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Beste reiziger,
Een hotel is meer dan alleen de plaats waar u slaapt wanneer u op vakantie bent. Een
unieke ligging, een onverwacht design of luxueuze extra’s kunnen van uw hotelverblijf
een ware sensatie maken. Wij zetten voor u enkele hotels op een rijtje die u ooit eens
moet geprobeerd hebben.
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Overnachten in een I taliaanse 'trullo '
Beleef uw o rigineelste luxevakantie
Lo geren o p een superdelu xe bo etiek cruiseschip
Tafelen bij een sterrenchef in een o ud jachtpaviljo en
Bird I sland: een paradijs vo o r vo gelliefhebbers

Overnachten in een I taliaanse 'trullo'
Traditionele kalkstenen huisjes ( of 'Trulli') vindt u
terug in de mooie Italiaanse regio Apulië. Zo ook
op het landgoed van de familie Cenci. Deze huisjes
met kegelvormig dak werden oorspronkelijk zonder
cement gebouwd. Nu zijn ze volledig opgeknapt en
werd de 'masseria' (of het landgoed) in zijn geheel
omgebouwd tot een charmant hotel. Villa Cenci ligt
op een mooi domein met een groot
openluchtzwembad, ideaal vertrekpunt voor de
ontdekking van het land van de 'trulli', Apulië, en
onze vierdaagse buitengewone ervaring per vespa!
Ontdek authentiek I talië

Beleef uw origineelste luxevakantie
Geniet van een sublieme woestijnervaring met alle
comfort in het Anantara Qasr Al Sarab Desert
Resort in Abu Dhabi. Laat u verwennen in Vila
Joya: een exclusief gastronomisch boetiekhotel op
de kliffen van de Algarve. Ervaar de fascinerende
Corsicaanse natuur in Domaine de Murtoli met zijn
fantastische authentieke luxueuze villaaccommodaties. Of kies voor de ultieme safariervaring in het gloednieuwe spectaculaire tented
camp The Highlands nabij de Tanzaniaanse
Ngorongorokrater.
Bekijk deze 4 luxe-verblijven

Logeren op een superdeluxe boetiek cruiseschip
De Seven Seas Voyager behoort tot de beste
cruiseschepen ter wereld met enkel balkonsuites en
een marmeren badkamer met bad en aparte
douche. De 7 restaurants staan garant voor
succulente gerechten uit diverse wereldkeukens.
Met 447 bemanningsleden voor maximum 700
gasten weet u dat u op de Seven Seas Voyager in
de watten wordt gelegd en dat het u aan niets zal
ontbreken. Wij stellen een schitterende 12-daagse
route voor in de Baltische Zee vanuit Stockholm
langs schitterende steden als St. Petersburg, Riga,
Tallinn en Kopenhagen.
Tw aalf dagen pure verw ennerij

Tafelen bij een sterrenchef in een oud jachtpaviljoen

Tafel n bij e n sterrenchef in een oud jac tpaviljoen
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Naar het hotel in Normandië

Bird I slan d: een paradijs vo o r vo gelliefh ebbers
Bird Island Lodge ligt op Bird Island, het meest
noordelijke eiland van de Seychellen. Het 70
hectare grote koraaleiland is een privé
natuurreservaat met prachtige witte zandstranden.
Vogelliefhebbers kunnen er hun hart ophalen want
Bird Island heeft haar naam te danken aan de
grote populatie vogels. Tijdens uw verblijf op Bird
Island overnacht u in een oude kokosnootplantage
die is omgebouwd tot een lodge met 24 bungalows
verspreid in een tuin met daarachter de zee. Bent
u op zoek naar een afgelegen bounty eiland, dan is
Bird Island dé bestemming voor u.
On td ek d i t stu kj e p arad i j s

Niets gevonden naar uw zin? Kom gerust langs en vertel ons wat u zoekt. Wij vinden in
ons enorme aanbod ongetwijfeld een hotel dat bij u past.
Tot binnenkort?
Uw reisagent
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