
Transport: luchthaven Arrecife op 40 km. Bushalte op 1 km en taxistop op 
400 m. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 3  buffetrestaurants en 4  à-la-carterestaurants. Ontbijtbuffet, 
behalve voor superior relax (aanrader, zie kamers). 5 Bars. Thalasso spacenter 
(2.000 m²) met binnenzwembad (zeewater 34°), sauna, stoombad, behande-
lingen en massages. Gratis Kids Club (3-16  jaar, open jan-dec) en betalend 
Babyclub (4-35 mnd). 2 Verwarmde zoetwaterzwembaden, 1 zoutwaterzwembad, 
2 verwarmde kinderzwembaden. Ligstoelen met parasols en handdoekenservice. 
Kapper en winkels.
Kamers: 385  ruime kamers met aangenaam balkon, verdeeld over 2  luxueuze 
gebouwen in neokoloniale canarische stijl. 4  Blokken en 5  verdiepingen. 
Pantoffels en badjassen op alle kamers. Superior (max. 2  personen, 43 m², 
blok A & C). Superior relax (max. 2  personen, 43 m², min. leeftijd 16  jaar, 
in hoofdgebouw met of zonder zeezicht incl. à-la-carteverwenontbijt, dage-
lijkse aromatherapie tijdens de turndown service en dagelijks toegang tot het 
Thalassocentrum met relaxerend biomarine circuit). Suite seaview (max. 3 vol-
wassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, 65 m², blok A & C).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet superior en suites, à la carte superior 
relax). Halfpension mits toeslag (3 buffetrestaurants, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. superior relax (zeezicht)). Enkel in de 
suites: 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar in de suite van de ouders genieten elke 50% 
korting (per. A/C/D/E) of 25% korting (per. B/F).
Bijzonderheden: min. 4 nachten.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: schuimwijn, chocolade, 1x cock-
tail, 1x ontbijt op de kamer, 1x watercircuit in de spa, upgrade volgens 
beschikbaarheid.

Dit resort in koloniale stijl nabij de jacht-
haven grenst aan de promenade met een 
breed wit zandstrand. Hier geniet u van 
een prachtig zicht op zee en het eiland 
Fuerteventura. In het gastronomisch res-
taurant Isla de Lobos worden traditionele 
smaken gecombineerd met de nieuwe 
kooktechnieken. De bar 4 Lunas serveert 
heerlijke cocktails en swingende livemu-
ziek. Hier zal het u aan niets ontbreken!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
superior 

relax

2 persk.
superior relax 

zeezicht

suite 
zeezicht 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ACEV0001 X0

A 01/04-04/04, 14/04-22/04 124 140 168 170 halfpension 
volwassene 39 
kind < 13 jaar
per. A/C/D/E 20 
per. B/F 30 

B 05/04-13/04 179 195 229 232
C 23/04-30/04 105 121 149 151
D 01/05-05/07, 06/09-03/10 94 110 138 140
E 06/07-31/07, 25/08-05/09, 04/10-31/10 121 137 165 167
F 01/08-24/08 141 157 191 194
F 01/11-31/03 prijzen op aanvraag

UW VOORDEEL
• Reservering inclusief ontbijt: vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/01/20) OF 

10% (reservering voor 31/03/20) OF 5% (reservering voor 30/04/20)
• Reservering inclusief halfpension: vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01/20) 

OF 15% (reservering voor 31/03/20) OF 10% (reservering voor 30/04/20)
(de voordelen gelden 01/05/20-31/10/20)

Lanzarote
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Playa Blanca
De meest zuidelijke 
badplaats van het 
eiland Lanzarote. Playa 
Blanca is enorm geliefd 
dankzij de beide baai-
en en een elegante 
promenade. De exclusieve jachthaven Ma-
rina Rubicón nodigt uit om 's avonds te fla-
neren. Dagelijkse overzet/boten naar het 
eiland Fuerteventura (ca. 30 min. varen) 
met prachtige zandstranden.
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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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