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Wij willen in alle opzichten de wensen van onze gasten vervullen, 
zo ook met onze Meeting Point Hotels – vijf eigen hotelmerken 
met ieder een unieke beleving. Ik ben dan ook enthousiast om de 
verschillende merken die zijn afgestemd op diverse doelgroepen 
en behoeften in deze gids te mogen laten zien.

Meeting Point Hotels biedt voor iedere vakantieganger de juiste 
accommodatie: families met kleine kinderen hebben plezier op 
het strand bij één van de LABRANDA Hotels en stellen genieten 
juist van luxe premiumverblijven bij Kairaba Resorts. Voor 
 budgetbewuste vakantiegangers bieden de hotels van Lemon & 
Soul uitkomst, Club Sei zal trendsetters verrassen met een modern 
clubconcept, terwijl Design Plus stijlvolle en luxe accommodaties 
biedt die samensmelten met de lokale cultuur. 

Om maximale service te kunnen bieden vind je in geselecteerde 
Meeting Point Hotels de Me Point Lounge. Hier staan onze 
vakantie-experts van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat voor je 
klaar met informatie over de bestemming, de cultuur en diverse 
excursies om alles uit de vakantie te halen. 

We wensen je veel plezier met het uitzoeken van een 
droomvakantie naar één van onze Meeting Point Hotels.

Joyce Akkersdijk
Sales & Marketing Manager

BESTE VAKANTIELIEFHEBBER,
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Het hotel is de eerste bestemming van een reis en meer dan slechts een plaats  
om te overnachten. Daarom is er voor iedere droomvakantie de perfecte accommodatie 
beschikbaar met meer dan 70 hotels binnen onze hotelmerken in 11 landen. Elk van 
onze 600.000 gasten per jaar moet zich thuis voelen. Het maakt niet uit of je 
alleen reist of met het hele gezin, of je nu graag in de zon ligt of veel avonturen 
wilt beleven.

MP HOTELMERKEN
Thuisgevoel op vakantie

ZONOVERGOTEN, VRIENDELIJK EN ALLES 
DAARBINNEN
De hotels van LABRANDA Hotels & Resorts zijn direct 
aan of vlak bij het strand gelegen. Afhankelijk van hoe 
jij vakantie wilt vieren, kun je kiezen uit vijf categorieën 
hotels: Comfort, Select, City, Balance of Family Star. 
Om ervoor te zorgen dat geen wens onvervuld blijft, 
bieden al deze hotels in de hogere middenklasse all-
inclusive of ultra all-inclusive aan.

LABRANDA Rocca Nettuno Tropea, Italië
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ZORGELOOS, SERVICEGERICHT EN DICHT BIJ HET STRAND
Geniet van de mooiste tijd van het jaar aan het strand – een 
onvergetelijke ervaring wanneer je verblijft in één van de KAIRABA 
hotels of resorts. De luxe hotels beloven premium strandvakanties 
die zowel ontdekkers als wellnessliefhebbers en fijnproevers 
tevreden stellen. Afhankelijk van jouw wensen verwennen de luxe 
accommodaties je met een uitgebreid entertainmentprogramma 
of welverdiende ontspanning.

STIJLVOL, DESIGN EN BOUTIQUE
Degenen die stijlvolle hotels waarderen met eersteklas service 
zullen zich bijzonder comfortabel voelen in één van de Design Plus 
Hotels. Elk hotel is uniek ontworpen zodat het versmelt met de 
lokale cultuur. De luxe uitstraling van alle Design Plus Hotels omvat 
bijvoorbeeld handgemaakt Malaika beddengoed van Egyptisch 
katoen. Omringd door de hoge kwaliteit van de natuurlijke stoffen, 
zijn dromerige nachten gegarandeerd.

BUDGETBEWUST, INDIVIDUEEL EN VERFRISSEND
Sprankelende cocktails, citroentaarten en een modern interieur: het 
frisse concept van de Lemon & Soul Hotels is perfect voor 
budget bewuste gasten. De hotels liggen in populaire vakantieregio's 
en liggen altijd dicht bij het strand. Afhankelijk van het hotel, kun je 
kiezen uit verschillende verzorgingstypes – van all-inclusive tot een 
eigen kitchenette met kookgelegenheid.

EXCLUSIEF, MODERN EN BELEVING
Als trendy en nieuw concept combineert Club Sei precies de 
ervaringen die belangrijk zijn voor de moderne reiziger. Een privé-
retraite en tegelijkertijd de mogelijkheid om jezelf onder te 
dompelen in de lokale cultuur. Ontspanning en gastronomie, 
gecombineerd met persoonlijke avonturen. In combinatie met 
toonaangevende trends, zijn deze elementen in elkaar verweven en 
creëren unieke vakantie-ervaringen.

Design Plus BEX Hotel, Gran Canaria

Club Sei Marmaris, Turkije

Lemon & Soul Makadi Bay, Egypte

KAIRABA Bodrum Princess & Spa, Turkije
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Om ervoor te zorgen dat je vanaf de eerste dag kunt genieten, staan wij persoonlijk voor je 
klaar. Ons agentschap Meeting Point is van ’s ochtends tot ’s avonds voor jou beschikbaar 
voor hulp en advies tijdens jouw vakantie.

 Meeting Point – Jouw service ter plaatse

STAAT ALTIJD VOOR JE KLAAR!

Luchthaven en transfer
Bij aankomst op de luchthaven staat de 
reisleider op je te wachten. Hij of zij helpt bij 
vragen en wijst je de weg naar de transfer. 
Wil je graag snel en gemakkelijk naar de 
accommodatie? Dan raden wij aan een 
privétransfer te boeken.

Service
Of het nu gaat om excursies boeken, sport, 
amusement of algemene vragen - jouw 
reisleider kijkt ernaar uit jou persoonlijk te 
ontmoeten tijdens de welkomstbijeenkomst 
in jouw hotel en je daarbij veel nuttige 
insider-tips te geven. Voor alle hulp ter 
plaatse staat de reisleider tijdens jouw 
vakantie in het hotel of telefonisch voor je 
klaar.
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 Meeting Point – Jouw service ter plaatse

STAAT ALTIJD VOOR JE KLAAR!
Wij laten jou de bestemming 
zien
Leer jouw vakantiebestemming op 
authentieke wijze en van de mooiste kanten 
kennen. Onze lokale expert vindt 
gegarandeerd het programma dat bij je 
past en maakt van jouw vakantie een hele 
speciale ervaring. Of het nu gaat om actie 
of interessante historie - ons uitgebreide 
assortiment biedt excursies voor iedereen 
zodat je gemakkelijk jouw persoonlijke 
avontuur kunt ontdekken met een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Me Point Lounges
In geselecteerde Meeting Point Hotels vind je een Me 
Point Lounge. In deze lounge is de hele dag een van 
onze Meeting Point-experts aanwezig om jou te 
helpen en te ondersteunen waar nodig. Maak een 
keuze uit ons ruime portfolio en boek direct de 
excursie die bij je past. Ben je op zoek naar waardevolle 
tips, het beste restaurant in de buurt of wil je een 
auto huren? Ook daarvoor kun je bij de reisleider 
terecht. Van 's ochtends tot 's avonds is de reisleider 
voor jou beschikbaar - zo kun je langsgaan wanneer 
het jou uitkomt!

$  Reisleiding
$ Bezoek in het hotel
$  Welkomstbijeenkomst met insider-tips$ 24-uurs-noodtelefoon
$ Autohuur
$  Organisatie van arrangementen, excursies of eventtickets
$ Transfers en nog veel meer

Onze diensten
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�KAIRABA Alacati Beach Resort

DE VAKANTIE DIE BIJ 
JOU PAST
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Een verblijf in één van de Meeting Point Hotels verzekert je van een 
fantastische tijd in de mooiste omgeving. Met meer dan 70 hotels 
wereldwijd is er keuze genoeg om de vakantie te vinden die bij jouw 
wensen past - van luxe all-inclusive resorts voor een ontspannen 
vakantie samen, tot kleinschalige appartementen voor het hele 
gezin, aan het strand of midden in de natuur. Ervaar een vakantie 
zonder zorgen!



stellen adults only rooftop bar spa centrale ligging

LABRANDA Highlights
B Centrale locatie en dicht bij het 

strand
B Panoramisch dakterras met 

uitzicht op de zee en de duinen 
van Maspalomas

B Buffetrestaurant met pizza- en 
pastahoek

Ligging: 
B Centraal gelegen
B Kilometerslang zandstrand op  

ca. 150 meter afstand
B Afstand tot winkels en 

uitgaansgelegenheden ca. 400 m
B Afstand tot restaurants/bars ca. 150 m
B Afstand tot de luchthaven ca. 25 km
Expert-tip
Dankzij de uitstekende locatie van het 
hotel kun je ontspannende dagen op 
het strand combineren met het 
kleurrijke nachtleven van Playa del 
Inglés.

Faciliteiten: 
B 4 verdiepingen met 192 kamers
B Lobby, zithoeken, receptie, lift
B WiFi in het hele gebouw (incl.)
B Buitengedeelte met zonneterras
B 1 zwembad
B Ligbedden en parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) bij het zwembad 
(incl.), badhanddoeken tegen borg 
(wissel tegen betaling) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Deluxe Tweepersoonskamer (DX):  

25 m², bad/toilet, telefoon, WiFi (incl.), 
huurkluis, satelliet-tv, airconditioning, 
ook voor alleen gebruik (DA), optioneel 
als kamertype zeezicht (DXM), zeezijde 
(DXS), beperkt aantal low cost kamers 
(DXT), bezetting volw. + kind. min./
max. 2+0, ook te boeken voor 
alleengebruik (DAS)

B Tweepersoonskamer deluxe 'Enjoy' 
(DXA): 25 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer deluxe (DX),  
extra 'Enjoy'-services: badjassen, 
slippers, minibar (inc.), aanvulling van 
de minibar 1 x per week (incl.), 
aanvulling van thee/koffie 1 x dagelijks 
(incl.), koffie- en theefaciliteiten, 
badhanddoeken bij het zwembad 
(incl.), bezetting volw. + kind. min./
max. 2+0

B Luxe tweepersoonskamer 'Flexi' 
(DXB): ca. 25 m², ingericht als 
tweepersoonskamer deluxe (DX),  
extra 'Flexi'-services: badjassen, 
slippers, minibar (incl.), 1 x per week 
bijvullen van de minibar (incl.), koffie- 
en theefaciliteiten, 1 x per dag thee/
koffie bijvullen (incl.), badhanddoeken 

bij het zwembad (incl.), fruit en 
mousserende wijn bij aankomst, 
welkomstdrankje, privé inchecken, laat 
uitchecken (o.b.v beschikbaarheid), 
lunch of diner in geselecteerde MP-
hotels met het „Free Pass Meal Plan” 
(je kunt jouw maaltijden nuttigen in 
geselecteerde Meeting Point Hotels op 
basis van het geboekte 
verzorgingstype; onder voorbehoud), 
bezetting volw. + kind. min./max. 2+0

B Tweepersoonskamer Deluxe 'Relax' 
(DXC): 25 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer deluxe (DX),  
extra 'Relax'-services: badjassen, 
slippers, minibar (incl.), aanvulling van 
de minibar 1 x per week (incl.), koffie-/
theefaciliteiten, aanvulling van thee/
koffie 1 x per dag (incl.), 
badhanddoeken bij het zwembad 
(incl.), fruit en mousserende wijn bij 
aankomst, welkomstdrankje, privé 
inchecken, laat uitchecken (o.b.v. 
beschikbaarheid), lunch of diner in 
geselecteerde MP-hotels met het  
„Free Pass Meal Plan” (je kunt jouw 
maaltijden nuttigen in geselecteerde 
Meeting Point Hotels op basis van het 
geboekte verzorgingstype; onder 
voorbehoud), 1 x per week toegang tot 
de spa met een massage van  
15 minuten, 20% korting op 
behandelingen, ook te boeken voor 

alleengebruik (DAC), bezetting volw. + 
kind. min./max. 2+0

Expert-tip
Onze nieuwe extra kamerpakketten 
'Enjoy', 'Flexi' en 'Relax' maken jouw 
verblijf aangenamer en bieden je 
exclusieve voordelen.

ETEN EN DRINKEN:
B 1 restaurant: buffetrestaurant  

'LA CASCADA', buitenruimte; 3 bars: 
poolbar 'COCO LOCO' (ook te boeken 
als snackbar); 'Bar ZEUS'-dak; 'Marieta' 
lounge bar

Ontbijt (F)
B Ontbijt (buffet)
Halfpension (H)
B Ontbijt en diner (buffet)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langsslapersontbijt 10:00 - 11:00 uur
B Koffie en cake/gebak 15:00 - 16:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
All-inclusive ultra (T)
Naast all-inclusive krijg je:
B Geselecteerde internationale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B All-inclusive polsband dragen verplicht

LABRANDA Marieta BBBB 
Naast de stijlvolle ambiance en het chique interieur maken vooral de vele winkel- en 
amusementsmogelijkheden in de buurt indruk op het hotel. Je kunt ontspannen bij het 
zwembad, op het smaakvol ontworpen dakterras met chill-out bar met uitzicht op de 
duinen of in het wellnesscentrum.

Spanje, Gran Canaria
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 Voorbeeld tweepersoonskamer deluxe zeezicht

Expert-tip
De bar op het dak biedt niet alleen een 
spectaculair uitzicht, maar is ook de 
ideale plek om te ontspannen met een 
verfrissend drankje.

SPORT:
B Inbegrepen: fitnessruimte, tafeltennis, 

tai chi, yoga
B Tegen betaling: biljart, door lokale 

aanbieders: verschillende (niet-)
gemotoriseerde watersporten

VERMAAK:
B Animatie overdag en 

avondentertainment met livemuziek, 
shows

WELLNESS:
B Alleen bij all-inclusive: spa- en 

wellnessruimte 'La Brise Spa' met 
sauna, bubbelbad, massages en 
belevingssdouche

Expert-tip
In de 'La Brise Spa' kun je ontspannen 
met een breed scala aan verschillende 
behandelingen en het dagelijkse leven 
achter je laten.

GOED OM TE WETEN:
B Nationale categorie: 4 sterren
B Te reserveren vanaf 18 jaar
B Halfpension, all-inclusive en  

all-inclusive ultra boekbaar onder 
EDV-code LPA383

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: LPA2DC/LPA383
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/LPA2DC/LPA383
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stellen families kinderbad centrale ligging

LABRANDA Highlights
B Op een centrale locatie en 

dicht bij het strand
B Ruime en moderne kamers
B Buffetrestaurant met pizza- en 

pastahoek

Ligging: 
B Centraal gelegen
B Zandstrand Playa del Inglés, op ca.  

300 m verwijderd, bereikbaar via 
trappen naar het strand

B Winkelmogelijkheden op ca. 400 m
B Uitgaansgelegenheden ca. 10 min 

lopen
B Restaurants/bars en bushalte op  

ca. 100 m
B Golfbaan Maspalomas Golf ca. 5 km
B Naar de luchthaven ca. 25 km
Expert-tip:
Combineer ontspannende dagen op het 
strand met een kroegentocht in de 
avond. Dankzij de locatie van het hotel 
kun je beide gemakkelijk te voet 
bereiken.

Faciliteiten: 
B 4 hoofdgebouwen met 5 verdiepingen
B 260 kamers
B Lobby, zithoeken, 24-uursreceptie,  

4 liften

B WiFi (incl.)
B Verzorgde buitengedeelte met 

zonneterras
B 1 zwembad
B Ligbedden en parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) bij het zwembad 
(incl.)

B Badhanddoeken bij het zwembad 
beschikbaar (tegen borg, wissel tegen 
betaling) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Deluxe Tweepersoonskamer (DX):  

ca. 35 m², douche/toilet, telefoon, WiFi 
(incl.), huurkluisje, tv, airco, balkon of 
terras, ook voor alleengebruik (DA), 
ook met zwembadzicht (DXP), beperkt 
aantal low cost kamers (DXT) 
boekbaar, bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 2+2, 3+0

B Deluxe Tweepersoonskamer 'Enjoy' 
(DXA): ca. 35 m², uitgerust als deluxe 
tweepersoonskamer (DX), extra 
'Enjoy'-services: badjassen, slippers, 
minibar (incl.), 1 x per week bijvullen 
van de minibar (incl.), koffie-/
theefaciliteiten, 1 x per dag thee / 
koffie bijvullen (incl.), badlakens bij het 
zwembad incl., bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 2+2, 3+0

B Deluxe Tweepersoonskamer 'Flexi' 
(DXB): ca. 35 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer Deluxe (DX), 

extra 'Flexi'-services: badjassen, 
slippers, minibar (incl.), aanvulling van 
de minibar 1 x per week (incl.), koffie-/
theefaciliteiten, aanvulling van thee/
koffie 1 x per dag (incl.), badlakens 
(incl.), fruit en mousserende wijn bij 
aankomst, welkomstdrankje, privé-
incheck, laat uitchecken (o.b.v. 
beschikbaarheid), lunch of diner in 
geselecteerde MP-hotels met het  
„Free Pass Meal Plan” (je kunt jouw 
maaltijden nuttigen in geselecteerde 
Meeting Point Hotels  
op basis van de geboekte 
verzorgingstype; onder voorbehoud), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0, max. 
2+2, 3+0

B Deluxe Tweepersoonskamer 'Relax' 
(DXC): ca. 35 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer deluxe (DX),  
extra 'Relax'-services: badjassen, 
slippers, minibar (incl.), aanvulling van 
de minibar 1 x per week (incl.), koffie/
theefaciliteiten, aanvulling van thee/
koffie 1 x per dag (incl.), 
badhanddoeken (incl.), fruit en 
mousserende wijn bij aankomst, 
welkomstdrankje, privé-incheck, late 
check-out (o.b.v. beschikbaarheid), 
lunch of diner in geselecteerde MP-
hotels met het „Free Pass Meal Plan” 
(je kunt jouw maaltijden nuttigen in 
geselecteerde Meeting Point Hotels  

op basis van de geboekte 
verzorgingstype; onder voorbehoud),  
1 x per week toegang tot de spa met  
15 minuten massage, 20% korting op 
behandelingen, ook voor alleengebruik 
(DAC), bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, max. 2+2, 3+0

Expert-tip:
Onze nieuwe extra kamerpakketten 
'Enjoy', Flexi' en 'Relax' maken jouw 
verblijf aangenamer en bieden 
exclusieve voordelen.

ETEN EN DRINKEN:
1 buffetrestaurant 'Beach Lounge'; 3 bars
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:30 - 11:30 uur
B Koffie met taart/gebak 16:00 -  

18:00 uur
B Snacks 11:00 - 18:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:30 - 23:00 uur
All-inclusive ultra (T)
Naast de beschreven all-inclusive ook:
B Geselecteerde internationale 

alcoholische dranken 10:30 - 23:00 uur
Expert-tip:
Heerlijke delicatessen uit Italië worden 
geserveerd in de pizza- en pastahoek in 
het restaurant.

LABRANDA Playa Bonita BBBB 
Dankzij de uitstekende locatie kun je genieten van zowel ontspanning als amusement  
in dit designgerichte hotel. Naast het populaire Playa del Inglés nodigen het grote 
zonneterras bij het zwembad en de chill-out bar uit om te ontspannen. Veel clubs, bars, 
restaurants en winkels bevinden zich in de directe omgeving.

Spanje, Gran Canaria
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Voorbeeld tweepersoonskamer deluxe

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, incl.), dagelijkse 

openingstijden:  
10:30 - 12:00 uur, 15:00 - 16:00 uur

B 1 kinderbad
B Speelplaats en minidisco

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte, tafeltennis, 

darts en yoga
B Tegen betaling: biljart, door lokale 

aanbieders: verschillende (niet-)
gemotoriseerde watersporten, golf 
(Maspalomas Golf) en fietsverhuur

VERMAAK:
B Regelmatig animatie overdag
B Regelmatig avondentertainment  

met livemuziek, flamenco en shows

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B Honden niet toegestaan
L

EDV-CODE: LPA878
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/LPA878
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families fun & active gratis WiFi kinderbad centrale ligging

LABRANDA Highlights
B Gevarieerd avondprogramma
B Centraal gelegen, ca. 350 m 

van de lange strandpromenade
B Moderne en ruime kamers met 

een aparte zithoek
B Groot all-inclusive aanbod met 

pizza- & pastahoek

Ligging: 
B Centraal gelegen
B Strand op ca. 350 m afstand 
B Winkelgelegenheid op ca. 400 m
B Afstand tot restaurants/bars ca. 150 m
B Afstand tot de luchthaven ca. 25 km
Expert-tip
Het hotel biedt je de perfecte locatie om 
ontspannende dagen op het strand te 
combineren met het kleurrijke 
nachtleven van Playa del Ingles.

Faciliteiten: 
B 5 verdiepingen, 178 kamers
B Receptie, 3 liften, WiFi (incl.)
B Doktersservice (tegen betaling)
B Aantrekkelijk buitengedeelte
B 1 zwembad, verwarmd
B Ligbedden, parasols bij het zwembad 

(o.b.v. beschikbaarheid en inclusief)
B Badhanddoeken beschikbaar bij het 

zwembad (tegen borg) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Deluxe Tweepersoonskamer (DX):  

36 m², douche/toilet, föhn, telefoon, 
WiFi (incl.), huurkluis, tv, minibar 
(tegen betaling), airco, balkon of terras, 
ook met zeezicht (DXM), 
zwembadzijde (DXP), beperkt aantal 
low cost kamers (DXT) boekbaar, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0, max. 
2+2, 3+0, ook voor alleengebruik (DA)

B Tweepersoonskamer deluxe 'Enjoy' 
(DQ)ca. 36 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer deluxe (DX), 
badjassen, slippers, minibar (incl.), 
aanvulling van de minibar 1 x per week 
(incl.), koffie/theefaciliteiten, 
aanvulling van thee/koffie 1 x dag 
(incl.), aanvullende diensten 'Enjoy': 
badhanddoeken bij het zwembad 
(incl.) bezetting volw. + kind. 2+0, max. 
2+2, 3+0

B Tweepersoonskamer deluxe 'Flexi' 
(DQA): ca. 36 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer deluxe (DX), 
badjassen, slippers, minibar (incl.), 
aanvulling van de minibar 1 x per week 
(incl.), koffie/theefaciliteiten, 
aanvulling van thee/koffie 1 x per dag 
(incl.), aanvullende diensten 'Flexi': 
badhanddoeken bij het zwembad 
(incl.), fruit en mousserende wijn bij 
aankomst, welkomstdrankje, privé 
check-in, late check-out (o.b.v. 

beschikbaarheid), lunch of diner in 
geselecteerde MP-hotels met het „Free 
Pass Meal Plan”, bezetting volw. + kind. 
2+0, max. 2+2, 3+0

B Tweepersoonskamer deluxe 'Relax' 
(DQB)ca. 36 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer deluxe (DX), 
badjassen, slippers, minibar (incl.), 
aanvulling van de minibar 1 x per week 
(incl.), koffie/theefaciliteiten, 
aanvulling van thee/koffie 1 x per dag 
(incl.), aanvullende diensten 'Relax': 
badhanddoeken bij het zwembad 
(incl.), fruit en mousserende wijn bij 
aankomst, welkomstdrankje, privé 
check-in, late check-out (o.b.v. 
beschikbaarheid), lunch of diner in 
geselecteerde MP-hotels met het „Free 
Pass Meal Plan”, 1 x per week toegang 
tot de spa met een massage van 15 
minuten, 20% korting op 
behandelingen, bezetting volw. + kind. 
min 2+0, max. bezetting 2+2, 3+0, ook 
voor alleengebruik (DQC)

Expert-tip
Onze nieuwe aanvullende pakketten 
'Enjoy', 'Flexi' en 'Relax' maken jouw 
verblijf aangenamer en bieden je 
exclusieve voordelen.

ETEN EN DRINKEN:
1 restaurant, 'CACTUS LOUNGE' met 

internationale keuken; 2 bars
Ontbijt (F)
B Ontbijt (buffet)
Halfpension (H)
B Ontbijt en diner (buffet)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersontbijt 10:30 - 11:00 uur
B Snacks 11:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:30 - 23:00 uur
B Koffie/thee 15:30 - 17:00 uur
All-inclusive ultra (T)
Naast all-inclusive krijg je:
B Geselecteerde internationale 

alcoholische dranken 10:30 - 23:00 uur
Expert-tip
Bij het boeken van all-inclusive kun je 
jezelf verwennen met heerlijke 
Italiaanse specialiteiten in de Pizza & 
Pasta-hoek.

VOOR KINDEREN:
B Apart kinderbad
B Minidisco, speelplaats

SPORT:
B Inclusief: tafeltennis, fitnesscentrum 

(in LABRANDA Marieta), yoga, 
wateraerobics, darts

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
diverse (niet-)gemotoriseerde 
watersporten, golf, fietsverhuur

LABRANDA Bronze Playa BBBB 
Het stijlvol ingerichte hotel scoort met een mix van ontspanning en amusement. 
Ontspan in het prachtige Playa del Inglés of bij het zwembad terwijl de kleintjes plezier 
hebben in het aparte kinderbad. Bars en winkels zijn in de buurt, dus je kunt een 
gevarieerde vakantie verwachten.

Spanje, Gran Canaria
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Voorbeeld tweepersoonskamer deluxe

Expert-tip
Het sportaanbod biedt voldoende 
afwisseling voor actieve gezinnen die 
hun vakantiedag met wat actie willen 
doorbrengen.

VERMAAK:
B Regelmatige dagentertainment
B Regelmatige avondentertainment met 

shows en livemuziek

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B Huisdieren niet toegestaan
B Voor het diner geldt een 

kledingvoorschrift
B All-inclusive en all-inclusive ultra 

boekbaar onder EDV-code LPA929

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: LPA2DD
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/LPA2DD
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families rustzoeker direct aan het strand kinderbad miniclub

LABRANDA Highlights
B Ruime en smaakvol ingerichte 

kamers
B Droomlocatie direct aan het 

natuurlijke strand
B Ideaal voor zonaanbidders en 

rustzoekers

Ligging: 
B Rustig, direct aan natuurstrand
B Naar Puerto Rico ca. 5 km
B Winkels en bushalte op ca. 150 m
B Naar de golfbaan ca. 2 km
B Afstand tot de luchthaven ca. 56 km
Expert-tip:
Op het lange natuurlijke strand vind je 
altijd een rustige plek om te 
zonnebaden. Het strand van Playa del 
Cura is tenslotte één van de zonnigste 
van het eiland!

Faciliteiten: 
B 5 verdiepingen, 135 kamers
B Lobby, 24-uursreceptie, lift
B WiFi in de lobby (incl.)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B Subtropische buitengedeelte met tuin, 

zonneterras, whirlpool
B 2 zwembaden
B Ligbedden, parasols bij het zwembad 

(o.b.v. beschikbaarheid en incl.)

B Badhanddoeken bij het zwembad 
(tegen borg, wissel tegen betaling) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer (DZ): ca. 27 m², 

douche/toilet, föhn, kluisje, tv, 
koelkastje, koffie- en theefaciliteiten, 
airco, balkon of terras, ook voor 
alleengebruik (D1), ook met zeezicht 
(DZM), ook voor alleengebruik (D1M), 
beperkt aantal low cost kamers (DZT) 
boekbaar, bezetting volw. + kind. min. 
1+0, max. 2+1, 3+0

B Junior Suite Zeezicht (PJM): ca. 31 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer (DZ), 
1 slaapkamer, 1 woonkamer, optisch 
gescheiden, bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 2+2, 3+0

B Tweepersoonskamer Zeezicht 'Enjoy' 
(DSM): ca. 27 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ),  
extra 'Enjoy'-services: badjassen, 
slippers, minibar (inclusief), aanvulling 
van de minibar 1 x per week (incl.), 
koffie-/theefaciliteiten, aanvulling van 
thee/koffie 1 x per dag (incl.), 
badhanddoeken bij het zwembad incl., 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+1, 3+0

Expert-tip:
Ons nieuwe extra kamerpakket 'Enjoy' 
maakt jouw vakantie nog aangenamer 
en biedt exclusieve voordelen.

ETEN EN DRINKEN:
1 buffetrestaurant met internationale 
keuken; 2 bars
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Koffie met taart/gebak 16:00 -  

18:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
All-inclusive ultra (T)
Naast de beschreven all-inclusive extra:
B Geselecteerde internationale 

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
Bijzonderheden
B Glutenvrije maaltijden (op aanvraag), 

show-cooking
Expert-tip:
In de pizza & pasta-hoek in het 
restaurant krijg je heerlijke specialiteiten 
uit de Italiaanse keuken aangeboden.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, incl.)
B 1 apart kinderbad, minidisco
B Babybedjes (op aanvraag)

SPORT:
B Inclusief: tafeltennis, volleybal en 

boccia
B Tegen betaling: biljart, door lokale 

aanbieder: golf

VERMAAK:
B Dag- en avondanimatie
Expert-tip:
Met het uitgebreide 
amusementsprogramma kun jij jouw 
vakantiedagen actief en gevarieerd 
maken.

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B Honden niet toegestaan
B Voor het diner geldt een 

kledingvoorschrift
L

EDV-CODE: LPA789
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/LPA789

LABRANDA Riviera Marina BBBB 
In dit hotel staan rust en idylle centraal! De locatie van het hotel in een van de meest 
originele baaien op Gran Canaria is ideaal voor een ontspannen vakantie en ontspannen 
dagen op het strand. Om ervoor te zorgen dat kleine gasten zich niet vervelen, biedt de 
LABRANDA Riviera Marina overdag gevarieerd amusement.

Spanje, Gran Canaria
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Voorbeeld tweepersoonskamer zeezicht
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alleenreizende stellen fun & active designhotel rooftop bar centrale ligging

Design Plus Highlights
B Centraal en dicht bij het strand
B Voormalig bankgebouw
B Bar op het dak met een 

fantastisch uitzicht
B Uniek ontwerp
B Kamers ontworpen met veel 

aandacht voor detail

Ligging: 
B Centraal, in het centrum gelegen
B Zandstrand 'Las Canteras' op ca. 750 m 
B Winkels, uitgaansgelegenheden, 

restaurant en bars ca. 5 minuten
B Afstand tot de luchthaven ca. 25 km
Expert-tip:
Het hotel biedt de perfecte combinatie 
van stad en strand. Verfris jezelf overdag 
met een duik in de zee in het 
nabijgelegen 'Playa Las Canteras' of 
bezoek de bezienswaardigheden zoals 
het aquarium 'Poema del Mar'. 's Avonds 
wachten de bars en restaurants van het 
levendige centrum van Las Palmas om 
ontdekt te worden door jou.

Faciliteiten: 
B Hoofdgebouwen met 11 verdiepingen
B 97 kamers
B 24-uursreceptie, lift
B WiFi in het hele gebouw (incl.)

Expert-tip:
Het chique en moderne ontwerp van 
het hotel doet denken aan het verleden 
van het gebouw als een bank met veel 
kleine details. De zuilen van de lobby 
zien eruit als gestapelde munten en in 
de gangen vind je zwart-witfoto's van 
beroemde bankrovers. Een exclusieve 
ambiance voor een buitengewone 
vakantie. 

HIER VERBLIJF JE: 
B Deluxe Tweepersoonskamer (DX): ca. 

23 - 25 m2, douche/toilet, föhn, bureau, 
telefoon, WiFi (incl.), kluisje, tv, minibar 
(tegen betaling), waterkoker, airco, ook 
voor alleen gebruik (DA), beperkt 
aantal low cost (DXT) boekbaar, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0, max. 
2+1

B Superior Tweepersoonskamer (DS): 
ca. 23 - 25 m2, uitgerust als deluxe 
tweepersoonskamer (DX), 
koffiezetapparaat, bezetting volw. + 
kind. min. 2+0, max. 2+1, ook voor 
alleengebruik (D3) boekbaar

ETEN EN DRINKEN:
1 restaurant: buffetrestaurant 'Tresor';  
2 bars: 1 rooftop-bar 'Ibex'; 1 lobbybar 
'The Vault'
Ontbijt (F)
B Ontbijt (à-la-carte, buffet)

Expert-tip:
De bar op het dak biedt een fantastisch 
uitzicht op de stad en de haven. Overdag 
is het de ideale plek om te genieten van 
een verfrissend drankje in de zon. 's 
Avonds dwaalt het uitzicht over de zee 
van lichten met een heerlijke cocktail en 
hippe muziek door een DJ.

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
B Nationale categorie: 4 sterren
B Bijgebouw Bex Deluxe Suites kunnen 

worden geboekt onder EDV-code 
LPA85P volgens de beschrijving en voor 
de systeemprijs

Expert-tip:
De moderne suites in het naburige 
Hotel Bex Deluxe Suites bieden nog 
meer comfort voor een ontspannen 
vakantie.
L

EDV-CODE: LPA45T
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/LPA45T

Design Plus Bex Hotel  BBBB 
Als een voormalig bankgebouw verheugt het hotel zich in een unieke en slimme stijl die is 
gemodelleerd naar het verleden. Je bevindt je in het hart van Las Palmas, op slechts enkele 
minuten van het strand en de winkel- en restaurantgebieden. Kijk uit naar een 
buitengewone, kosmopolitische sfeer.

Spanje, Gran Canaria
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Voorbeeld kamer
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stellen ontdekker/cultuur onlangs gerenoveerd centrale ligging

Lemon & Soul Highlights
B Centrale ligging in Las Palmas
B Slechts een paar meter van het 

stadsstrand
B Panoramisch dakterras met 

een prachtig uitzicht
B Volledig gerenoveerd in de 

zomer van 2019
B Modern design

Ligging: 
B Lang, natuurlijk zandstrand 'Playa de 

las Canteras', op ca. 50 m afstand, 
toegang via trappen

B Winkels, restaurants/bars op  
ca. 1 min lopen

B 'Parque Santa Catalina' ca. 5 min lopen
B Golfbaan op ca. 20 km
B 'Puerto de Las Palmas' ca. 6,5 km
B Luchthaven 'Gran Canaria' ca. 26 km
Expert-tip:
Dankzij de centrale ligging van het hotel 
kun je overdag op het strand 
ontspannen en 's avonds in het 
kleurrijke nachtleven van Las Palmas 
duiken.
Het indrukwekkende 'Castillo de la Luz', 
dat een scheepvaartmuseum herbergt, 
ligt op slechts een paar minuten lopen 
van het hotel. Je kunt de historische wijk 
Vegueta (ca. 6 km afstand) verkennen 

met zijn vele kleine straatjes tijdens een 
avondwandeling.

Faciliteiten: 
B Onlangs gerenoveerd
B 71 kamers verdeeld over  

6 verdiepingen
B 24-uursreceptie
B 2 liften
B Huurkluisje
B WiFi (incl.)
B TV-kamer
B Wasserij/strijkservice (tegen betaling)
B Panoramisch dakterras met ligstoelen 

(incl.) en bubbelbad
B Badhanddoeken beschikbaar op het 

strand (borg, wisselen tegen betaling)
Expert-tip:
Het frisse, moderne ontwerp met 
citroengele kleuraccenten zorgt voor een 
goed humeur. Elke dag moet zo stralend 
mooi beginnen.
Het dakterras is de ideale plek om te 
genieten van een ontspannen zonnebad 
en opnieuw een spannend boek te 
lezen. 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer (DZ): ca. 25 m², 

douche/toilet, föhn, WiFi (incl.), 
huurkluisje, tv, airco, uitzicht op straat, 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max 2+1

B Superior tweepersoonskamer (DS): 
ca. 45 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ), telefoon, 
eethoek, koelkast, terras, bezetting 
volw. + kind. min. bezetting 2+0,  
max. 2+1, 3+0

B Familiekamer (FZ): 45 m², ingericht als 
tweepersoonskamer (DZ), telefoon, 
keuken, eethoek, koelkast, magnetron, 
balkon, bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, max. 2+2, 3+0

B Tweepersoonskamer 'Urban' (DZA): 
ca. 25 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ),  
extra 'Urban'-services:  
VIP-voorzieningen, koffie- en 
theefaciliteiten, dagelijkse cocktail, 
bezetting volw. + kind. min. en  
max. 2+0

B Tweepersoonskamer Economy (DM): 
25 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ), telefoon, 
zonder uitzicht, met dakraam, 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 2+1, 3+0

Expert-tip:
Ons nieuwe kamerpakket 'Urban' maakt 
jouw verblijf nog aangenamer en biedt 
je exclusieve voordelen.

ETEN EN DRINKEN:
Logies (U)
B Zonder maaltijden

Ontbijt (F)
B Ontbijt in een nabijgelegen café  

(à-la-carte)

VOOR KINDEREN:
B Babybedjes (incl., op aanvraag)

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 3 sterren
B Honden niet toegestaan
L

EDV-CODE: LPA39K
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/LPA39K

Lemon & Soul Las Palmas BBB 
Dit moderne stadshotel is volledig gerenoveerd en heropend. Las Palmas, de hoofdstad 
van het eiland, biedt verschillende mogelijkheden en activiteiten. Maar dankzij het 
nabijgelegen strand wordt zwemplezier ook niet verwaarloosd. Je kunt ook ontspannen 
in de hot tub op het zonneterras en genieten van het uitzicht.
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families fun & active kinderbad miniclub centrale ligging

LABRANDA Highlights
B Optimale locatie naar het 

stadscentrum
B Royaal ontworpen kamers
B Gevarieerd 

amusementsprogramma
B Buffetrestaurant met een 

pizza- en pastahoek
B In de buurt van het nationale 

park 'Dunas de Corralejo'

Ligging: 
B Centraal gelegen
B Natuurlijk zandstrand op ca. 400 m 

afstand
B 100 m van het stadscentrum met 

winkelcentrum en restaurants/bars
B Afstand tot het nationale park 'Dunas 

de Corralejo' ca. 3 km
B Afstand tot de haven ca. 2 km
B Afstand tot de luchthaven ca. 40 km
Expert-tip:
Trakteer jezelf op een reis naar Lobos. 
Het eiland is een natuurreservaat en is 
de thuisbasis van vele soorten vogels.

Faciliteiten: 
B 288 kamers verdeeld over  

2 verdiepingen
B 24-uursreceptie
B WiFi (incl.)

B Uitgebreide buitenruimte met tuin, 
zonneterras en 2 zwembaden

B Ligbedden en parasols (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad 
(incl.)

B Badhanddoeken beschikbaar bij het 
zwembad (tegen betaling) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Deluxe tweepersoonskamer (DX):  

ca. 40 m², slaapbank, douche/toilet, 
föhn, telefoon, WiFi (incl.), huurkluis, 
tv, minikoelkast, waterkoker, airco, 
balkon of terras, ook voor alleen 
gebruik (DA), optioneel als kamertype 
zwembadzijde (DXP), ook voor 
alleengebruik (DAP), beperkt aantal 
low cost kamers (DXT), ook voor 
alleengebruik (DAT), bezetting volw. + 
kind. min. 1+0, max. 2+2, 3+0

B Suite (2 slaapkamers) (P2): ca. 48 m², 
ingericht als tweepersoonskamer 
deluxe (DX), 1 woonkamer met 
slaapgelegenheid, 2 slaapkamers,  
bad en douche/toilet, koffie- en 
theefaciliteiten, bezetting volw. + kind. 
min. 2+2, 3+0, max. 3+3, 4+2, 5+0

B Deluxe tweepersoonskamer 'Enjoy' 
(DXA): ca. 40 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer Deluxe (DX), 
 extra diensten 'Enjoy': badjassen, 
slippers, minibar (incl.), aanvulling van 
de minibar 1 x per week (incl.), koffie-/

theefaciliteiten, aanvulling van thee/
koffie 1 x per dag (incl.), 
badhanddoeken bij het zwembad 
inclusief, ook voor alleengebruik (DAA), 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 2+2, 3+0

B Deluxe tweepersoonskamer 'Flexi' 
(DXB): ca. 40 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer Deluxe (DX), 
extra 'Flexi'-services: badjassen, 
slippers, minibar (incl.), aanvulling van 
de minibar 1 x per week (incl.), koffie-/
theefaciliteiten, aanvulling van thee/
koffie 1 x per dag (incl.), 
badhanddoeken bij het zwembad 
(incl.), fruit en mousserende wijn bij 
aankomst, welkomstdrankje, privé 
check-in, late check-out (o.b.v. 
beschikbaarheid), lunch of diner in 
geselecteerde MP-hotels met het  
„Free Pass Meal Plan” (je kunt jouw 
maaltijden nuttigen in geselecteerde 
Meeting Point Hotels op basis van het 
geboekte verzorgingstype; onder 
voorbehoud), ook voor alleengebruik 
(DAB), bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 2+2, 3+0

Expert-tip:
Onze extra kamerpakketten 'Enjoy' en 
'Flexi' maken jouw verblijf aangenamer 
en bieden je exclusieve voordelen.

ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants: buffetrestaurant 'Lobos 
Beach'; Specialiteitenrestaurant 'Botanic 
Lounge '; 2 bars: poolbar 'Coco Loco'; 
'Faro Club' lounge bar
Ontbijt (F)
B Ontbijt (buffet)
Halfpension (H)
B Ontbijt en diner (buffet)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslaperontbijt 10:30 - 11:30 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 23:00 uur
All-inclusive ultra (T)
Naast all-inclusive krijg je: 
B Geselecteerde internationale 

alcoholische dranken 10:00 - 23:00 uur

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, incl.)
B Apart kinderbad
B Speelplaats
B Babybedjes (incl.)

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte, basketbal, jeu 

de boules en tennis
B Tegen betaling: biljart
Door lokale aanbieder: fietsverhuur

LABRANDA Bahia de Lobos BBBB 
Dit moderne hotel is het juiste adres voor gezinnen en sportliefhebbers. De nabijheid van 
het strand en het zwembad verblijden zwemmers van alle leeftijden. Blijf actief met het 
uitgebreide aanbod van sporten en fitness. Na een drukke dag kun je ontspannen in de 
sauna en in de grote tuin.
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Voorbeeld tweepersoonskamer deluxe twin pool

Expert-tip:
Voor een bijzonder mooie dag op het 
strand, huur een fiets en verken de 
duinen van Corralejo. Veel rustige baaien 
nodigen je uit om te blijven hangen.

VERMAAK:
B Gevarieerd entertainment overdag en 

avondentertainment met shows

WELLNESS:
B Tegen betaling: spa- en 

wellnesscentrum met sauna en 
massages (in hotel LABRANDA 
Corralejo Village)

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Landencategorie: 4 sterren
B Geen honden toegestaan
B All-inclusive en all-inclusive ultra 

kunnen worden geboekt onder EDV-
code FUE403

L

EDV-CODE: FUE75T
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/FUE75T
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stellen fun & active spa centrale ligging

LABRANDA Highlights
B Familiaire omgeving met 

charme
B Modern design
B Ruime premium 

tweepersoonskamer met 
aparte slaapkamer

B Gratis shuttleservice naar het 
duinstrand

Ligging: 
B Strand op ca. 400 m
B Centrum ca. 200 m
B Restaurants/bars ca. 100 m
B Winkel- en uitgaansgelegenheden  

ca. 5 minuten
B Nationaal park Dunas de Corralejo  

ca. 3 km
B Golfbaan ca. 40 km
B Luchthaven ca. 45 km
Expert-tip:
Talloze restaurants en winkels wachten 
op je die op loopafstand liggen en je 
uitnodigen om door het centrum van 
Corralejo te wandelen. 
Natuurliefhebbers kunnen zich 
verheugen op het Nationaal Park 'Dunas 
de Corralejo', waar het lichte en fijne 
zand van kalksteen een dromerig 
duinlandschap vormt.

Faciliteiten: 
B 110 kamers, 24-uursreceptie
B WiFi (inclusief)
B Uitgestrekte buitengedeelte
B 1 zwembad
B Ligbedden en parasols o.b.v. 

beschikbaarheid bij het zwembad 
(inclusief)

B Badhanddoeken beschikbaar bij het 
zwembad (tegen borg) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Premium Tweepersoonskamer (DP): 

ca. 42 m², aparte slaapkamer, 
woonkamer met schuifdeur, douche/
toilet, föhn, WiFi (inclusief), 
huurkluisje, tv, koelkastje, airco, balkon 
of terras, ook met zwembadzicht 
(DDP), bezetting (volw. + kind.) min. 
2+0, max. 2+2, 3+0, ook voor 
alleengebruik (DW) boekbaar

B Tweepersoonskamer Premium 'Enjoy' 
(DPA): ca. 42 m², uitgerust als een 
tweepersoonskamer premium (DP), 
badjassen, slippers, minibar (incl.),  
1 x per week gevulde minibar (incl.), 
koffie- en theefaciliteiten, 1 x per dag 
aanvullen thee/koffie (incl.), 
aanvullende diensten 'Enjoy': 
badhanddoeken bij het zwembad 
(incl.), bezetting (volw. + kind.)  
min. 2+0, max. 2+2, 3+0, ook voor 
alleengebruik (DWA) boekbaar

B Tweepersoonskamer Premium 'Flexi' 
(DPB): ca. 42 m², ingericht als 
tweepersoonskamer premium (DP), 
badjassen, slippers, minibar (incl.),  
1 x per week bijvullen minibar (incl.), 
koffie- en theefaciliteiten, 1 x per dag 
aanvullen thee/koffie (incl.), 
aanvullende dienst 'Flexi': 
badhanddoeken bij het zwembad 
(incl.), fruit en mousserende wijn bij 
aankomst, welkomstdrankje, privé 
check-in, late check-out (o.b.v. 
beschikbaarheid), lunch of diner in 
geselecteerde Meeting Point Hotels 
met het 'Free Pass Meal Plan' (je kunt 
jouw maaltijden nuttigen in 
geselecteerde Meeting Point Hotels  
op basis van het geboekte 
verzorgingstype; onder voorbehoud), 
bezetting (volw. + kind.) min. 2+0,  
max. 2+2, 3+0, ook voor alleengebruik 
(DWB) boekbaar

B Tweepersoonskamer Premium 'Relax' 
(DPC): ca. 42 m², ingericht als 
tweepersoonskamer Premium (DP), 
badjassen, slippers, minibar (incl.),  
1 x per week bijvullen van de minibar 
(incl.), koffie- en theefaciliteiten, 1 x per 
dag aanvullen van koffie/thee (incl.), 
aanvullende diensten 'Relax': 
badhanddoeken bij het zwembad 
(incl.), fruit en mousserende wijn bij 
aankomst, welkomstdrankje, privé 

check-in, late check-out (o.b.v. 
beschikbaarheid), lunch of diner in 
geselecteerde Meeting Point Hotels 
met het 'Free Pass Meal Plan' (je kunt 
jouw maaltijden nuttigen in 
geselecteerde Meeting Point Hotels  
op basis van het geboekte 
verzorgingstype; onder voorbehoud),  
1 x per week gratis toegang tot de spa 
en 15 minuten massage, 20% korting 
op spa-behandelingen, bezetting 
(volw. + kind.) min. 2+0, max. 2+2, 3+0, 
ook voor alleengebruik (DWC) 
boekbaar

Expert-tip:
Onze nieuwe extra kamerpakketten 
'Enjoy', 'Flexi' en 'Relax' maken jouw 
verblijf aangenamer en bieden je 
exclusieve voordelen.

ETEN EN DRINKEN:
1 buffetrestaurant 'Lava', met 
internationale keuken, buitengedeelte 
(ca. 100 m² groot), terras, 2 bars
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch en diner (buffet)
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Ijs 10:30 - 19:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:30 - 24:00 uur
All-inclusive ultra (T)
Naast de beschreven all-inclusive 
ontvang je:

LABRANDA Corralejo Village BBBB 
Breng een ontspannen vakantie door in LABRANDA Corralejo Village, gelegen in het hart 
van de levendige stad Corralejo. Naast de centrale ligging fascineert het hotel met zijn 
natuurlijke omgeving. Het zandstrand en het prachtige nationale park Corralejo Dune 
liggen dicht bij het hotel. De familiaire sfeer en de lokale keuken zorgen ervoor dat je jezelf 
volledig op je gemak voelt.
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Voorbeeld premium kamer

B Geselecteerde internationale 
alcoholische dranken 10:30 - 24:00 uur

Bijzonderheden:
B Showcooking, thema-avonden, 

vegetarische keuken, dieetmaaltijden 
(op aanvraag)

Expert-tip:
De 'Rock Bar' is de ideale plek om de 
avond comfortabel af te sluiten. 
Heerlijke drankjes worden geserveerd 
op een terras en een aparte lounge in de 
buitenlucht.

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte, 

beachvolleybal, tafeltennis, 
multifunctioneel sportveld en darts

B Tegen betaling: biljart, door lokale 
aanbieder: golf

WELLNESS:
B Tegen betaling: spa- en wellnesscenter 

'La Brise Spa' met sauna, whirlpool, 
massages, wellness- en 
beautybehandelingen

Expert-tip:
Verschillende behandelingen (tegen 
betaling) zorgen voor jouw welzijn 
tijdens jouw verblijf in de 'La Brise Spa':
B Hydromassagegebied
B Multifunctionele douches
B Massage onder de pergola buitenshuis
B Breed scala aan massages

B Gezichts- en lichaamsbehandelingen 
zoals scrubs en wraps

B Manicure en pedicure

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B Huisdieren niet toegestaan
L

EDV-CODE: FUE787
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/FUE787
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families kinderbad miniclub spa

LABRANDA Highlights
B Grote gezinsvriendelijke 

appartementen
B Uitgebreid aanbod voor 

kinderen
B Pendelbus naar het duinstrand
B Wellnessruimte "La Brise Spa"
B Italiaans à-la-carterestaurant

Ligging: 
B Zandstrand op ca. 700 m, 

shuttleservice (inclusief, 1 x dagelijks)
B Aan de stadsrand gelegen
B Winkelgelegenheid op ca. 800 meter
B Luchthaven op ca. 40 km afstand

Faciliteiten: 
B 180 kamers, lobby
B Zithoeken, receptie
B WiFi (inclusief)
B Uitgestrekte buitengedeelte met 

zonneterras
B 4 zwembaden
B Ligbedden en parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) bij het zwembad 
(inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer (DZ): ca. 45 m², 

badkamer of douche/toilet, föhn, 
telefoon, huurkluisje, tv, airco, beperkt 
aantal low cost kamers (DZT) 

beschikbaar, bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 2+1, 3+0

B Appartement (1 slaapkamer) (A1):  
ca. 45 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapgelegenheid, kitchenette, balkon 
of terras, 5 x per week kamerreiniging, 
1 x per week beddengoedwissel,  
2 x per week handdoekwissel, ook met 
zwembadzicht (A1P), bezetting volw. + 
kind. min. 2+0, max. 2+2, 3+1

B Superior Appartement (AS): ca. 45 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer (DZ), 
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapgelegenheid, balkon of terras, ook 
met zwembadzicht (ASP), bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 2+2. 3+1

B Appartement 'Enjoy' (APA): 45 m², 
ingericht als Appartement (1 
slaapkamer) (A1), extra 'Enjoy'-
services: badjassen, slippers, minibar 
(inclusief), 1 x per week bijvullen van 
de minibar (inclusief), koffie-/
theefaciliteiten, aanvulling van thee/
koffie 1 x per dag (inclusief), 
badhanddoeken bij het zwembad 
inclusief, bezetting volw. + kind. min. 
2+0, max. 2+2, 3+1

B Appartement 'Flexi' (APB): ca. 45 m², 
uitgerust als een appartement (1 
slaapkamer) (A1), extra 'Flexi'-services: 
badjassen, slippers, minibar (inclusief), 

aanvulling van de minibar 1 x per week 
(inclusief), koffie-/theefaciliteiten, 
aanvulling van thee/koffie 1 x dagelijks 
(inclusief), badhanddoeken bij het 
zwembad (inclusief), fruit en 
mousserende wijn bij aankomst, 
welkomstdrankje, privé check-in, late 
check-out (o.b.v. beschikbaarheid), lunch 
of diner in geselecteerde MP-hotels met 
de „Free Pass Meal Plan” (je kunt jouw 
maaltijden nuttigen in geselecteerde 
Meeting Point Hotels op basis van het 
geboekte verzorgingstype (onder 
voorbehoud), bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 2+2, 3+1

B Appartement 'Relax' (APC):  
ca. 45 m², ingericht als appartement  
(1 slaapkamer) (A1), extra 'Relax'-
services: badjassen, slippers, minibar 
(inclusief), aanvulling van de minibar  
1 x per week (inclusief), koffie-/
theefaciliteiten, aanvulling van thee/
koffie 1 x dagelijks (inclusief), 
badhanddoeken bij het zwembad 
(inclusief), fruit en mousserende wijn 
bij aankomst, welkomstdrankje, privé 
check-in, late check-out (o.b.v. 
beschikbaarheid), lunch of diner in 
geselecteerde MP-hotels met de  
„Free Pass Meal Plan” (je kunt jouw 
maaltijden nuttigen in geselecteerde 
Meeting Point Hotels op basis van het 
geboekte verzorgingstype (onder 

voorbehoud), 1 x per week toegang  
tot de spa met 15 minuten massage,  
20% korting op behandelingen, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 3+0

Expert-tip:
Onze nieuwe extra kamerpakketten 
'Enjoy', 'Flexi' en 'Relax' maken jouw 
verblijf aangenamer en bieden 
exclusieve voordelen.

ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants: buffetrestaurant 'Traviata', 
buffetrestaurant 'Trattoria, à-la-
carterestaurant / specialiteitenrestaurant 
'Trattoria Brezza' (tegen betaling, 
reservering vereist) met Italiaans 
keuken; 2 bars
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Snacks 15:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 23:00 uur
All-inclusive ultra (T)
Naast all-inclusive ontvang je:
B Geselecteerde internationale 

alcoholische dranken 10:00 - 23:00 uur
B Het dragen van een all-inclusive 

armband is verplicht
Expert-tip:
Trakteer jouw lichaam op iets goeds en 
geniet van de vers bereide smoothies 
aan de poolbar 'Vitaminico'.

LABRANDA Aloe Club BBBB 
Het hotel ligt direct aan het beroemde natuurpark Corralejo, dat bekend staat om zijn 
eindeloze duinen - een magisch gezicht! Binnen maken de stijlvolle ambiance en de ruime 
buitenruimte met palmbomen en het zwembad indruk. Ouders kunnen ontspannen in 
de spa van het hotel, terwijl de kleintjes zich vermaken in de kinderclub.
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Voorbeeld appartement

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, inclusief)
B 3 kinderbaden
B Speelplaats
Expert-tip:
Het amusementsprogramma zal de 
kinderen uitgebreid vermaken!

SPORT:
B Inclusief: voetbal en volleybal
B Tegen betaling: biljart

WELLNESS:
B Tegen betaling: spa- en 

wellnessgedeelte 'La Brise Spa'  
(vanaf 16 jaar), sauna en massages

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 3 sterren
L

EDV-CODE: FUE604
'

Meer kamertypes:  max. bezetting (v/k)
DK 2-pk. single + kind 1/1
AA App. voor alleengebruik 1/0
Volgens online beschrijving en prijzen in het systeem boekbaar
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/FUE604
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families kinderbad miniclub rustige ligging

LABRANDA Highlights
B Nabij het stadscentrum
B Populair bij vaste gasten
B Slechts ca. 400 m van het 

zandstrand
B Uitgebreid sport- en 

entertainmentaanbod

Ligging: 
B Kilometerslang fijn zandstrand Costa 

Calma, op ca. 400 m afstand
B Naar het centrum ca. 1,4 km
B Winkelgelegenheid op ca. 2 min lopen
B Afstand tot de luchthaven ca. 66 km
Expert-tip:
Op het zacht glooiende strand kunnen 
de kinderen in het water spetteren en 
zandkastelen bouwen. Door de 
verhoogde ligging kun je genieten van 
een fantastisch uitzicht over de Costa 
Calma en tegelijkertijd ben je in een 
rustige omgeving

Faciliteiten: 
B 5 verdiepingen, 152 kamers
B Lobby, zithoeken, receptie, lift
B WiFi (inclusief)
B Verzorgde buitengedeelte met tuin, 

zonneterras
B 1 zwembad
B Ligbedden en parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) bij het zwembad 
(inclusief), badhanddoeken tegen borg 
(wissel tegen betaling) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer (DZ): ca. 28 m², 

bad/toilet, föhn, telefoon, WiFi 
(inclusief), tv, koelkastje, 
plafondventilator, balkon of terras,  
ook met zeezicht (DZM), beperkt 
aantal low cost kamers (DZT) 
beschikbaar, ook voor alleengebruik 
(D1) boekbaar, bezetting volw. + kind. 
min. 1+0, max. 2+1

B Familiekamer (FZ): ca. 33 m², uitgerust 
als tweepersoonskamer (DZ), 1 
slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapgelegenheid, ook met zeezicht 
(FZM) boekbaar, bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, 3+0, max. 2+2, 3+1

B Tweepersoonskamer Enjoy (DZA):  
ca. 28 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ), extra 
'Enjoy'-services: badjassen, slippers, 
minibar (inclusief), 1 x per week 
bijvullen van de minibar (inclusief), 
koffie-/theefaciliteiten, 1x per dag thee 
/ koffie bijvullen (inclusief), 
badhanddoeken bij het zwembad 
inclusief, ook met zeezicht (DZB),  
voor alleengebruik (D1B) boekbaar, 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 2+1

Expert-tip:
Ons nieuwe extra kamerpakket 'Enjoy' 
maakt jouw verblijf nog aangenamer en 
biedt exclusieve voordelen.

ETEN EN DRINKEN:
1 buffetrestaurant, 2 bars: zwembadbar 
(als snackbar beschikbaar); cocktailbar
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Koffie met taart/gebak 15:00 -  

17:00 uur
B Ijs 10:00 - 18:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 23:00 uur
All-inclusive ultra (T)
Naast de beschreven all-inclusive 
ontvang je: 
B Geselecteerde internationale 

alcoholische dranken
Bijzonderheden
B Soms themabuffet, show-cooking

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, inclusief), op 

bepaalde uren in de voor- en 
namiddag

B 1 apart kinderbad
B Speelplaats, minidisco, spelletjeskamer

SPORT:
B Tegen betaling: fitnessruimte, 

beachvolleybal, voetbal, minigolf, 

tennis en tafeltennis
B Tegen betaling: biljart, door lokale 

aanbieders: duiken (duikschool) en 
windsurfen

VERMAAK:
B Uitgebreide daganimatie
B Avondentertainment met livemuziek, 

shows

WELLNESS:
B Tegen betaling: spa- en wellnesscenter 

met sauna, hamam, whirpool en 
massages

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
B Nationale categorie: 3 sterren
B Voor het diner geldt een 

kledingvoorschrift
L

EDV-CODE: FUE297
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/FUE297

LABRANDA Golden Beach BBBB 
Zonneterras en zwembad, spa en een breed scala aan sporten - dit hotel vervult alle 
vakantiewensen. Dankzij de uitgebreide uitrusting en de nabijheid van het strand, krijgen 
alle leeftijdsgroepen waar voor hun geld. De verhoogde locatie van het hotel betovert met 
een geweldig uitzicht op de kust. Breng hier veelbewogen vakantiedagen door.
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Voorbeeld premium kamer
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stellen fun & active rooftop bar centrale ligging

Lemon & Soul Highlights
B Stijlvol dakterras met lounge 

en rooftopbar
B Moderne tweepersoonskamers 

deluxe & junior suites
B Pizza- & pasta-hoek
B Centraal op slechts 250 m van 

het strand

Ligging: 
B Fijn zandstrand Playa del Matorral op 

ca. 250 m, bereikbaar via pad
B Morro Jable ca. 10 min lopen
B Luchthaven Fuerteventura ca. 80 km
Expert-Tip:
Een ontspannen wandeling langs de 
promenade brengt je naar een 
vuurtoren omringd door een zoute 
steppe. Het nabijgelegen vissersdorp 
Morro Jable zal je betoveren met zijn 
kleine straatjes waar je typische 
restaurants en bars kunt vinden.

Faciliteiten: 
B 150 kamers
B 24-uursreceptie, 2 liften
B WiFi (incl.)
B Geldautomaat
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B 1 zwembad

B Ligbedden en parasols (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad 
(inclusief)

B Badhanddoeken beschikbaar bij het 
zwembad (tegen borg)

Expert-tip:
Het hotel maakt vooral indruk met zijn 
moderne design in overeenstemming 
met de hotelnaam. Frisse kleuren en 
cactussen zorgen voor een absolute 
feel-good sfeer. 

HIER VERBLIJF JE: 
B Deluxe Tweepersoonskamer (DX):  

ca. 26-31 m², woonkamer, douche/
toilet, föhn, WiFi (inclusief), 
huurkluisje, minibar (tegen betaling), 
balkon of terras, ook met zijzeezicht 
(DXK), bezetting (volw. + kind.)  
min. 2+0, max. 2+2, 3+0

B Junior Suite (PJ): ca. 31-34 m², 
uitgerust als deluxe 
tweepersoonskamer (DX),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer, optisch 
gescheiden, badjassen, minibar (incl. 
gevuld bij aankomst), ook te boeken 
met zijzeezicht (PJK), bezetting (volw. + 
kind.) min. 2+0, max. 2+2, 3+0

B Economy Tweepersoonskamer Type A 
(DMA): ca. 26-31 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer deluxe (DX), 
zonder woonkamer, met uitzicht op de 
binnenplaats en dus zonder direct 

daglicht, bezetting (volw. + kind.)  
min. en max. 2+0, ook voor 
alleengebruik (DMA) boekbaar

ETEN EN DRINKEN:
1 buffetrestaurant 'La Oliva' met 
internationale keuken, 3 bars
Halfpension (H)
B Ontbijt en diner (buffet)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch en diner (buffet)
B Koffie met taart/gebak 16:30 -  

17:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 23:00 uur
All-inclusive ultra (T)
Naast de beschreven all-inclusive 
ontvang je:
B Geselecteerde internationale 

alcoholische dranken 10:00 - 23:00 uur
Bijzonderheden:
B Show-cooking
Expert-tip:
Het dakterras van het hotel is een 
prachtige plek om te zonnebaden met 
een heerlijke cocktail. De ligstoelen en 
lounge meubels nodigen uit om te 
blijven hangen en 's avonds zorgt het 
geweldige uitzicht voor romantische 
momenten tijdens de zonsondergang.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (5 - 11 jaar)
B 1 kinderbad

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte
B Tegen betaling door lokale aanbieder: 

(kite)surfen

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnessruimte  

'La Brise Spa' met sauna, stoombad  
en whirlpool

B Tegen betaling: massages en 
wellnessbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B Honden niet toegestaan
L

EDV-CODE: FUE23J
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/FUE23J

Lemon & Soul Cactus Garden BBBB 
Geniet van een moderne ambiance op een idyllische locatie. Niet alleen zijn het strand en 
uitgaansgelegenheden in de buurt, maar ook het charmante vissersdorp Morro Jable.  
Het absolute hoogtepunt is het dakterras van vanaf waar je een geweldig uitzicht hebt op 
de Faro de Morro Jable en het strand van Jandia.
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Voorbeeld junior suite
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families rustzoeker kinderbad landentypisch

LABRANDA Highlights
B Modern ontworpen suitehotel
B Fantastisch uitzicht op 

Fuerteventura
B Ruime suites met aparte 

slaapkamers
B Buffetrestaurant met pizza- en 

pastahoek

Ligging: 
B Centrum ca. 5 min rijden
B Puerto del Carmen ca. 40 min rijden
B Winkels op ca. 2.5 km
B Zee op ca. 1,5 km afstand
Expert-tip:
Dankzij de ligging kun je ontspannen 
dagen doorbrengen bij het zwembad 
met uitzicht op de vulkaan 
Montaňa Roja.

Faciliteiten: 
B 120 kamers, receptie, geen lift
B Buitengedeelte met zonneterras
B 2 zwembaden
B Ligbedden en parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) bij het zwembad 
(inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Suite (1 slaapkamer) (P1): ca. 34 -  

43 m², 1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapgelegenheid, slaapbank, douche/

toilet, telefoon, WiFi (inclusief), kluisje, 
tv, koelkastje, airco, verwarming, 
terras, ook met zeezicht (P1M), beperkt 
aantal low cost kamers (P1T), bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 2+2, 3+0

B Suite (2 slaapkamers) (P2): ca. 52 m², 
uitgerust als suite (1 slaapkamer) (P1),  
2 slaapkamers, bezetting volw. + kind. 
min. 3+0, max. 3+3, 4+2, 5+0

B Suite (1 slaapkamer) Type C (P1C):  
ca. 34 - 43 m², uitgerust als suite  
(1 slaapkamer) (P1), extra 'Enjoy'-
services: badjassen, slippers, minibar 
(inclusief), 1 x per week bijvullen van 
de minibar (inclusief), koffie- en 
theefaciliteiten, aanvulling van thee/
koffie 1 x per dag (inclusief), 
badhanddoeken bij het zwembad 
inclusief, bezetting volw. + kind. min. 
2+0, max. 2+2, 3+0

B Suite (2 slaapkamers) Type C (P2C): 
ca. 52 m², uitgerust als suite  
(1 slaapkamer) (P1), 2 slaapkamers, 
extra 'Enjoy'-services: badjassen, 
slippers, minibar (inclusief), aanvulling 
van de minibar 1 x per week (inclusief), 
koffie- en theefaciliteiten, aanvulling 
van thee/koffie 1 x dagelijks (inclusief), 
badhanddoeken bij het zwembad 
inclusief, bezetting volw. + kind. min. 
3+0, max. 3+3, 4+2, 5+0

Expert-tip:
Ons nieuwe extra kamerpakket 'Enjoy' 

maakt jouw verblijf aangenamer en 
biedt exclusieve voordelen.

ETEN EN DRINKEN:
1 buffetrestaurant; 2 bars: zwembadbar 
(als snackbar beschikbaar); lobbybar
Halfpension (H)
B Ontbijt en diner (buffet)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 10:30 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 23:00 uur
All-inclusive ultra (T)
Naast de beschreven all-inclusive ook:
B Geselecteerde internationale 

alcoholische dranken 10:00 - 23:00 uur 
B Het dragen van een all-inclusive 

armband is verplicht
Expert-tip:
Liefhebbers van de Italiaanse keuken 
zullen blij zijn met de heerlijke 
specialiteiten die worden geserveerd 
in de pizza- & pasta-hoek in het 
restaurant.

VOOR KINDEREN:
B 1 apart kinderbad
B Speelplaats
B Kinderanimatie (5 - 12 jaar, op  

bepaalde uren)

SPORT:
B Inclusief: beachvolleybal, voetbal, 

tennis, tafeltennis en multifunctioneel 
sportveld

B Tegen betaling: biljart

VERMAAK:
B Regelmatig daganimatie
B Wisselend activiteitenprogramma
B Dagelijks, afwisselend 

avondentertainment met bingo-
avond, karaoke-avond, livemuziek

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B All-inclusive en ultra all-inclusive 

boekbaar onder EDV-code ACE264

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: ACE22T
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/ACE22T

LABRANDA Alyssa Suite Hotel BBBB 
Het hotel betovert niet alleen met zijn exclusieve locatie aan de voet van Montana Roja, 
maar creëert ook een ware oase van rust voor zijn gasten dankzij het goed onderhouden 
terrein. Naast stijlvol meubilair, verheug jij je ook op tal van wellness- en 
sportaanbiedingen die een gevarieerd verblijf garanderen.
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families aquapark direct aan het strand miniclub

LABRANDA Highlights
B Uitgebreide buitenruimte
B Waterpark en piratenschip 

voor de kinderen
B Lang strand
B Veel kamercategorieën

Ligging: 
B Lang zand-/kiezelstrand
B Winkels, restaurants/bars ca. 1 km
B Afstand tot de luchthaven ca. 4 km

Faciliteiten: 
B 475 kamers, 24-uursreceptie
B WiFi in het hele gebouw (incl.)
B Amfitheater, bank/wisselkantoor, 

kapper
B Buitengedeelte met tuin en ligweide, 

weersafhankelijk
B Aquapark, 5 glijbanen, piratenschip 

(inclusief)
B 5 zwembaden
B Ligbedden, parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) en handdoeken bij 
het zwembad en op het strand (incl.)

Expert-tip:
Het waterpark met 5 glijbanen en een 
piratenschip biedt plezier en actie voor 
het hele gezin. Het ligt tussen het strand 
van Blue Bay en het Blue Bay Garden 
Hotel. 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Landzicht (DZL): 

ca. 25 m², in hoofd- of 
bungalowgebouw, bad of douche/
toilet, föhn, telefoon, WiFi (inclusief), 
kluisje, tv, minibar (inclusief), airco, 
balkon of terras, ook met zeezicht 
(DZM), bezetting volw. + kind. min. 
2+0, max. 2+2, 4+0, ook voor 
alleengebruik (D1L, D1M) boekbaar

B Junior Suite Zijzeezicht (PJK):  
ca. 24 m², in bungalowgebouw, 
uitgerust als tweepersoonskamer 
landzicht (DZL), douche/toilet,  
1 x dagelijks gevulde minibar 
(inclusief), balkon, bezetting volw. + 
kind. min. 2+0, max. 2+2, 4+0

B Familiekamer Landzicht (FZL):  
ca. 27 m², in het hoofd- of 
bungalowgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer landzicht (DZL), 
ook met zeezicht (FZM), bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 3+1

B Familiekamer (2 slaapkamers) 
Landzicht (F2L): ca. 35 m², in het 
hoofdgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer landzicht (DZL),  
2 slaapkamers met verbindingsdeur, 
bad/toilet, balkon, bezetting volw. +  
kind. min. 2+0, max. 4+1, 5+0

B Bungalow gemeenschappelijk 
zwembad (BG9): ca. 21 m², in het 
bungalowgebouw, uitgerust als 

tweepersoonskamer landzicht (DZL), 
bad/toilet, 1 x dagelijks gevulde 
minibar (inclusief), terras met toegang 
tot het gemeenschappelijke zwembad, 
bezetting volw. + kind. min. en  
max. 2+0

B Familiebungalow gemeenschappelijk 
zwembad (BF9): ca. 29 m², in 
bungalowgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer landzicht (DZL), 
douche/toilet, 1 x dagelijks gevulde 
minibar (inclusief), terras met toegang 
tot het gemeenschappelijke zwembad, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 3+1, 4+0

B Familiekamer Superior (FS):  
ca. 29 m², in Family World gebouw, 
uitgerust als tweepersoonskamer 
landzicht (DZL), 1 slaapkamer, douche/
wc, terras, bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 3+1, 4+0

B Tweepersoonskamer Low Cost (DZT): 
ca. 22 m², in Blue Bay Garden Resort, 
uitegrust als tweepersoonskamer 
landzicht (DZL), douche/toilet, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+1

B Familiekamer Low Cost (FZT):  
ca. 26 m², in Blue Bay Garden Resort, 
uitgerust als tweepersoonskamer 
landzicht (DZL), bezetting volw. +  
kind. min. 2+0, max. 3+1

ETEN EN DRINKEN:
6 restaurants: buffetrestaurant 
'Dionysos', buffetrestaurant 'Garden', 
'Pizza & Grill House', 
specialiteitenrestaurant 'Muses'  
(tegen betaling, op reservering), 
specialiteitenrestaurant 'Il Gusto'  
(tegen betaling, op reservering),  
'Burger House' (tegen betaling, op 
reservering), 3 bars
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch en diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 11:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B 1 x per verblijf diner in het 

specialiteitenrestaurant 'Muses',  
'Il Gusto' en 'Burger House' inclusief

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4-12 jaar, inclusief), 10:00 

- 12:00 uur, 15:00 - 17:00 uur
B 3 speeltuinen, minidisco
B Shows en toernooien
B Babybedjes (incl., op aanvraag)
B Babysitservice (tegen betaling)

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnessruimte, 

waterpolo, watergymnastiek, 
basketbal, beachvolleybal, tennis, 
tafeltennis en darts

LABRANDA Blue Bay Beach & Blue Bay  
Garden BBBB 
'Water zover het oog reikt', zo luidt het motto van dit ruime, goed onderhouden 
hotelcomplex. De locatie direct aan het lange strand, de zwembaden, het grote waterpark 
en de aantrekkelijk ontworpen spa laten niets te wensen over voor zwemliefhebbers.

Griekenland, Rhodos
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Expert-tip:
Optimale windomstandigheden bieden 
de ideale mogelijkheid om te surfen.

VERMAAK:
B 6 x per week animatie overdag
B Af en toe afwisselend 

avondentertainment met karaoke, 
shows, dans en thema-avonden

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnessgedeelte 'La 

Brise Spa', sauna, binnenzwembad 
(toegang vanaf 18 jaar), whirlpool en 
rustruimte

B Tegen betaling: massages, wellness- 
en beautybehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B Toeristenbelasting (ter plaatse te 

betalen) ca. 3 euro per kamer/nacht
B Honden niet toegestaan
L

EDV-CODE: RHO22G
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/RHO22G
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families direct aan het strand miniclub zwembadlandschap

LABRANDA Highlights
B Mooie, ruime buitenruimte
B Panoramarestaurant 
B Adults only binnenzwembad
B Grote spa
B Gelegen nabij Lindos

Ligging: 
B Lang, hoteleigen kiezelstrand op  

ca. 700 m afstand, toegang via 
onderdoorgang

B Centrum op ca. 1,5 km
B Winkels, restaurants/bars ca. 1 km
B Naar de luchthaven 'Diagoras' ca.  

62 km
Expert-tip
Het pittoreske dorpje Lindos ligt op 
slechts 15 km afstand en ligt in een 
prachtige baai. De Akropolis van Lindos 
is vooral een bezoek waard, want 
vanaf daar kun je genieten van een 
geweldig uitzicht op de oostkust!

Faciliteiten: 
B 131 kamers, 24-uursreceptie
B WiFi in het hele gebouw (incl.)
B Amfitheater, bank/wisselkantoor, 

kleine supermarkt, tv-ruimte/-hoek
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B Buitengedeelte met tuin, zonneterras, 

afhankelijk van het weer
B 3 zwembaden, 2 waterglijbanen
B Ligbedden, parasols en 

badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad en 
op het strand (incl.) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Superior Tweepersoonskamer 

Landzicht (DSL): ca. 32 m², bad of 
douche/toilet, föhn, badjassen, 
telefoon, WiFi (incl.), kluisje, tv, minibar 
(tegen betaling), koffie- en 
theefaciliteiten, airco, balkon of terras, 
ook met zwembadzicht (DSP), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+1, ook voor alleengebruik (D3L, 
D3P) boekbaar

B Familiekamer Landzicht (FZL):  
ca. 30 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer superior 
landzicht (DSL), 1 slaapkamer, 1 
woonkamer met slaapmogelijkheid, 
met verbindingsdeur, optioneel te 
boeken als kamertype zwembadzijde 
(FZP), bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 2+2, 3+1

B Gezinsmaisonette 
gemeenschappelijk zwembad (MZ9): 
ca. 56 m², toegang tot het zwembad, 
uitgerust als tweepersoonskamer 
superior landzicht (DSL),  
2 slaapkamers, gescheiden door 

trappen, slippers, zithoek, minibar 
(incl.), aanvulling van de minibar met 
mineraalwater 1 x per dag (incl., 1 fles 
wijn en fruitmand bij aankomst, 
onbeperkt gebruik van de 
specialiteitenrestaurants, vroeg 
inchecken en laat uitchecken (o.b.v. 
beschikbaarheid), terras, bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 3+2

Expert-tip
Deze kamers zijn bijzonder ruim en 
bieden voldoende ruimte voor het hele 
gezin. Speciale hoogtepunten zijn de 
toegang tot het gemeenschappelijke 
zwembad en het onbeperkte gebruik 
van de specialiteitenrestaurants voor 
culinaire hoogstandjes.
B Tweepersoonskamer Superior Low 

Cost (DST): ca. 32 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer superior 
landzicht (DSL), bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 2+1

B Familiekamer Low Cost (FZT): 
 ca. 30 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer superior 
landzicht (DSL), 1 slaapkamer,  
1 woonkamer met slaapmogelijkheid, 
met verbindingsdeur, bezetting volw. + 
kind. min. 2+0, max. 2+2, 3+1

ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants: buffetrestaurant 
'Panorama', terras; 

specialiteitenrestaurant 'Il Gusto' (tegen 
betaling, reserveren verplicht) met 
Italiaanse keuken; 3 bars;
De restaurants 'Pizza & Grill House', 
'Syrtaki' en 'Sokrates' evenals de bars in 
LABRANDA Kiotari Bay kunnen worden 
gebruikt (soms tegen betaling, 
reserveren verplicht).
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapers  ontbijt 10:00 - 11:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Middernachtsnack 24:00 - 07:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B 1 x diner per verblijf in de 

specialiteitenrestaurants 'Syrtaki' en  
'Il Gusto' inbegrepen

Expert-tip
In het hoofdrestaurant 'Panorama'  
kun je genieten van een 
adembenemend uitzicht!

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4-12 jaar, incl.), tienerclub 

(vanaf 12 jaar, incl.) dagelijkse 
openingstijden: 10:00 - 12:00;  
14.30 - 17.00 uur

B 2 kinderzwembaden
B Minidisco, kinderbioscoop
B Babybedjes (incl., op aanvraag)

LABRANDA Miraluna Village BBBBB 
Samen met het zusterhotel LABRANDA Kiotari Bay vormt het Miraluna Village een mooi 
en ruim hotelcomplex direct aan zee. Geniet van een resort waar water centraal staat en 
heb plezier met de glijbanen, zwembaden en de ligging aan de Egeïsche Kust. Dompel 
jezelf onder in een blauw-witte wereld!

Griekenland, Rhodos
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Voorbeeld kamer

Expert-tip 

Het uitgebreide kinderprogramma zorgt 
ervoor dat kleine gasten genieten van 
hun vakantie.

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnessruimte, 

waterpolo, beachvolleybal, tafeltennis 
en darts

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
windsurfen, verschillende (niet-)
gemotoriseerde watersporten

VERMAAK:
B 6 x per week afwisselende animatie 

overdag
B Regelmatige avondentertainment met 

karaoke, shows, thema-avonden

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnessruimte 'La 

Brise Spa', sauna, binnenzwembad 
(toegang vanaf 18 jaar), whirlpool en 
ontspanningsruimtes

B Tegen betaling: wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
B Nationale categorie: 5 sterren
B Toeristenbelasting (ter plaatse te 

betalen) ca. 4 euro per kamer/nacht
B Huisdieren niet toegestaan

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: RHO26C
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/RHO26C
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families direct aan het strand miniclub zwembadlandschap

LABRANDA Highlights
B Direct aan het strand
B Uitgebreid 

amusementsprogramma
B Prachtig vormgegeven 

buitenruimte
B Dicht bij idyllische dorpjes in 

het zuiden van Rhodos

Ligging: 
B Lang zand-/kiezelstrand op ca. 700 m
B Centrum Kiotari op ca. 1,5 km
B Afstand tot winkel- en 

eetgelegenheden ca. 1 km
B Lindos op ca. 15 km
B Afstand tot de luchthaven 'Diagoras' 

ca. 62 km

Faciliteiten: 
B Hoofdgebouwen, 15 bijgebouwen
B 269 kamers, 24-uursreceptie
B WiFi in het hele gebouw (incl.)
B Amfitheater, bagageruimte, bank/

wisselkantoor, kleine supermarkt
B Doktersservice (tegen betaling)
B Buitengedeelte met tuin
B Zwembadcomplex
B Ligbedden, parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) en badhanddoeken 
bij het zwembad en op het strand 
(incl.) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Tuinzijde (DZG): 

ca. 25 m², bad of douche/toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (incl.), kluis, satelliet-tv, 
minikoelkast, koffiezetapparaat/
waterkoker, airconditioning, balkon of 
terras, optioneel als kamertype 
zeezicht (DZM), bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 2+1, ook te boeken voor 
alleengebruik (D1G; D1M)

B Familiekamer tuinzijde (FZG):  
ca. 30 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapmogelijkheid, met 
verbindingsdeur, zithoek, optioneel te 
boeken als kamertype zeezicht (FZM), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+2, 3+1

B Familiekamer Superior Tuinzijde 
(FSG): ca. 31 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapmogelijkheid (en), met 
verbindingsdeur, badjassen, slippers, 
minibar (incl.), aanvulling van de 
minibar 1 x per dag (incl.), 1 fles wijn  
en fruitmand bij aankomst,  
onbeperkt gebruik van het 
specialiteitenrestaurant 'Syrtaki' en 
het hoofdrestaurant in LABRANDA 
Miraluna Village, vroeg inchecken & 
laat uitchecken (o.b.v. 

beschikbaarheid), optioneel te boeken 
als kamertype gemeenschappelijk 
zwembad (FS9), bezetting volw. + kind. 
min. 2+1, max. 3+1, 4+0

Expert-tip
Een apart zwembad is beschikbaar 
wanneer je een kamer in de categorie 
'Gemeenschappelijk zwembad' boekt.
B Tweepersoonskamer Low Cost (DZT): 

ca. 25 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+1

B Familiekamer Low Cost (FZT):  
ca. 30 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapmogelijkheid, met 
verbindingsdeur, zithoek, bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 2+2, 3+1

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants: buffetrestaurant 'Socrates' 
met internationale keuken, terras; 
specialiteitenrestaurant 'Syrtaki' (tegen 
betaling, reserveren verplicht) met 
Griekse keuken, dagelijks geopend, 
terras; 'Pizza & Grill House'; gelateria 
(tegen betaling); 4 bars: poolbar 
'Poseidon'; 'Aphrodite'-strandbar; 
'Athena'-lobbybar; poolbar 'Pirates' 
(snackbar)

All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersontbijt 10:00 - 11:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Snacks voor late aankomsten van 

00:00 tot 07:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B 1 x diner per verblijf in het 

specialiteitenrestaurant 'Syrtaki' 
Bijzonderheden:
Regelmatig georganiseerde barbecues
Expert-tip
De strandbar 'Aphrodite' is het 
ontmoetingspunt van het hotel.  
Geniet van verfrissende drankjes en 
snacks in een gezellige sfeer.
In het 'Pizza & Grill House' kun je zien 
hoe jouw pizza met de hand wordt 
gemaakt!

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, incl.), tienerclub 

(vanaf 13 jaar, incl.), dagelijkse 
openingstijden: 10:00 - 12:00 uur; 
14.30 - 17.00 uur

B 2 kinderbaden in totaal, 1 met 
glijbanen, piratenschip

B Speeltuin, minidisco, kinderbioscoop, 
shows en toernooien

B Babybedjes (incl., op aanvraag)
Expert-tip
Het uitgebreide kinderprogramma zorgt 

LABRANDA Kiotari Bay BBBB 
LABRANDA Kiotari Bay ligt aan de zuidoostkust van Rhodos en betovert met zijn stijlvolle 
buitenruimte op een directe strandlocatie. Vanwege het uitgebreide aanbod aan 
kinderactiviteiten is het hotel ideaal voor gezinsvakanties. Verschillende restaurants en 
bars bieden culinaire hoogstandjes.
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voor plezier en spelletjes voor onze 
kleine gasten en is een van de redenen 
waarom het hotel erg populair is bij 
gezinnen!

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte, waterpolo, 

watergymnastiek, beachvolleybal, 
tafeltennis, mini-voetbal en darts

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
windsurfen, (niet-)gemotoriseerde 
watersporten

VERMAAK:
B Daganimatie 
B Avondentertainment met karaoke-

avond, livemuziek, thema-avond

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnessruimt'La 

oBrise Spa', sauna, binnenzwembad 
(toegang vanaf 18 jaar), bubbelbad en 
ontspanningsruimtes (in het naburige 
hotel LABRANDA Miraluna Village)

B Tegen betaling: wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B Toeristenbelasting (ter plaatse te 

betalen) ca. 3,00 eur per kamer/nacht
B Huisdieren niet toegestaan

B Voor het diner geldt een 
kledingvoorschrift

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: RHO24E
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/RHO24E
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families adults only gedeelte aan zee aquapark kinderbad

LABRANDA Highlights
B Kinderoase met waterpark, 

glijbanen en regenwouden
B Vriendelijk en behulpzaam 

personeel
B Ruime familiekamers
B Ideaal voor fietstochten in de 

omgeving

Ligging: 
B Aan zee
B Lang, smal rotsstrand op ca. 100 m 

afstand, badslippers zijn aanbevolen
B Afstand tot het centrum ca. 6 km
B Afstand tot winkelmogelijkheden, 

restaurants/bars ca. 6 km
B Luchthaven Ippokratis op ca. 19 km

Faciliteiten: 
B 338 kamers
B Lobby, 24-uursreceptie
B Kluisjes, lift
B Internethoek (tegen betaling)
B WiFi in het hele gebouw (incl.)
B Bagageruimte, bank/wisselkantoor, 

kapper, kleine supermarkt
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B Aantrekkelijk buitengedeelte met tuin, 

zonneterras, afhankelijk van het weer
B Aquapark (incl.) met golfslagbad 

'Poseidon Adventure', themabad 
'Olympos' met 8 glijbanen en 
piratenschip, zwembad 'Lotus' (alleen 
voor volwassenen) en kinderbad

B Ligbedden, parasols (o.b.v. 
beschikbaarheid) en badhanddoeken 
bij het zwembad (incl.)

Expert-tip
Het grote waterpark van het hotel biedt 
plezier en amusement voor het hele 
gezin. Het piratenschip en de 
waterglijbanen laten de harten van 
kinderen sneller kloppen!

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Tuinzijde (DZG): 

ca. 21 m², douche / toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (incl.), kluis, satelliet-tv, 
koelkast, koffiezetapparaat/
waterkoker, airconditioning, balkon of 
terras, optioneel als kamertype 
zijzeezicht (DZK), bezetting volw. + 
kind. min. 2+0, max. 2+1, kan ook 
geboekt worden voor alleengebruik 
(D1G; D1K)

B Familiekamer (1 slaapkamer) 
tuinzijde (F1G): ca. 30 m², ingericht  
als tweepersoonskamer tuinzijde 
(DZG), 1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapmogelijkheid, met 
verbindingsdeur, bad of douche/WC, 
optioneel verkrijgbaar als kamertype 
zijzeezicht (F1K), bezetting volw. + kind. 

min. 2+0, max. 2+2, 3+1
B Familiekamer (2 slaapkamers) 

Tuinzijde (F2G): ca. 40 m², ingericht 
als tweepersoonskamer tuinzijde 
(DZG), 2 slaapkamers, met 
verbindingsdeur, bad/WC, optioneel 
verkrijgbaar als kamertype zijzeezicht 
(F2K), bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 3+2, 4+1

Expert-tip
Deze ruime kamers zijn ideaal voor 
gezinnen en bieden voldoende ruimte 
met twee slaapkamers.
B Tweepersoonskamer Low Cost (DZT): 

ca. 21 m², ingericht als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+1

B Familiekamer Low Cost (FZT):  
ca. 30 m², ingericht als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapmogelijkheid, met 
verbindingsdeur, bad of douche/WC, 
bezetting volw. + kind. min 2+0,  
max. 2+2, 3+1

ETEN EN DRINKEN:
4 restaurants: buffetrestaurant 'Nafsika'; 
specialiteitenrestaurant 'Il Gusto' (tegen 
betaling, reserveren verplicht) met 
Italiaanse keuken; 
specialiteitenrestaurant 'Dionysos' 

(tegen betaling, reserveren verplicht) 
met Griekse keuken; 'Snackhuis'; 3 bars: 
poolbar 'Calypso'; poolbar 'Lotus';  
'Pan'-lobbybar; gelateria (tegen betaling)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersontbijt 10:00 - 11:00 uur
B Snacks 12:00 - 18:00
B Middernachtsnacks 24:00 - 07:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00
B 1 x per verblijf diner in een van de 

specialiteitenrestaurants inbegrepen
Bijzonderheden
B Showcooking, themabuffetten, 

veganistisch en vegetarisch eten

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, incl.), tienersclub 

(vanaf 13 jaar,incl.) dagelijkse 
openingstijden: 10:00 - 12:00 uur; 
15:00 - 17:00 uur

B Apart kinderzwembad
B Minidisco, kinderbioscoop
B Shows en toernooien
B Speelplaats
B Babybedjes (incl., op aanvraag)

SPORT:
B Inbegrepen: fitnessruimte, basketbal, 

jeu de boules, tennis, tafeltennis en 
volleybal

B Tegen betaling: fietsverhuur, biljart

LABRANDA Marine Aquapark Resort BBBB 
Zwemliefhebbers opgelet, in dit hotel wachten plezier en ontspanning voor het hele 
gezin. Het uitgebreide zwembad met glijbanen en golfslagbad inspireert zowel grote als 
kleine gasten. De kinderen kunnen zich ook vermaken in de clubs voor kinderen en 
tieners, terwijl jij ontspant in het adults-only gedeelte in de spa.

Griekenland, Kos
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Voorbeeld kamer

Expert-tip
De omgeving van het hotel kan op de 
fiets prachtig worden verkend. Heb je 
ooit flamingo's in het wild gezien? Als je 
langs de kust naar het Alikes-meer rijdt, 
kun je ze spotten!

VERMAAK:
B 6 x per week daganimatie 
B Regelmatig avondentertainment met 

shows, thema-avond

WELLNESS:
B Inbegrepen: spa- en wellnessruimte  

'La Brise Spa' met sauna
B Tegen betaling: wellness- en 

schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
B Nationale categorie: 4 sterren
B Toeristenbelasting (ter plaatse te 

betalen) ca. 3 euro per kamer/nacht
B Geen huisdieren toegestaan
B Er geldt een kledingvoorschrift bij het 

diner

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 

excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: KGS368
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/KGS368
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stellen adults only aan zee rustige ligging

Kairaba Highlights
B Nieuw geopend in de zomer 

van 2020
B Adults only hotel vanaf 16 jaar
B Comfortabel luxe hotel
B Direct aan het strand
B Prachtig ontworpen met 

verschillende mozaïeken
B Rustige omgeving
B Panoramarestaurant met bar

Ligging: 
B Strand op ca. 100 m afstand
B Naar het centrum van 'Boukari'  

ca. 800 m
B Naar Corfu-stad ca. 39 km
B Naar winkels ca. 500 m
B Naar Lefkimi met restaurants/bars  

ca. 1 km
B Naar de luchthaven ca. 38 km
Expert-tip
De idyllische locatie in een bos zal 
natuurliefhebbers en rustzoekers 
verrassen! Naast de verschillende 
buitenactiviteiten is een reis naar  
Corfu-stad ook de moeite waard - een 
stad vol cultuur en een kleurrijk 
nachtleven.
De plaats Lefkimi ligt op loopafstand en 
biedt een rustig strandlandschap met 
talloze restaurants.

Faciliteiten: 
B 276 kamers
B Lobby, 24-uursreceptie
B WiFi in het hele gebouw (incl.)
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B 2 zwembaden, seizoensgebonden, 

afhankelijk van het weer
B Ligbedden parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) en badhanddoeken 
bij het zwembad (inclusief)

Expert-tip
Wanneer je het KAIRABA Mythos Palace 
betreedt, word je terug in de tijd 
genomen naar het oude Griekse rijk.  
De inrichting en architectuur van dit 
luxe hotel zijn een eerbetoon aan de 
millennia-oude geschiedenis van het 
eiland. 

HIER VERBLIJF JE: 
B Superior Tweepersoonskamer 

Bergzicht (DSV): douche/WC, föhn, 
badjassen, slippers, WiFi (incl.), kluis, 
satelliet-tv, minibar (incl., 1x per dag 
aanvullen), koffie/theefaciliteiten, 
airco, balkon of terras, optioneel als 
kamertype zeezicht (DSM), zijzeezicht 
(DSK) te boeken, bezetting volw. + 
kind. min./max. 2+0

B Superior Tweepersoonskamer Type A 
(DSA): uitgerust als superior 
tweepersoonskamer bergzicht (DSV), 

terras met klein zwembad, 1 fles wijn 
en fruitmand bij aankomst, vroeg 
inchecken & laat uitchecken (o.b.v. 
beschikbaarheid), min./max. bezetting 
volw. + kind. 2+0

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants: buffetrestaurant 'Zoe'  
met internationale, regionale keuken;  
À la carte restaurant / 
specialiteitenrestaurant 'Ouranos' 
(tegen betaling, reserveren verplicht), 
dagelijks geopend (van ca. 01.04 tot 
31.10); À la carte restaurant / 
specialiteitenrestaurant 'Olea' (tegen 
betaling, reserveren verplicht) met 
Griekse keuken, dagelijks geopend  
(van ca. 23.04 tot 31.10); 4 Bars: poolbar 
'Olea' (snackbar); poolbar 'Serenity';  
'Bar Ouranos'-rooftop-bar;  
'Rea'-lobby bar
All-inclusive ultra (T)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Middernacht snack 24:00 - 07:00 uur
B Geselecteerde lokale en internationale 

(non-)alcoholische dranken 10:00 - 
24:00 uur

B 1 x per verblijf diner in het 
specialiteitenrestaurant 'Olea' 

Bijzonderheden
B Themabuffetten en Griekse avond
B BBQ avond

Expert-tip
Geniet van het spectaculaire uitzicht 
vanaf het dakterras van het hotel in het 
restaurant 'Ouranos'. Met loungemuziek 
en verfrissende drankjes heb je vanaf 
hier een prachtig uitzicht op de 
zonsondergang.

SPORT:
B Inclusief: fitnesscentrum, 

wateraerobics, waterpolo
B Tegen betaling: darts

VERMAAK:
B Incidentele sportanimatie met 

poolspellen en toernooien
B Avondentertainment met 

verschillende shows en livemuziek

WELLNESS:
B Inbegrepen: spa- en wellnessruimte, 

sauna, binnenzwembad en 
ontspanningsruimte

B Tegen betaling: massages, wellness- 
en schoonheidsbehandelingen

Kairaba Mythos Palace BBBBB 
Geniet van de beste tijd van het jaar in het idyllische Kairaba Mythos Palace. 
Globetrotters, wellnessliefhebbers en fijnproevers krijgen hier waar voor hun geld.  
Naast het nabijgelegen strand, laat de stijlvolle panoramische poolbar het hart van elke 
vakantieganger sneller kloppen.

Griekenland, Corfu
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Voorbeeld kamer

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
B Nationale categorie: 5 sterren
B Te reserveren vanaf 16 jaar
B Toeristenbelasting (ter plaatse te 

betalen) ca. 4 euro per kamer/nacht
B Huisdieren niet toegestaan
L

EDV-CODE: CFU272
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/CFU272
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families hoteleigen strand kinderbad miniclub

LABRANDA Highlights
B Kinderparadijs met waterpark 

en speeltuin
B Royaal ontworpen kamers
B Blauwe Vlag-strand
B Aangrenzend duinlandschap
B In de buurt van charmante 

dorpjes

Ligging: 
B Direct aan het zandstrand gelegen, 

met Blauwe Vlag
B Afstand tot het centrum ca. 200 m
B Naar Lefikimi ca. 15 km
B Winkels, restaurants/bars ca. 200 m
B Luchthaven Ioannis Kapodistrias op ca. 

38 km afstand
Expert tip
Maak een romantische strandwandeling 
met je geliefden bij zonsondergang!

Faciliteiten: 
B 684 kamers, verdeeld over  

16 gebouwen
B Lobby, 24-uursreceptie
B WiFi in het hele gebouw (incl.)
B Kapper, kleine supermarkt, 

souvenirwinkel, winkels
B Buitengedeelte met tuin, afhankelijk 

van het weer
B Aquapark (incl.), 4 waterglijbanen

B 2 zwembaden 
B Ligbedden, parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) en badhanddoeken 
bij het zwembad en op het strand 
(incl.) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Tuinzijde (DZG): 

ca. 25 m², bad of douche/toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (incl.), kluis, satelliet-tv, 
minikoelkast, airco, balkon of terras, 
optioneel met zijzeezicht (DZK), 
beperkt aantal low cost kamers (DZT), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0, max. 
2+1, ook voor alleengebruik (D1G, D1K) 
boekbaar

B Superior Tweepersoonskamer 
Tuinzijde (DSG): ca. 30 m², ingericht 
als tweepersoonskamer tuinzijde 
(DZG), minibar (incl.), aanvulling van 
de minibar 1 x per dag (incl.), 
onbeperkt gebruik van de à-la-
carterestaurants, welkomstgeschenk, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+1, 3+0

B Familiekamer Low Cost (FZT):  
ca. 52 m², ingericht als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapmogelijkheid, met 
verbindingsdeur, balkon, bezetting 
volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+2; 3+1, 4+0

B Familiekamer (1 slaapkamer) 
Tuinzijde (F1G): ca. 52 m², ingericht als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapmogelijkheid, met 
verbindingsdeur, aan de tuinzijde, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+2, 3+1, 4+0

B Familiekamer (2 slaapkamers) 
Tuinzijde (F2G): 58 m², ingericht als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
1 woonkamer met slaapmogelijkheid, 
2 slaapkamers, met verbindingsdeur, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+4; 6+0

B Suite (1 slaapkamer) (P1) 
60 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapmogelijkheid, met 
verbindingsdeur, 2 x bad of douche/
WC, minibar (incl.), aanvulling van de 
minibar 1 x per dag (incl.), onbeperkt 
gebruik van de à-la-carterestaurants 
en de gelateria, vroeg inchecken en 
laat uitchecken, welkomstgeschenk,  
1 fles wijn en een fruitmand op de 
kamer bij aankomst, bezetting volw.+ 
kind. min. 2+0, max. 2+2; 4+0

ETEN EN DRINKEN:
4 restaurants: buffetrestaurant 'Elia'  
met internationale keuken,  

à-la-carterestaurant 'Il Gusto' (tegen 
betaling, reserveren verplicht) met 
Italiaanse keuken; à-la-carterestaurant 
'Ammos' (tegen betaling, reserveren 
verplicht) met Griekse, regionale 
gerechten; restaurant 'Snack corner';  
5 bars: lobbybar 'Muses', poolbar 'Aqua', 
poolbar 'Navio', 'Akti Hot Dog Corner', 
strandbar 'Kyma'; 'Thoughts Lounge', 
gelateria (tegen betaling)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersontbijt 10:00 - 11:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B 1 x per verblijf diner in de à-la-

carterestaurants inbegrepen
B Dragen van een all-inclusive polsband 

verplicht

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, incl.), dagelijkse 

openingstijden: 10:00 - 12:00 uur; 
14.30 - 17.00 uur

B Apart kinderzwembad
B Speeltuin, minidisco, kindershow
B Babybedjes (incl., op aanvraag)
Expert-tip
Jongere gasten kunnen zich verheugen 
op een kinderparadijs met een 
waterpark en een speeltuin!

LABRANDA Sandy Beach Resort BBBB 
Dit hotel ligt aan de zuidwestelijke kust van Corfu en combineert op speelse wijze alle 
voordelen die je nodig hebt voor een ontspannen tijd: direct aan het strand, een prachtig 
zwembad en tal van activiteiten. De miniclub en een dia-landschap het aanbod voor een 
geslaagde familievakantie compleet.

Griekenland, Corfu
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Voorbeeld kamer

SPORT:
B Inbegrepen: fitnesscentrum, 

aquarobics, basketbal, beachvolleybal, 
tennis, tafeltennis en darts

B Tegen betaling: biljart, via lokale 
aanbieders: verschillende (niet-) 
gemotoriseerde watersporten

Expert-tip
Vanwege de windomstandigheden is dit 
de perfecte plek om te surfen. Kijk uit 
naar een paar uren boordevol actie op 
het water!

VERMAAK:
B Dag- en sportanimatie 
B Avondentertainment met livemuziek, 

shows

WELLNESS:
B Inbegrepen: spa- en wellnessruimte, 

sauna
B Tegen betaling: wellness- en 

schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
B Nationale categorie: 5 sterren
B Huisdieren niet toegestaan
B Toeristenbelasting (te betalen op de 

bestemming) ca. 4 euro per kamer per 
nacht

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: CFU477
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/CFU477
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stellen adults only Top Service

Voorbeeld kamer

Kairaba Sandy Villas BBBBB 
Dit hotel maakt vakantiedromen waar. Laat je verwennen door het vriendelijke en 
behulpzame personeel terwijl je zonnebaadt bij het zwembad. Degenen die wat meer 
entertainment willen, kunnen gebruikmaken van de voorzieningen in het naastgelegen 
zusterhotel.

Kairaba Highlights
B Blauwe Vlag-strand
B Adults only hotel
B Geweldige swim-upkamers
B Vriendelijk en beleefd 

personeel
B Uitgebreide faciliteiten 

Ligging: 
B Midden in de natuur
B Zandstrand met Blauwe Vlag, op  

ca. 5 min lopen 
B Afstand tot de luchthaven 'Ioannis 

Kapodistrias' ca. 38 km

Faciliteiten: 
B 92 kamers, receptie, kluisjes
B WiFi (incl.)
B Uitgestrekte buitengedeelte met tuin
B 1 zwembad
B Ligbedden, parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) en badhanddoeken 
bij het zwembad en op het strand 
(incl.) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Superior Tweepersoonskamer 

Zwembadzicht (DSP): ca. 45 m², 
slaapbank, douche/toilet, apart toilet, 
föhn, badjassen, slippers, telefoon, 
WiFi (incl.), kluis, satelliet-tv, minibar 

(incl.), aanvulling van de minibar 1 x 
per dag (incl.), koffie-/theefaciliteiten, 
airco, balkon of terras, beperkt aantal 
low cost kamers (DST), bezetting volw. 
+ kind. min. 2+0, max. 3+0, ook te 
boeken voor alleengebruik (D3P)

B Superior Tweepersoonskamer Type A 
(DSA): ca. 45 m², toegang tot het 
zwembad, uitgerust als 
tweepersoonskamer superior 
zwembadzijde (DSP), bezetting volw. + 
kind. min 2+0, max. 3+0, ook te boeken 
voor alleengebruik (D3A)

B Suite (1 slaapkamer) Zwembadzicht 
(P1P): ca. 65 m², op de begane grond, 
uitgerust als tweepersoonskamer 
superior zwembadzijde (DSP), 1 
slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapmogelijkheid, 2 x douche/toilet, 
bezetting volw. + kind. min 2+0.  
max. 4+0

B Suite (1 slaapkamer) Type A (P1A): 
 ca. 65 m², toegang tot het zwembad, 
uitgerust als tweepersoonskamer 
superior zwembadzijde (DSP),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapmogelijkheid, 2 x douche/toilet, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 4+0 

B Villa (2 slaapkamers) Zwembadzicht 
(I2P): ca. 110 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer superior 
zwembadzijde (DSP), 1 woonkamer,  

2 slaapkamers, met verbindingsdeur,  
2 x douche/toilet, terras met toegang 
tot het privézwembad, bezetting  
volw. + kind. min. 4+0, max. 6+0

ETEN EN DRINKEN:
B Buffetrestaurant 'Ermis'; 2 bars
All Inclusive Ultra (T)
B Ontbijt (continentaal buffet), lunch, 

diner (buffet)
B Langslapersontbijt 10:00 - 11:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde (non-)alcoholische 

dranken 10:00 - 24:00
B 1 x per verblijf diner in de restaurants 

'Ammos' en 'Il Gusto'
Expert-tip:
De restaurants 'Ammos', 'Il Gusto', 'Elia' 
en 'Snack corner' evenals de bars in het 
LABRANDA Sandy Beach Resort kunnen 
worden gebruikt (soms tegen betaling).

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte (in LABRANDA 

Sandy Beach), aerobics, waterpolo, 
beachvolleybal, boccia, tafeltennis

B Tegen betaling: tennis

WELLNESS:
B Tegen betaling: spa- en 

wellnesscentrum, massages,  
wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
B Nationale categorie: 5 sterren
B Toeristenbelasting (ter plaatse 

betalen) ca. 4eu per kamer per nacht
B Te boeken vanaf 16 jaar

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: CFU675
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/CFU675
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stellen aan zee Clubsfeer centrale ligging

LABRANDA Rocca Nettuno Tropea BBBB 
Al 40 jaar is dit hotel het boegbeeld van luxe Zuid-Italiaanse vakantiehotels. Naast stijlvol 
ingerichte kamers scoort het hotel vooral met zijn culinaire attracties en zijn locatie: vanaf 
een rots kun je genieten van een geweldig uitzicht, terwijl de nabijgelegen Tropea je 
uitnodigt voor excursies.

LABRANDA Highlights
B Unieke locatie in de nabijheid 

van Tropea
B Regionale keuken in het hoofd- 

of specialiteitenrestaurant
B Gevarieerde sport- en 

vrijetijdsactiviteiten

Ligging: 
B Toegang tot het eigen zand-/

kiezelstrand, bereikbaar via lift naar 
het strand

B Afstand tot het centrum ca. 1 km
B Afstand tot de luchthaven 'Lamezia 

Terme' ca. 58 km

Faciliteiten: 
B 1 hoofdgebouw, 6 bijgebouwen,  

266 kamers, receptie, WiFi (inclusief) 
B Mediterraans, verzorgde tuin, 

zonneterras
B Zwembad
B 2 ligbedden en 1 parasol (o.b.v. 

beschikbaarheid) per kamer bij het 
strand (incl.), badhanddoeken bij het 
zwembad en strand (tegen betaling) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Landzicht (DZL): 

ca. 20 m², in het hoofdgebouw, bad of 
douche/toilet, föhn, telefoon, kluis, 

minikoelkast, koffiezetapparaat/
waterkoker, airconditioning, balkon  
of terras, bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 2+1, optioneel te 
boeken als kamertype tuinzijde (DZG)

B Tweepersoonskamer superior 
tuinzijde (DSG): ca. 26 m², in het 
bijgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer landzicht (DZL), 
bezetting volw. + kind. max. 2+1

B Tweepersoonskamer deluxe tuinzijde 
(DXG): ca. 23 m², in het bijgebouw, 
uitgerust als tweepersoonskamer 
landzicht (DZL), terras met whirlpool, 
bezetting volw. + kind.  
max. 2+1

Expert-tip
Geniet van de exclusiviteit van een 
privéterras met ligstoelen, parasol en 
bubbelbad in de kamers van de 
categorie deluxe tuinzijde.
B Familiekamer tuinzijde (FZG):  

ca. 50 m², in het bijgebouw, deels in  
de kelder, uitgerust als 
tweepersoonskamer landzicht (DZL),  
2 slaapkamers, 2 x bad of douche/
toilet, bezetting volw. + kind. max. 2+3 

ETEN EN DRINKEN:
5 restaurants: buffetrestaurant  
'Nettuno' met panoramisch terras, 
'Beach Pizzeria' met panoramisch terras 
(seizoensgebonden), 

à-la-carterestaurants 'Le Terrazze' en  
'La Sirena' (reserveren verplicht), pizzeria 
'Bella Italia' (reserveren verplicht), 3 bars: 
Piazza-bar (bij het zwembad, snackbar) 
en strandbar (afhankelijk van het weer), 
cocktailbar 'COCO' (tegen betaling)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch en diner (buffet) in het 

restaurant 'Nettuno' (incl. water en 
huiswijn)

B Restaurants 'La Sirena' (incl. huiswijn), 
'Le Terrazze', 'Beach Pizzeria' en  
'Bella Italia' (incl. huiswijn)

B Langslapersontbijt 10.00 - 12.00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B Dragen van een all-inclusive polsband 

is verplicht
Expert-tip
Een diner in het visrestaurant 
'Pinturicchio' in de kronkelende straatjes 
van de oude stad van Tropea is een 
absolute must!

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte, aerobics, 

aquarobics, beachvolleybal, boccia, 
tennis en multifunctioneel sportveld

VERMAAK:
B Animatieprogramma 

(seizoensgebonden)
B Avondshows, discotheek

WELLNESS:
B Inclusief: sauna en hammam
B Tegen betaling: massages en  

wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
B Nationale categorie: 4 sterren
B Toeristenbelasting (tegen betaling,  

ter plaatse te betalen)
B Huisdieren niet toegestaan

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: SUF309
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/SUF309

Italië, Calabrië

Voorbeeld kamer

EUR



stellen rustzoeker direct aan het strand hoger gelegen duikschool

LABRANDA Highlights
B Direct aan het strand gelegen
B Omgeven door pijnbomen
B Modern, elegant ontwerp
B Uitgebreid all-inclusive concept 

naast halfpension plus
B Veel sportfaciliteiten

Ligging: 
B Rustig gelegen in het dennenbos
B Op een schiereiland, in een baai
B Lang zandstrand Soline op ca. 200 m
B Centrum op ca. 2 km afstand
B Winkels en uitgaansgelegenheden  

op ca. 2 km afstand
B Luchthaven Split op ca. 78 km, 

luchthaven Brač ca. 32 km
Expert-tip:
Het schaduwrijke dennenbos rondom 
het hotel nodigt uit voor lange, 
ontspannende wandelingen.

Faciliteiten: 
B 3 hoofdgebouwen met 4 verdiepingen
B 182 kamers
B Lobby, receptie
B Lift in blokken A en C, WiFi (inclusief)
B Bank
B Souvenirwinkel
B Was- en strijkservice (tegen betaling)
B Buitenruimte met gazon, zonneterras

B Zwembad
B Ligbedden, parasols en eerste 

badhanddoek (o.b.v. beschikbaarheid) 
bij het zwembad (inclusief), wissel 
badhanddoek tegen betaling

B Parkeerplaatsen (o.b.v. 
beschikbaarheid) op het terrein van 
het hotel (inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Tuinzijde (DZG): 

ca. 18 m², douche/toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (inclusief), kluis, tv, 
minibar (tegen betaling), airco, balkon 
of terras, ook voor alleengebruik (D1G), 
met zeezicht (DZM), ook voor 
alleengebruik (D1M), zijzeezicht (DZS), 
ook voor alleengebruik (D1S), beperkt 
aantal low cost kamers (DZT - zonder 
balkon of terras) boekbaar, bezetting 
volw. + kind. min. 1+0, max. 2+1

B Suite Tuinzijde (PIG): ca. 31 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer 
tuinzijde (DZG), 1 slaapkamer,  
1 woonkamer met 
slaapgelegenheid(en), bezetting  
volw. + kind. min. 2+0, max. 2+2

B Deluxe Suite Zijzeezicht (PXK):  
ca. 31-34 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG), 
bad/toilet, 1 slaapkamer, 1 woonkamer 
met slaapgelegenheid, bezetting volw. 
+ kind. min. 2+0, max. 2+2

Expert-tip:
Het interieur is gemaakt door Kroatische 
ontwerpers. Alles werd hier gedaan om 
een uitnodigende feelgood-sfeer te 
creëren.

ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants: buffetrestaurant met 
internationale keuken, 
à-la-carterestaurant met Italiaanse 
keuken (tegen betaling); 3 bars: 
loungebar 'Pool Terrace Bar'; 'Pool Snack 
Bar' (beschikbaar als snackbar)
Halfpension plus (B)
B Ontbijt, diner (buffet)
B Frisdrank, water, huiswijn, bier tijdens 

maaltijden, koffie tijdens ontbijt
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersontbijt 10:00 uur -  

11:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B 1 x per verblijf diner in het Italiaanse 

à-la-carterestaurant inclusief (vanaf  
3 nachten)

VOOR KINDEREN:
B Spelletjeskamer (inclusief)
B Babybedjes (ca. HRK 35 per dag, 

reserveren verplicht)

SPORT:
B Inclusief: aqua-aerobics, fitnessruimte, 

minigolf en tafeltennis
B Tegen betaling: kajakken, kano,  

stand-up-peddelen, surfen, duiken, 
baskeExpert-tiples, voetbal, tennis, 
volleybal en fietsverhuur

Expert-tip:
Plan jouw dagen in met de diverse 
sportfaciliteiten. Het eiland kan 
bijvoorbeeld prachtig worden verkend 
met de fiets.

VERMAAK:
B 1 x per week avondentertainment  

met livemuziek

WELLNESS:
B Inbegrepen: sauna
B Tegen betaling: bubbelbad, massages 

en bad met hydromassagefunctie

GOED OM TE WETEN:
B Alle gangbare creditcards worden 

geaccepteerd
B Toeristenbelasting volwassenen  

ca. 10 HRK per persoon per dag (ter 
plaatse te betalen)

B Toeristenbelasting kinderen (12-17 jaar) 
ca. 5 HRK per kind per dag (ter plaatse 
te betalen)

B Honden toegestaan (max. gewicht:  
17 kg, ca. HRK 75 per dag per hond, 

LABRANDA Senses Resort BBBB 
Geniet van jouw vakantie met al je zintuigen! Adem de geur van de omliggende 
pijnbomen in, laat je verleiden door het geluid van de golven en het betoverende uitzicht 
op de kust, terwijl lokale lekkernijen smelten op jouw tong. Ervaar onvergetelijke dagen 
van ontspanning in het LABRANDA Senses Resort!

Kroatië, Hvar

48          Kroatië    |    Hvar    |    Vrboska
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Voorbeeld tweepersoonskamer zeezicht

reserveren verplicht)
B Vanwege omstandigheden (helling, 

veel trappen) is deze accommodatie 
ongeschikt voor mensen met een 
lichamelijke beperking

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: SPU623
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/SPU623
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50          Malta    |    Marfa

stellen aan zee gourmetrestaurant duikschool duurzaam
gecertificeerd

Voorbeeld tweepersoonskamer zeezicht

LABRANDA Riviera Hotel & Spa BBBB 
Het LABRANDA Riviera Hotel & Spa weet zijn gasten op alle mogelijke manieren te 
verwennen. Van eersteklas gerechten tot het grote zwembad en het wellness- en  
spa-gedeelte, je zult een superieure ontspanning ervaren. Duikers komen volledig aan 
hun trekken dankzij de aantrekkelijke onderwaterwereld.

LABRANDA Highlights
B Prachtig uitzicht op de 

eilanden Gozo en Comino
B Groot Thalasso 

wellnesscentrum 'Elysium Spa'
B Uitgebreide 

verzorgingsmogelijkheid

Ligging: 
B Idyllisch gelegen
B Zandstrand Mellieha op ca. 2 km
B Mellieha op ca. 4 km afstand, 

hotelshuttle (inclusief, 1 x per dag)

Faciliteiten: 
B 356 kamers, lobby, zithoeken, 

24-uursreceptie, lift, WiFi (inclusief)
B Buitengedeelte met zonneterras
B 2 zoutwaterzwembaden
B Ligbedden (o.b.v. beschikbaarheid) bij 

het zwembad (inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Landzicht (DZL): 

ca. 24 m², bad en douche/toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (inclusief), huurkluisje, 
tv, minibar (tegen betaling), koffie- en 
theefaciliteiten, airco, balkon, ook aan 
zwembadzijde (DZP), met zijzeezicht 
(DZK), of Clubkamer en toegang tot 
Hola Beach Club (DFL/DFP/DFK), 

beperkt aantal low cost kamers (DOL, 
DOP, DOK) boekbaar, bezetting volw. + 
kind. min. 2+0, max. 2+1

B Familiekamer (FZ): ca. 44 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer 
landzicht (DZL), 2 slaapkamers, ook als 
Clubkamer met toegang tot Hola 
Beach Club (FF), beperkt aantal low 
cost kamers (FZT) boekbaar, bezetting 
volw. + kind. min. 2+2, max. 4+0

ETEN EN DRINKEN:
4 restaurants, 5 bars
Ontbijt (F)
B Ontbijt (buffet)
Halfpension (H)
B Ontbijt en diner (buffet)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Snacks 11:30 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale en internationale 

(non-)alcoholische dranken 07:00 - 
23:00 uur in de Lobby Lounge Bar en 
Comino Sunset Bar

All-inclusive ultra (T)
Naast de beschreven all-inclusive 
ontvang je:
B Geselecteerde lokale en internationale 

(non-)alcoholische dranken 07:00 - 
23:00 uur in alle bars

B Minibar met water, bier en frisdrank
B Ligbedden, geselecteerde dranken en 

maaltijden in de Hola Beach Club

SPORT:
B Inclusief: fitnesscentrum en 

tafeltennis
B Tegen betaling: duiken (duikschool 

Extra Divers)

WELLNESS:
B Inclusief: Elysium Spa met sauna, 

stoombad, binnenzwembad met 
zeewater, whirlpool

B Tegen betaling: massages, wellness- 
en schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
B Nationale categorie: 4 sterren
B Toeristenbelasting (ter plaatse te 

betalen) ca. 0,50 euro per persoon per 
nacht

B Hola Beach Club behoort niet tot het 
hotel, ligt op ca. 200 meter afstand

L

EDV-CODE: MLA292/MLA291
'

Meer kamertypes:  max. bezetting (v/k)
DSM 2-pk. Superior Zeezicht 2/1
DSA 2-pk. Promotion Type A 2/1
Volgens online beschrijving en prijzen in het systeem boekbaar
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/MLA292/MLA291

Malta

EUR



Agadir    |   Marokko        51    

families fun & active direct aan het strand kinderbad miniclub

 Voorbeeld kamer

LABRANDA Les Dunes d'Or BBBBb 
Bij LABRANDA Les Dunes krijgen alle vakantiegangers echt waar voor hun geld! Er is een 
geweldig amusementsprogramma voor jongere gasten, terwijl ouders ontspannen in het 
wellnesscentrum of profiteren van de sportfaciliteiten. Het eigen strand van het hotel zorgt 
ook voor een droomvakantie - spetteren in de Atlantische Oceaan is hier bijzonder leuk!

LABRANDA Highlights
B Grote spa
B Diverse vrijetijdsactiviteiten
B Culinaire diversiteit
B Toplocatie direct aan het 

strand

Ligging: 
B Enkel door de promenade gescheiden 

van hoteleigen zandstrand
B Naar het centrum ca. 1 km
B Naar de luchthaven van Agadir  

ca. 35 km

Faciliteiten: 
B 436 kamers, 24-uursreceptie
B WiFi in de lobby (inclusief)
B Tuin met zonneterras
B 3 zwembaden
B Ligbedden, stoelkussens en parasols 

(o.b.v. beschikbaarheid) bij het 
zwembad en op het strand (inclusief), 
badhanddoeken (tegen borg) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Tuinzijde (DZG): 

ca. 22 m², bad/toilet, föhn, telefoon, 
WiFi (tegen betaling), huurkluisje, tv, 
minibar (tegen betaling), airco, balkon 
of terras, ook voor alleengebruik (EZG), 
ook met zwembadzicht (DZP) of 

zeezicht (DZM), beperkt aantal low 
kost kamers (DZT) of 
tweepersoonskamer economy (DM) 
boekbaar, bezetting volw. + kind. min. 
1+0, max. 2+1

B Junior Suite Zeezicht (PJM): ca. 46 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer 
tuinzijde (DZG), zithoek, bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 2+2, 3+1

B Familiekamer (2 slaapkamers) (F2): 
ca. 44 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
2 slaapkamers met verbindingsdeur, 
terras, bezetting volw. + kind. min. en 
max. 2+2, 3+1

Expert-tip:
De familiekamers bestaan uit 2 
slaapkamers met verbindingsdeur. De 
beste omstandigheden voor een 
ontspannen vakantie!

ETEN EN DRINKEN:
4 restaurants: buffetrestaurant 
'LABRANDA Oasis' met internationale 
keuken, 3 à-la-carterestaurants 
(inclusief): 'LABRANDA Bella Vista' met 
Italiaanse keuken, 'LABRANDA South 
Cap' met zeevruchten, 'LABRANDA La 
Casbah' met internationale keuken:  
3 bars (Lounge Bar tegen betaling)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 11:00 uur

B Koffie met taart/gebak in de middag
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 09:00 -  
23:00 uur

Expert-tip:
Geniet van culinaire diversiteit in één 
van de restaurants.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4-9 jaar, inclusief)
B 1 apart kinderbad met 5 glijbanen
B Speelplaats, kinderanimatie

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnessruimte, 

step-aerobics, kajakken, catamaran, 
beachvolleybal, boccia, tennis, 
tafeltennis en darts

VERMAAK:
B Dagelijkse (sport)animatie
B Dagelijkse avondentertainment met 

livemuziek en shows
B Indoor discotheek

WELLNESS:
B Tegen betaling: spa-center, sauna, 

hamam, whirlpool, massages en 
wellness- en beautybehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4,5 sterren

B Toeristenbelasting (ter plaatse te 
betalen) ca. 17,60 MAD per persoon/
dag (vanaf 2 jaar)

L

EDV-CODE: AGA400
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/AGA400

Marokko

EUR



52          Marokko    |    Agadir

families wellness aquapark direct aan het strand miniclub

 Voorbeeld kamer

LABRANDA Amadil Beach BBBBb 
In dit hotel begint de vakantie in de chique entree! Naast het beste comfort en een 
modern interieur, betovert het hotel met een prachtig uitzicht op de zee. Een enorm 
wellnesscentrum biedt de nodige ontspanning. Natuurlijk wordt zwemmen ook niet 
verwaarloosd: alleen de promenade scheidt je van het strand.

LABRANDA Highlights
B Mooie locatie direct aan  

het strand
B Op loopafstand van de 

jachthaven
B Waterpark met 5 glijbanen
B Spa 'Oriental World Spa' van 

1500 m²

Ligging: 
B Enkel door de promenade gescheiden 

van hoteleigen zandstrand
B Naar het stadscentrum ca. 10 minuten
B Luchthaven Agadir op ca. 35 km

Faciliteiten: 
B 328 kamers, receptie, panoramalift
B WiFi in alle openbare ruimtes (incl.)
B Tuin met zonneterras
B Aquapark met 5 waterglijbanen
B 1 zwembad
B Ligbedden, parasols en 

badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad en 
strand (inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Superior Tweepersoonskamer 

Tuinzijde (DSG): ca. 26 m², douche/
toilet, föhn, telefoon, WiFi (tegen 
betaling), huurkluisje, tv, minibar 

(tegen betaling), airco, balkon, ook met 
zeezicht (DSM), zwembadzicht (DSP), 
beperkt aantal low cost kamers (DST), 
ook voor alleengebruik (ESG, ESP, ESM), 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 2+1

B Superior Familiekamer 
Zwembadzicht (FSP): ca. 50 m², 
uitgerust als superior 
tweepersoonskamer tuinzijde (DSG),  
2 tweepersoonskamers, met 
verbindingsdeur, ook met zeezicht 
(FSM), bezetting volw. + kind.  
min. 2+2, max. 3+1

B Familiesuite (PF): ca. 50 m², uitgerust 
als superior tweepersoonskamer 
tuinzijde (DSG), 1 slaapkamer, 
woonkamer met slaapgelegenheid, 
bezetting volw. + kind. min. 2+2,  
max. 3+1

ETEN EN DRINKEN:
4 restaurants: buffetrestaurant 'Le 
Littoral Food Court' met internationale 
keuken, 3 à-la-carterestaurants (tegen 
betaling, reservering vereist): 'Dar Fes' 
met Marokkaanse keuken, 'La Sardegna' 
met Italiaanse keuken, 'Thai Nam' met 
Aziatische keuken; 4 bars
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 11:30 uur
B Koffie met taart/gebak in de middag

B Snacks 16:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 -  
23:00 uur

Expert-tip:
In het hoofdrestaurant 'Le Littoral 
 Food Court' geniet je van een  
gevarieerd culinair aanbod met 
meerdere themabuffetten.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4-9 jaar, inclusief)
B Apart kinderbad
B Babysitservice (ter plaatse te betalen)
B Babybedjes (inclusief, op aanvraag)

SPORT:
B Inclusief: waterpolo, tafeltennis, 

volleybal en darts

VERMAAK:
B Regelmatig animatie overdag
B Avondentertainment

WELLNESS:
B Inclusief: spacenter 'Oriental World 

Spa' met sauna, hamam, 
binnenzwembad, whirlpool, 
massages, wellness- en 
beautybehandelingen

B Tegen betaling: sauna(s), hamam, 
whirlpool, massages en wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

Expert-tip:
Onze vooraf boekbare 
wellnesspakketten zorgen ervoor dat je 
het dagelijkse leven even vergeet en 
bieden volledige ontspanning (AGA27P, 
AGA26P).

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard, diners
B Nationale categorie: 4 sterren
B Toeristenbelasting (ter plaatse te 

betalen) ca. 17,60 MAD per persoon/
dag (vanaf 2 jaar)

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: AGA245
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/AGA245

Marokko

EUR



Marrakech    |   Marokko        53    

stellen families ontdekker/cultuur aquapark centrale ligging

Voorbeeld kamer

LABRANDA Rose Aqua Parc BBBB 
De sfeer van de oosterse droomstad Marrakech is in dit hotel terug te vinden. Het 
Marokkaanse interieur neemt je mee in de wereld van 1001 Nacht! Naast het zwembad 
en een uitstekend wellnessaanbod voor ontspanning, verruimt het restaurant Zerhoun  
de culinaire horizon met authentieke gerechten.

LABRANDA Highlights
B Waterpark met 5 glijbanen
B Miniclub en kindermenu
B Wellnessruimte 'Les Thermes 

des Orangers'
B Centrale locatie

Ligging: 
B In het stadscentrum
B Djemaa el Fna-plein op ca. 3.5 km
B Winkelmogelijkheden op ca. 500 m
B Luchthaven Marrakech op ca. 5 km
Expert-tip:
Door de centrale ligging in het district 
Hivernage is dit hotel het ideale 
startpunt om de stad te verkennen. In 
ongeveer 5 tot 10 minuten met de taxi 
bereik je de beroemde markt Djemaa el 
Fna.

Faciliteiten: 
B 302 kamers, lobby
B Receptie, huurkluisjes, 3 liften
B WiFi in de lobby (inclusief)
B Buitengedeelte met tuin en 

zonneterras
B Aquapark met 5 glijbanen (inclusief)
B 3 zwembaden
B Ligbedden en parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) bij het zwembad 
(inclusief)

B Badhanddoeken bij het zwembad 
(tegen borg) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer (DZ): ca. 25 m², 

bad/toilet, föhn, telefoon, huurkluisje, 
tv, airco, deels balkon, beperkt aantal 
low cost kamers (DZT) of voor 
alleengebruik (D1) boekbaar, bezetting 
volw. + kind. min. 1+0, max. 2+1

B Familiekamer (FZ): ca. 42 m², uitgerust 
als tweepersoonskamer (DZ), bezetting 
volw. + kind. min. 2+2, max. 3+1

B Deluxe Suite (PX): ca. 52 m², uitgerust 
als tweepersoonskamer (DZ), tv, 
minibar (tegen betaling), balkon, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+1, 3+0

ETEN EN DRINKEN:
4 restaurants: buffetrestaurant 'Al 
Boustane', 3 à-la-carterestaurant (tegen 
betaling, reservering vereist): 'Mojorella' 
met Italiaanse keuken, 'Zerhoun' met 
Marokkaanse keuken, 'Snack Grill 
Barbecue' (alleen bij all-inclusive 
inclusief); 4 bars: cocktailbar 'Derbouz', 
wijnbar (tegen betaling), snackbar 
(alleen bij all-inclusive inclusief); 
cocktailbar 'COCO Bar' (tegen betaling)
Halfpension (H)
B Ontbijt en diner (buffet)

All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Snacks 15:00 - 16:00 uur
B Geselecteerde lokale en internationale 

(non-)alcoholische dranken 10:00 - 
23:00 uur

Expert-tip:
In restaurant Zerhoun kun je niet alleen 
genieten van uitstekende Marokkaanse 
gerechten, maar ook van de oosterse 
flair.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, inclusief)
B Geïntegreerd kinderbad
B Kinderbad met glijbanen
B Kindermaaltijden-/buffet
B Babysitservice (ter plaatse te betalen, 

reservering vereist)

SPORT:
B Inclusief: tafeltennis
B Tegen betaling: fitnesscentrum

VERMAAK:
B Animatie overdag
B Avondentertainment met shows
B Indoor discotheek (tegen betaling)

WELLNESS:
B Inclusief: overdekt zwembad
B Tegen betaling: wellnesscenter 'Les 

Thermes des Orangers', stoombad, 

hamam, whirlpool, massages en 
wellness- en beautybehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
B Nationale categorie: 4 sterren
B Toeristenbelasting (ter plaatse te 

betalen) ca. 16,50 MAD per persoon/
nacht (vanaf 2 jaar)

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: RAK316
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/RAK316

Marokko

EUR



54          Marokko    |    Marrakech

stellen families fun & active aquapark rustige ligging

Voorbeeld kamer

LABRANDA Targa Club Aqua Parc BBBB 
Het hotel ligt in Marrakech en is het perfecte startpunt voor het verkennen van de stad.  
Je kunt ook genieten van de 50.000 m² grote tuin met waterpark - je kunt perfect 
ontspannen in deze oase! De ruime, stijlvolle studio's zijn bijzonder geschikt voor 
gezinnen.

LABRANDA Highlights
B 50.000 m² buitenruimte met 

palmentuin
B Waterpark met glijbanen
B Moderne en comfortabel 

ingerichte kamers

Ligging: 
B Rustig gelegen
B Aan de rand van de stad
B Afstand tot het centrum en 

winkelmogelijkheden ca. 10 km, 
shuttleservice (inclusief, meerdere 
malen per dag)

B Afstand tot de luchthaven ca. 14 km

Faciliteiten: 
B 239 kamers, lobby
B Zithoeken, receptie, lift
B WiFi in de lobby (inclusief)
B Kapper, shisha
B Uitgestrekte, verzorgde 

buitengedeelte met tuin, palmbomen, 
zonneterras

B Aquapark met 4 waterglijbanen
B 4 zwembaden, adults only gedeelte
B Ligbedden en parasols (o.b.v. 

beschikbaarheid) bij het zwembad 
(inclusief)

B Badhanddoeken beschikbaar bij het 
zwembad (tegen borg) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Tuinzijde (DZG): 

ca. 24 m², douche/toilet, föhn, 
telefoon, kluisje, tv, minibar (inclusief), 
airco, ook aan zwembadzijde (DZP), 
beperkt aantal low cost kamers (DZT), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+1, 3+0, ook voor alleengebruik 
(D1G, D1P) boekbaar

B Studio (ST): ca. 61 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapgelegenheid, bad of douche/
toilet, kitchenette, bezetting volw. + 
kind. min. en max. 2+2, 3+1

B Suite (PI): uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG), 
bad of douche/toilet, bezetting volw. + 
kind. min, 2+0, max. 2+2

Expert-tip:
De zeer ruime studio's zijn ideaal voor 
een ontspannen vakantie met het gezin.

ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants: buffetrestaurant 
'L'Orangerie' met internationale keuken, 
à-la-carterestaurant 'Moroccan 
Restaurant' (inclusief, reservering 
vereist) met nationale keuken, 3 bars,  
1 café
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 11:00 uur

B Koffie met taart/gebak in de middag
B Snacks 15:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 23:00 uur

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 10 jaar, inclusief)
B 2 kinderbaden: geïntegreerd kinderbad 

met glijbanen
B Speelplaats

SPORT:
B Inclusief: basketbal en beachvolleybal
B Tegen betaling: fitnesscentrum, biljart, 

tennis, tafeltennis en darts

VERMAAK:
B Overdag (sport)animatie
B Avondentertainment met shows, 

thema-avond

WELLNESS:
B Tegen betaling: spa- en wellnesscenter 

met sauna, stoombad, whirlpool en 
wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B Toeristenbelasting (ter plaatse te 

betalen) ca. 16,50 MAD per persoon/
dag (vanaf 2 jaar)

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: RAK470
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/RAK470

Marokko

EUR



Varadero    |   Cuba        55    

stellen direct aan het strand hoteleigen strand

Zwembad ''Beach Club'' Voorbeeld Standard Room

LABRANDA Varadero BBBB 
Dit ruime hotelcomplex is extreem ruim en ligt direct aan het strand. Het middenklasse 
hotel maakt indruk met een uitgebreid amusementsprogramma, comfortabele meubels 
en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De ideale plek voor een jong, actief publiek.

LABRANDA Highlights
B Hoteleigen strand
B Uitgestrekt gebied met 

tropische tuin
B 'Beach Club' gebouw met 

bijzonder rustige kamers

Ligging: 
B Op een schiereiland, direct aan het 

fijne zandstrand
B Afstand tot het centrum ca. 7 km
B Luchthaven Varadero op ca. 35 km
Expert-tip:
Gewoon op het strand liggen en 
genieten van de zon of sporten in de 
turquoiseblauwe wateren - de stranden 
van het hotel zijn een echte Caribische 
droom!

Faciliteiten: 
B Hoofdgebouwen, 2 bijgebouwen
B 443 kamers, receptie, lift
B Internethoek (tegen betaling)
B WiFi (tegen betaling)
B Tropische tuin, zonneterras
B 2 zwembaden
B Ligbedden en paraols (o.b.v. 

beschikbaarheid) bij het zwembad en 
op het strand (inclusief), 
badhanddoeken bij het zwembad en 
op het strand tegen borg 

HIER VERBLIJF JE: 
B Standard Room (DZ): ca. 55 m², 

douche/toilet, föhn, telefoon, kluisje, 
tv, minibar (tegen betaling), 
strijkfaciliteiten, airco, balkon of terras, 
ook met zeezicht (DZM) boekbaar, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+2

B Standard Room Beach Club (DZA):  
ca. 55 m², in het bijgebouw van Beach 
Club, uitgerust als standard room (DZ), 
toegang tot Beach Club, ook met 
zeezicht (DZB) boekbaar, bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 2+2

Expert-tip:
De kamers van de twee Beach Club-
gebouwen liggen dichter bij het strand 
en bieden veel rust en een prachtig 
uitzicht.
B Juniorsuite (PJ): ca. 65 m², uitgerust 

als standard room (DZ), 2 x tv, ruime 
woonkamer, ook met zeezicht (PJM) 
boekbaar, bezetting volw. + kind. min. 
2+0, max. 2+2

ETEN EN DRINKEN:
5 restaurants: buffetrestaurant 'Le 
Buffet' met internationale keuken,  
4 à-la-carterestaurants (reservering 
vereist): 'Fusión Restaurant' met 
internationale keuken, 'Italian' met 
Italiaanse keuken, strandrestaurant 
'Ranchón Cubano' met Cubaanse 

keuken, 
zeevruchtenspecialiteitenrestaurant 
'Crazy Lobster' (tegen betaling), 7 bars: 
'Tropical'-snackbar, 'Cohiba' lobbybar, 
'Ocean Bar', 'La Sirena' beach club 
poolbar, 'La Caleta' strandbar, 'El Playero' 
strandbar, 'Cigar Bar Cohiba' (tegen 
betaling)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Snacks 10:00 - 18:30 uur en 22:30 

- 07:00 uur
B 24 uur per dag lokale (non-)

alcoholische dranken

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4-12 jaar, inclusief)
B Apart kinderbad, speelplaats

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnessruimte, 

kajakken, proefles duiken, zeilen, 
windsurfen, beachvolleybal en tennis

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
duiken en golf

VERMAAK:
B Afwisselende daganimatie
B Dagelijks avondentertainment met 

shows
B Indoor discotheek

WELLNESS:
B Inclusief: sauna
B Tegen betaling: massages

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: VRA22D
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/VRA22D

Cuba, Varadero

EUR



stellen rustzoeker rustige ligging spa duikschool

Kairaba Highlights
B Grootste zwembad van Oman 

met zwembadbar
B Eersteklas all-inclusive ultra 

concept
B Prachtige sushi-lounge
B Exclusieve clubdiensten
B Duikschool 'Extra Divers'
B Huisrif vol diersoorten
B Uitstekende spa

Ligging: 
B Direct aan het zandstrand Mirbat Cove 

(ca. 1 km lang)
B Hoteleigen huisrif
B Naar Mirbat ca. 5 minuten rijden
B Naar de luchthaven Salalah  

ca. 60 minuten rijden, hotelshuttle 
(tegen betaling, op aanvraag)

Faciliteiten: 
B 237 kamers, studio's en chalets
B 24-uursreceptie
B WiFi in openbare ruimtes (incl.)
B Uitgestrekt buitengedeelte met tuin, 

zonneterras
B 1 zwembadlandschap, te verwarmen
B Ligbedden, parasols en 

badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad  
en op het strand (inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Deluxe kamer (DX): ca. 30 m², in het 

hoofdgebouw, bad en douche/toilet 
met bidet, cosmetica set, föhn, 
badjassen, slippers, zithoek, bureau, 
telefoon, WiFi (inclusief), kluisje,  
kabel-tv, minibar (op aanvraag, tegen 
betaling), koffie- en theefaciliteiten, 
waterkoker, airco, balkon met zicht op 
de omliggende bergen, ook met 
zeezicht (DXM) boekbaar, bezetting 
volw. + kind. min. 1+0, max. 3+1

B Executive Suite (PI): ca. 60 m², in het 
hoofdgebouw, uitgerust als Deluxe 
kamer (DX), 1 slaapkamer, 1 
woonkamer, optisch gescheiden,  
bad/toilet met bidet, strijkfaciliteiten, 
2 balkons, bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, 1+1, max. 2+1, 3+1

B Studio Chalet (ST): ca. 38 m², in de 
chalets, uitgerust als Deluxe kamer 
(DX), bad/toilet, eethoek, balkon of 
terras, bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, 1+1, max. 2+1, 3+1

B One Bedroom Chalet (MC):  
ca. 38 m², in de chalets, uitgerust als 
Deluxe kamer (DX), 1 slaapkamer,  
1 woonkamer, optisch gescheiden, 
bad/toilet met bidet, eethoek, terras, 
bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, 1+1, max. 2+1, 3+1

B Two Bedroom Chalet (A2):  
ca. 190 m², in de chalets, uitgerust als 

Deluxe kamer (DX), 2 slaapkamers,  
1 woonkamer, optisch gescheiden, 
bad/toilet met bidet, balkon of terras, 
bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, 1+1, max. 2+1, 3+1

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants: buffetrestaurant 
'Sumhuram Restaurant', 'Al Dana 
Seafood Specialty Restaurant' (tegen 
betaling, reserveren vereist),  
'Saiko No Sushi Restaurant' (tegen 
betaling, reservering vereist), 3 bars: 
'Lobby Lounge', 'The Wharf Pool Bar' 
(als snackbar beschikbaar), 'The Cove 
Sportsbar'
Ontbijt (F)
B Ontbijt (buffet)
Halfpension (H)
B Ontbijt en lunch of diner (buffet)
Volpension (V)
B Ontbijt, lunch en diner (buffet)
All-inclusive ultra (T)
B Ontbijt en lunch (buffet), diner (buffet 

of à-la-carte in één van de 
specialiteitenrestaurants, afhankelijk 
van verblijfsduur)

B Langslapersontbijt 10:00 - 12:00 uur in 
de Lobby Lounge

B Snacks 12:00 - 18:00 uur
B Ijs 10:00 - 21:00 uur
B Geselecteerde lokale alcoholische 

dranken 12:00 - 15:00 uur en 18:00 

- 24:00 uur (vrijdags van 14:00 -  
24:00 uur)

B Geselecteerde non-alcoholische 
drankjes

B Meer informatie via  
www.ftigroup-info.de/2548

Expert-tip:
Het 'Saiko No Sushi Restaurant' is één 
van de beste sushi-restaurants in  
Zuid-Oman met een fantastisch  
uitzicht op de Indische Oceaan, een 
elegante sfeer en eersteklas sushi- en 
visspecialiteiten.

SPORT:
B Inclusief: fitnesscentrum, badminton, 

beachvolleybal, voetbal, tennis, 
tafeltennis en volleybal

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
kajakken, snorkelen en duiken

WELLNESS:
B Tegen betaling: spa- en wellness  

'The Frankincense Spa' (in het 
chaletgedeelte) met massages

Expert-tip:
Ontspan in een van de grootste 
spacenters in het zuiden van Oman met 
rustgevende massages en speciale 
wierookbehandelingen.

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard

KAIRABA Mirbat Resort BBBBB 
Het dromerige Hideaway Resort aan het 1 km lange zandstrand van de turquoise blauwe 
Indische Oceaan is een waar paradijs voor rustzoekers en koppels die willen ontsnappen 
aan de stress van het dagelijks leven! Ontspan in het grootste zwembadlandschap van 
Oman, geniet van het uitstekende all-inclusive ultra programma of bewonder de 
spectaculaire onderwaterwereld tijdens duik- of snorkelexcursies!

Oman

56          Oman    |    Zuidkust    |    Mirbat

EUR



Voorbeeld kamer

B Nationale categorie: 5 sterren
B Honden niet toegestaan
L

EDV-CODE: SLL527
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/SLL527

Mirbat    |    Zuidkust    |   Oman        57    

EUR



58          Gambia    |   Brufut

stellen wellness direct aan het strand infinitypool uitgebreide tuin

Voorbeeld kamer

LABRANDA Coral Beach Resort BBBB 
Dit hotel ligt aan een van de mooiste stranden van Gambia en is ideaal voor een 
ontspannen vakantie. Ontspan met een verfrissend drankje bij het grote zwembad of op 
het lange zandstrand. Een bijzonder hoogtepunt is de spa: met rustgevende massages 
buiten heb je een geweldig uitzicht op de zee.

LABRANDA Highlights
B Alle kamers hebben uitzicht  

op zee
B Grote spa
B Uitgebreide ruimte
B Ligt direct aan het lange 

zandstrand

Ligging: 
B Rustig gelegen op een heuvel
B Direct aan het lange zandstrand
B Afstand tot de luchthaven 'Banjul' 

ca. 30 minuten rijden

Faciliteiten: 
B 194 kamers
B Lobby, receptie, 2 liften
B WiFi in alle openbare ruimtes 

(inclusief)
B Uitgestrekte buitengedeelte met tuin
B Infinitypool
B Ligbedden en badhanddoeken (o.b.v. 

beschikbaarheid) bij het zwembad en 
op het strand (inclusief)

B Parasols (o.b.v. beschikbaarheid) bij het 
zwembad (inclusief) 

HIER VERBLIJF JE:  
B   Tweepersoonskamer Economy (DM): 

ca. 33 m², in het bijgebouw uitgerust 
als tweepersoonskamer zeezicht 

(DZM), zonder minibar, balkon of 
terras, bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 2+0

B Tweepersoonskamer Zeezicht (DZM): 
ca. 26 m², bad of douche/toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (inclusief), kluisje, tv, 
minibar (tegen betaling), balkon  
of terras, bezetting volw. + kind.  
min. en max. 2+0

B Deluxe Tweepersoonskamer Zeezicht 
(DXM): ca. 30 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer zeezicht (DZM), 
ook voor alleengebruik (EXM) 
boekbaar, bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, max. 3+0

B Junior Suite Zeezicht (PJM): ca. 38 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer 
zeezicht (DZM), zithoek, bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 3+1

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants: buffetrestaurant 
'Crematata', 2 à-la-carterestaurants 
'Balafon' met Afrikaans keuken en 
'Baobab' (tegen betaling), 2 bars
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 09:00 -  
24:00 uur

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte, basketbal, 

biljart, voetbal, tafeltennis, volleybal

VERMAAK:
B Avondentertainment met livemuziek, 

folkloreshows
B Discotheek 'Fantasy Nightclub'

WELLNESS:
B Inclusief: sauna(s) en stoombad
B Tegen betaling: spa-center, massages, 

wellness- en beautybehandelingen
Expert-tip:
In de grote spa kun je ontspannen met 
rustgevende behandelingen met 
uitzicht op de zee.

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren
L

EDV-CODE: BJL434
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/BJL434

Gambia, Bufrut

EUR



Kololi   |   Banjul    |   Gambia        59    

stellen direct aan het strand Top Service centrale ligging

Voorbeeld superior kamer

Kairaba Beach Hotel BBBB 
Verwen jouw smaakpapillen met de specialiteiten van de verschillende restaurants  
in het Kairaba Beach Hotel. Het ligt direct aan Senegambia Road en biedt de perfecte 
gelegenheid om de dag te eindigen in bars en restaurants. De gezellige tuin biedt 
voldoende ruimte voor privacy en ontspanning.

 Highlights
B Direct aan Senegambia Road 

met restaurants en een 
ambachtelijke markt

B Culinaire diversiteit in de 
restaurants van het hotel

B Exotische diersoorten zoals 
apen, leguanen en pauwen 

Ligging: 
B Direct aan het kilometerslange 

zandstrand 'Kololi Beach'
B Afstand tot winkels ca. 5 minuten
B Restaurants/bars ca. 2 minuten
B 'Bijilo National Park' ca. 10 minuten
B Luchthaven 'Banjul International 

Airport' ca. 30 minuten rijden
Expert-tip:
Geniet van ontspannende dagen op het 
strand voordat je 's avonds Afrikaanse 
joie de vivre langs de Senegambia Road 
ervaart.

Faciliteiten: 
B 160 kamers, 24-uursreceptie
B Internethoek (incl.)
B WiFi in alle openbare ruimtes (inc.)
B Tropische, ruime tuin
B Zwembad
B Strandstoelen, parasols (o.b.v. van 

beschikbaarheid) en badhanddoeken 

bij het zwembad en op het strand 
(incl.) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer tuinzijde (DZG): 

ca. 33 m², bad en douche/toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (incl.), kluis, satelliet-tv, 
minikoelkast, koffiezetapparaat/
waterkoker, airconditioning, balkon  
of terras, bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, max. 2+0

B Tweepersoonskamer deluxe tuinzijde 
(DXG): ca. 36 m², ingericht als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG), 
bad en douche/WC, optioneel te 
boeken als kamertype zeezicht (DXM), 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 2+1

B Tweepersoonskamer superior 
tuinzijde (DSG): ca. 44 m², ingericht 
als tweepersoonskamer tuinzijde 
(DZG), optioneel te boeken als 
kamertype zeezicht (DSM), bezetting 
volw. + kind. min. 1+0, max. 3+0

ETEN EN DRINKEN:
B 4 restaurants: buffetrestaurant  

'King fisher'; Bistro 'Casa Fernando' 
(tegen betaling), buitenruimte; 
Gastronomisch restaurant 'Shikra' 
(tegen betaling, seizoensgebonden); 
Specialiteitenrestaurant 'Malimbe' 
(tegen betaling); 4 bars; 1 café

All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 09:00 -  
24:00 uur

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte, 

beachvolleybal, waterpolo, biljart, 
tafeltennis, tafelvoetbal, darts, bingo, 
danslessen en taallessen

B Tegen betaling door lokale  
aanbieders: golf

VERMAAK:
B Dagelijkse en sportanimatie
B Avondentertainment met livemuziek 

en DJ

WELLNESS:
B Tegen betaling: spa-centrum, 

massages en wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren
L

EDV-CODE: BJL458

Meer kamertypes:  
max. bezetting (v/k)
DM Tweepersoonskamer Economy 2/0
EXG 2-pk. Deluxe alleengebruik 1/0
ESG 2-pk. Superior alleengebruik 1/0
PIG Suite tuinzijde 3/1
Volgens online beschrijving en prijzen in het systeem 
boekbaar
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/BJL458

Gambia, Banjul
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stellen families aan zee miniclub zwembadlandschap duikschool

Kairaba Highlights
B Uniek zwembad met Lazy-River
B Exclusieve lounge
B Directe toegang tot de mooiste 

duikplekken in de Rode Zee
B Culinaire diversiteit in drie 

specialiteitenrestaurants
B Ruime familiekamers met 

directe toegang tot het 
privézwembad

B Kinderparadijs met glijbanen 
en Fun Point

Ligging: 
B Direct aan het hoteleigen strand
B Naar de plaats Port Ghalib ca. 30 km
B Afstand tot de luchthaven 'Marsa 

Alam International' ca. 30 km

Faciliteiten: 
B 2019 nieuw gebouwde omgeving
B Op dezelfde grond als LABRANDA 

Sataya
B 270 kamers
B 24-uursreceptie, lobby, lift
B WiFi in alle openbare ruimtes (incl.)
B High-speed WiFi (tegen betaling)
B Amfitheater, winkels
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)

B 6 zwembaden, waarvan 2 te verwarmen
B Lazy-River
B Ligbedden, parasols en 

badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad en 
op het strand (inclusief)  

HIER VERBLIJF JE: 
B Superior Tweepersoonskamer (DS): 

ca. 40 m², bad/toilet, föhn, telefoon, 
kluisje, tv, minibar (tegen betaling), 
waterkoker, airco, balkon of terras, ook 
met zeezicht (DSM) boekbaar, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+1

B Superior Familiekamer (FS):  
ca. 52 m², uitgerust als Superior 
Tweepersoonskamer (DS),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapgelegenheid, met 
verbindingsdeur, douche/toilet,  
ook met zwembadzicht (FSP) met 
directe toegang van het terras naar 
het privézwembad boekbaar, bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 3+1

B Familiesuite (PF): ca. 115 m², uitgerust 
als Superior Tweepersoonskamer (DS), 
1 slaapkamer, 2 x douche/toilet, 
zithoek, koffie- en theefaciliteiten, 
terras met whirlpool, bezetting  
volw. + kind. min. 2+0. max. 3+1

B Executive Suite (PE): ca. 115 m², 
uitgerust als Superior 

Tweepersoonskamer (DS),  
1 slaapkamer, douche/toilet,  
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 1+2, 2+1, 3+0

B Grand Suite (PG): ca. 136 m², uitgerust 
als Superior Tweepersoonskamer (DS), 
1 woonkamer, 2 slaapkamers, met 
verbindingsdeur, 2 x douche/toilet, 
koffie- en theefaciliteiten, terras, 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 1+2, 2+1, 3+0, 4+2

Expert-tip:
B De Grand Suite is de premium suite 

van het hotel en biedt allerlei 
hoogwaardige voorzieningen.  
Vanaf het terras kun je genieten van 
een prachtig panoramisch uitzicht op 
de Rode Zee.

B Alle kamers van het KAIRABA Sataya 
Hotel bevinden zich in het voorste 
gedeelte van het complex vlak bij het 
strand.

ETEN EN DRINKEN:
1 buffetrestaurant 'Main Restaurant',  
3 à-la-carterestaurants (tegen betaling, 
reservering vereist) met Aziatische, 
Italiaanse en Libanese, 7 bars, 1 café,  
1 gelateria (tegen betaling)
All-inclusive ultra (T)
B Ontbijt, lunch (buffet), diner (buffet of 

à-la-carte)
B Langslapersonbijt

B Snacks overdag
B Geselecteerde lokale alcoholische 

dranken 10:00 - 24:00 uur
B Geselecteerde non-alcoholische 

dranken 24 uur per dag
B 2 x per verblijf diner in een  

à-la-carterestaurant bij minimaal  
7 nachten

B 3 x per verblijf diner in een à-la-
carterestaurant bij minimaal 2 weken

Expert-tip:
In de chill-out loungebar is er een 
exclusieve clubruimte met een 
bubbelbad en uitzicht op de Rode Zee, 
alleen voor KAIRABA-gasten! Je kunt ook 
genieten van een lichte lunch in de 
strandbar 'Sea Breeze'.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub 'Fun Point' (4 - 12 jaar, 

inclusief)
B 1 geïntegreerd kinderbad, glijbanen
B Speelplaats, minidisco
B Spelletjesruimte (inclusief)
B Babybedjes (op aanvraag)

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnessruimte, 

watergymnastiek, beachvolleybal, 
biljart, boccia, tennis, tafeltennis, 
boogschieten en darts

B Tegen betaling: duiken

KAIRABA Sataya BBBBB 
Pure ontspanning! Het eerste KAIRABA-hotel in Egypte verwent zijn gasten aan de  
Rode Zee met culinaire ervaringen en een zwembad. De spa van het hotel biedt uren 
ontspanning, terwijl de kinderen zich vermaken in de kinderclub. Een gevarieerd 
sportprogramma maakt jouw droomvakantie compleet.
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Voorbeeld kamer

VERMAAK:
B Dagelijks (sport)animatie overdag
B Dagelijks avondentertainment met 

livemuziek, shows
B Discotheek

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnesscenter 'La 

Brise Spa' met sauna, whirlpool en 
rustruimten

B Tegen betaling: stoombad, hamam, 
massages, wellness- en 
beautybehandelingen en 
behandelruimten

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren
B Huisdieren niet toegestaan
L

EDV-CODE: RMF23K
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/RMF23K
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stellen families wellness adults only gedeelte zwembadlandschap spa

Voorbeeld kamer

LABRANDA Sataya BBBBB 
Het nieuwste hotel in de LABRANDA-keten nodigt je sinds 2019 uit om vakantiedagen aan 
de Rode Zee te dromen. Het veelzijdige zwembad inspireert zwemmers van alle leeftijden 
en biedt ook een gedeelte voor volwassenen. Je kunt ook ontspannen in de spa en op het 
zandstrand, terwijl vier restaurants de smaakpapillen verwennen.

LABRANDA Highlights
B Uniek zwembad met lazy-river
B Culinaire diversiteit in drie 

specialiteitenrestaurants
B Directe toegang tot de mooiste 

duikplekken in de Rode Zee
B Kinderparadijs met glijbanen 

Ligging: 
B Ligt direct aan het hoteleigen strand
B Naar 'Port Ghalib' ca. 30 km
B Afstand tot 'Marsa Alam International 

Airport' ca. 30 km

Faciliteiten: 
B Nieuw gebouwd in 2019
B Op een stuk grond samen met 

KAIRABA Sataya
B 270 kamers, 24-uursreceptie, lift
B WiFi (incl.)
B 6 zwembaden in totaal
B 2 verwarmde zwembaden, Lazy-River
B Ligbedden en parasols (o.b.v. van 

beschikbaarheid), badhanddoeken bij 
het zwembad en op het strand (incl.) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Superior Tweepersoonskamer (DS): 

ca. 40 m², bad / toilet, föhn, telefoon, 
kluis, satelliet-tv, minibar (tegen 
betaling), waterkoker, airconditioning, 

balkon of terras, optioneel verkrijgbaar 
als kamertype zeezicht (DSM), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max 2+1

B Deluxe Tweepersoonskamer (DX):  
ca. 48 m², uitgerust als superior 
tweepersoonskamer (DS), bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 3+1

B Superior Familiekamer (FS):  
ca. 52 m², uitgerust als superior 
tweepersoonskamer (DS),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapgelegenheid, met 
verbindingsdeur, douche/toilet, ook 
met zwembadzicht (FSP) met directe 
toegang van het terras naar het 
zwembad, bezetting volw. + kind. 2+1, 
max. 3+1

ETEN EN DRINKEN:
buffetrestaurant; 3 à-la-carterestaurants 
(tegen betaling, reserveren verplicht);  
7 bars, 1 café; gelateria (tegen betaling)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch (buffet), diner (menu  

of buffet)
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur 
B 2 x diner per dag in een van de 

specialiteitenrestaurants (vanaf  
7 nachten), 3 x per verblijf vanaf  
2 weken verblijf

Expert-tip
In de bar 'La Terrasse' kun je genieten 
van exotische cocktails en een prachtig 
uitzicht op de Rode Zee!

VOOR KINDEREN:
B Miniclub 'Fun Point' (4-12 jaar)
B 1 geïntegreerd kinderbad, glijbanen
B Speelplaats, minidisco
B Babybedjes (op aanvraag)

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnessruimte, 

watergymnastiek, beachvolleybal, 
biljart, boccia, tennis, tafeltennis, 
boogschieten en darts

B Tegen betaling: duiken

VERMAAK:
B Dagelijks (sport)animatie overdag
B Dagelijks avondentertainment
B Discotheek, amfitheater

WELLNESS:
B Inbegrepen: spa- en wellnessruimte  

'La Brise Spa' met sauna, bubbelbad
B Tegen betaling: stoombad, hamam, 

massages, wellnessbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren
B Huisdieren niet toegestaan

L

EDV-CODE: RMF23L
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/RMF23L
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Een culinaire reis

LABRANDA Promenade
In Makadi Bay kun je op culinaire reis over de hele wereld op de LABRANDA Promenade. 
De promenade is gevuld met diverse restaurants en ligt direct aan het strand, tussen de 
hotels LABRANDA Royal Makadi en LABRANDA Club Makadi in. 

Het aanbod varieert van het Cubaanse restaurant  „Pequeña 
Habana“, tot de Griekse keuken in de „Taverna Paros“, Aziatische 
specialiteiten in  „Yum Asian Kitchen & Bar“ en traditionele 
Amerikaanse hamburgers in het „Rock & Roll Burger House“. 
Trakteer jezelf 's middags op heerlijk gebak in  „Café Cairo“ of 
geniet van lekker ijs bij onze gelateria  „Giardino delle Rose“. Elke 
vrijdag wordt een buitengewoon programma op de Promenade 
aangeboden: livemuziek, entertainment en dansshows zorgen 
voor variatie en laten je genieten van een heerlijke tijd.

Jouw voordelen
Voor de gasten van de drie onderstaande hotels is het gebruik van 
de LABRANDA Promenade inclusief:

n   LABRANDA Royal Makadi BBBBB 
3 x per week (vanaf 7 nachten verblijf) 
4 x per week (vanaf 14 nachten verblijf) 
Meer informatie op pagina’s 66-67 R

n   LABRANDA Club Makadi BBBB  
1 x per week 
Meer informatie op pagina’s 64-65 R

n   LEMON & SOUL Makadi Bay BBBB  
1 x per verblijf

     Meer informatie op pagina’s 68-69 R

„Cafe Cairo“ en „Giardino delle Rose“ zijn voor alle gasten tegen 
betaling.



stellen families direct aan het strand huisrif

LABRANDA Highlights
B Prachtig strandrestaurant
B Ligt direct aan het zandstrand 

in de baai van Makadi
B À-la-carterestaurant met een 

prachtig panoramisch uitzicht
B Buffetrestaurant met BBQ in 

de avond

Ligging: 
B Een rif aan de kust
B Vlakaflopend, zandstrand
B Afstand tot het centrum ca. 35 km, 

shuttleservice (tegen betaling)
B Winkels op ca. 20 km
B Afstand tot de luchthaven Hurghada 

International Airport ca. 35 km

Faciliteiten: 
B 339 kamers
B Lobby, 24-uursreceptie
B WiFi in alle openbare ruimtes 

(inclusief)
B Geldautomaat, kapper, winkels
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B 1 zwembad, te verwarmen
B Ligbedden, zonneschermen en 

badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad en 
op het strand (inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Superior 

Tuinzijde (DSG): ca. 22 m², bad of 
douche/toilet, föhn, telefoon, WiFi 
(inclusief), kluisje, tv, minibar 
(inclusief), vullen van de minibar  
1 x per dag met mineraalwater 
(inclusief), koffie- en theefaciliteiten, 
airco, balkon of terras, ook aan 
zwembadzijde (DSP) boekbaar, met 
zijzeezicht (DSK), beperkt aantal low 
cost kamers (DST) boekbaar, bezetting 
volw. + kind. min. 1+1, max. 2+1

B Deluxe Tweepersoonskamer 
Tuinzijde (DXG): ca. 22 m², uitgerust 
als tweepersoonskamer superior 
tuinzijde (DSG), ook met 
zwembadzicht (DXP), zijzeezicht (DXK) 
boekbaar, bezetting volw. + kind.  
min. 1+1, max. 2+1

B Superior Familiekamer (FS): ca. 30 m², 
uitgerust als superior 
tweepersoonskamer deluxe tuinzijde 
(DSG), badkamer/toilet, ook aan 
tuinzijde (FSG), bezetting volw. +  
kind. min. 2+2, max. 3+1

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants: buffetrestaurant, 
strandrestaurant, à-la-carterestaurant 
(tegen betaling, reservering vereist),  
3 bars, 1 café

All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 11:00 uur
B Koffie met taart/gebak 10:00 -  

12:00 uur
B Snacks 15:00 - 17:00 uur
B Middernachtsnack 23:00 - 01:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische drankjes 10:00 -  
24:00 uur

B 1 x per verblijf diner in à-la-
carterestaurant Oriental Grill inclusief

B 1 x per week diner op de LABRANDA 
promenade inclusief

Expert-tip:
Maak een culinaire wereldreis tijdens 
een wandeling langs de LABRANDA 
promenade. Een must voor 
visliefhebbers is het restaurant  
'Sea Treasure' direct aan het strand.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub 'Fun Point Kids Club'  

(4 - 12 jaar, inclusief), dagelijkse 
openingstijden: 10:00 - 13:00 uur, 
15:00 - 17:00 uur

B Kinderbad
B Speelplaats
B Minidisco
B Babysitservice (ter plaatse te betalen, 

reservering vereist)
B Babybedjes (inclusief, op aanvraag)

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte, gymnastiek, 

waterpolo, watergymnastiek, 
verschillende niet-gemotoriseerde 
watersporten, beachvolleybal, biljard, 
tafeltennis en darts

B Tegen betaling: kano, waterfiets, 
windsurfen, squash en tennis

Door lokale aanbieders: bananenboot, 
duiken (duikschool), waterskiën, 
verschillende gemotoriseerde 
watersporten en paardrijden

VERMAAK:
B Afwisselende daganimatie
B Afwisselende avondanimatie met 

livemuziek, shows
B Discotheek
B Amfitheater
Expert-tip:
Ervaar leuk entertainment tijdens 
professionele shows in het amfitheater. 
Bij de oosterse show word je 
meegenomen naar een sprookje uit 
1001 Nacht.

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnesscentrum  

'La Brise Spa' (ca. 630 m²), sauna en 
whirlpool

B Tegen betaling: stoombad, hamam, 
massages, wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

LABRANDA Club Makadi BBBB 
De LABRANDA Club Makadi biedt zijn gasten tal van voorzieningen, zoals een groot 
zwembad, gevarieerde gastronomie en een hoog niveau van comfort. Voor het prachtige 
stuk strand krijg je zelfs onder water waar voor je geld - hier wacht het huisrif van het 
hotel om ontdekt te worden.
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Voorbeeld familiekamer

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B Honden niet toegestaan
B Voor het diner geldt een 

kledingvoorschrift

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: HRG488
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/HRG488
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stellen families direct aan het strand hoteleigen strand spa

 Highlights
B Hoteleigen strand met een 

prachtige lagune
B LABRANDA promenade met 

talloze restaurants
B Spa met Turkse hamam
B Uitgebreid aanbod aan 

watersporten
B Gevarieerd all-inclusive 

programma

Ligging: 
B Direct aan vlakaflopend, hoteleigen 

zandstrand
B Hurghada op ca. 35 km, hotelshuttle 

(tegen betaling, 2 x per dag)
B Naar winkels ca. 20 km
B Naar de luchthaven Hurghada  

ca. 30 km
Expert-tip:
Het strand van het hotel ligt in een 
prachtige baai. Het ondiepe, 
kristalheldere water is ideaal voor 
verfrissing en perfect voor gezinnen 
met kleine kinderen.

Faciliteiten: 
B 505 kamers
B Lobby, 24-uursreceptie
B WiFi in alle openbare ruimtes 

(inclusief)

B Geldautomaat, kapper, winkels
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B Verzorgde buitengedeelte met tuin, 

zonneterras
B 3 zwembaden
B Ligbedden, parasols en 

badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad en 
op het strand (inclusief)

Expert-tip:
Er zijn knusse zitzakken in de tuin - een 
perfecte chillout in het groen! 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Landzijde (DZL): 

ca. 24 m², bad of douche/toilet, föhn, 
telefoon, kluisje, tv, minibar (tegen 
betaling), dagelijks gevuld (tegen 
betaling), koffie- en theefaciliteiten, 
airco, balkon of terras, ook aan 
tuinzijde (DZG), zwemadzijde (DZP) 
boekbaar, bezetting volw. + kind.  
min. en max. 2+0

B Tweepersoonskamer Superior 
Tuinzijde (DSG): ca. 24 m², uitgerust 
als tweepersoonskamer landzijde 
(DZL) douche/toilet, ook aan 
zwembadzijde (DSP), zijzeezicht (DSK) 
boekbaar, beperkt aantal low-cost 
kamers (DST) beschikbaar, bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 2+1

B Bungalow (1 slaapkamer) Strandzijde 
(B1D): ca. 32 m², uitgerust als superior 
tweepersoonskamer landzijde (DZL),  
1 slaapkamer, badkamer en douche/
toilet, terras, bezetting volw. + kind. 
min. en max. 2+0

B Superior Familiekamer Tuinzijde 
(FSG): ca. 30 m², uitgerust als superior 
tweepersoonskamer landzijde (DZL),  
1 slaapkamer, bad/toilet, ook aan 
zwembadzijde (FSP) boekbaar, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 3+1

ETEN EN DRINKEN:
7 restaurants: 2 buffetrestaurants,  
à-la-carterestaurant 'Il Rondo' 
(reservering vereist), à-la-carterestaurant 
'Taverna Paros' (reservering vereist), 
à-la-carterestaurant 'Pequena Habana' 
(reservering vereist), à-la-carterestaurant 
'Yum Asian Kitchen & Bar' (reservering 
vereist), à-la-carterestaurant 'Rock & Roll 
Burger House' (reservering vereist);  
4 bars; 1 café; Gelateria
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Koffie, taart/gebak 10:00 - 12:00 uur
B Snacks 15:00 - 17:00 uur
B Middernachtsnack 23:00 - 01:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur

Expert-tip:
De gerechten in de à-la-carterestaurants 
aan de LABRANDA Promenade zijn 
uitstekend - maar een persoonlijke tip 
van productmanagement is het 
Cubaanse restaurant 'Pequena Habana', 
waar een verscheidenheid aan 
vleesspecialiteiten worden geserveerd 
in de Rodizio-stijl.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, inclusief)
B 1 kinderbad
B Speelplaats

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte, waterpolo, 

watergymnastiek, beachvolleybal, 
biljart, boccia, tafeltennis en darts

B Tegen betaling: squash en tennis, door 
lokale aanbieders: duiken (duikschool), 
verschillende gemotoriseerde 
watersporten en paardrijden

VERMAAK:
B Animatie overdag
B Dagelijks avondentertainment met 

shows
B Discotheek

WELLNESS:
B Tegen betaling: spa- en wellnesscenter 

met sauna, stoombad, hamam, 

LABRANDA Royal Makadi BBBBB 
Het hotel ligt aan een privéstrand in de pittoreske baai van Makadi en fascineert met een 
verfijnde ambiance. Geniet van de culinaire verscheidenheid op de unieke promenade of 
doe nieuwe energie op in de spa. Het uitgebreide all-inclusive programma laat niets te 
wensen over!
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whirlpool, massages en 
behandelruimtes

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
B Nationale categorie: 5 sterren
B Voor het diner geldt een 

kledingvoorschrift

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: HRG394
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/HRG394
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stellen adults only hoteleigen strand onlangs gerenoveerd rooftop bar

Lemon & Soul Highlights
B Wijnen van El Gouna Winery
B Sundowner Bar met wijn- en 

sigaarproeverij
B Biologische groenten uit eigen 

teelt
B VIP-service op het strand
B Champagne-ontbijt
B 'La Brise Spa' met hamam

Ligging: 
B Zandstrand op ca. 900 m, 

shuttleservice (inclusief, elke 30 
minuten)

B Centrum op ca. 35 km
B Naar Sahl Hasheesh ca. 18 km
B Winkelmogelijkheden op ca. 20 km
B Afstand tot de luchthaven 'Hurghada 

International Airport' ca. 30 km
Expert-tip:
Geniet van speciaal comfort tijdens het 
zonnebaden op het privéstrand van het 
hotel. Verfrissingen worden direct tot de 
ligstoel geserveerd.

Faciliteiten: 
B 8 gebouwen met elk 2 verdiepingen
B 281 kamers
B Lobby, 24-uursreceptie
B WiFi in alle openbare ruimtes 

(inclusief)

B Winkels
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was- en strijkservice (tegen betaling)
B Buitenruimte met zonneterras
B 1 infinityzwembad
B 1 zwembad
B Ligbedden, stoelkussens, parasols en 

badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad en 
op het strand (inclusief)

B De faciliteiten van het zusterhotel 
'LABRANDA Club Makadi' kunnen 
gedeeltelijk worden gebruikt (inclusief 
of tegen betaling) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Superior Tweepersoonskamer 

Tuinzijde (DSG): ca. 23 m², douche/
toilet, föhn, telefoon, kluisje, tv, 
minibar (tegen betaling), 1 x per dag 
gevulde minibar (alleen bij all-
inclusive), koffie-/theefaciliteiten, 
airco, balkon, ook aan zwembadzijde 
(DSP) boekbaar, bezetting volw. + kind. 
min. en max. 2+0

B Club Tweepersoonskamer Tuinzijde 
(DFG): ca. 23 m², uitgerust als superior 
tweepersoonskamer tuinzijde (DSG), 
Club-services: 1 fles wijn en fruitmand 
bij aankomst, 2 x diner in een 
specialiteitenrestaurant, bezetting 
volw. + kind. min. en max. 2+0

B Deluxe Tweepersoonskamer (DX): ca. 
41 m², uitgerust als superior 
tweepersoonskamer tuinzijde (DSG), 
bezetting volw. + kind. min. 1+0, max. 
3+0

B Suite Zwembadzicht (PIP): ca. 46 m², 
uitgerust als superior 
tweepersoonskamer tuinzijde (DSG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer, met 
verbindingsdeur, WiFi (inclusief),  
1 x dagelijks gevuld (alleen bij all-
inclusive ultra inclusief), bezetting 
volw. + kind. min. 1+0, max. 3+0

ETEN EN DRINKEN:
1 restaurant: buffetrestaurant 'Zesty' 
met bio-hoek en internationale keuken; 
4 bars; gelateria (tegen betaling)
Halfpension (H)
B Ontbijt en diner (buffet)
B Frans langslapersontbijt met 

mousserende wijn 10:00 - 11:00 uur
B 3 x per verblijf diner in een van de 

volgende specialiteitenrestaurants: 
Italiaans restaurant in LABRANDA 
Royal, Orientaals restaurant in 
LABRANDA Club of één van de 
restaurants op de LABRANDA 
Promenade (meer info op pagina 63)

All-Inclusive (I)
Naast de beschreven halfpension 
ontvang je:
B Lunch (buffet)

B Snacks 15:00 - 17:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
Expert-tip:
B Geniet van een glas Egyptische wijn 

van de uitstekende 'El Gouna Winery' 
bij een romantische zonsondergang.

B Het hotel heeft een eigen biologische 
fruit- en groentetuin, die je van harte 
welkom bent om te bezoeken.

B Culinaire hoogtepunten wachten op je 
op de LABRANDA Promenade.

VOOR KINDEREN:
B 1 kinderbad

SPORT:
B Inclusief: beachvolleybal, biljart en 

darts
B Tegen betaling: squash en tennis
Door lokale aanbieders: bananenboot, 
kano, snorkelen, duiken (duikschool), 
waterfiets, waterskiën, windsurfen, 
verschillende gemotoriseerde 
watersporten en paardrijden

VERMAAK:
B Animatie overdag
B Avondentertainment met shows
B 3 x per week livemuziek
B Wijnproeverij met wijn uit de El Gouna 

Winery
B Sigarenproeverij in de bar Sundowner

Lemon & Soul Makadi Bay BBBB 
Het hotel staat voor vakantie van topklasse. Geniet van de Egyptische zon en de zee op 
een privéstrand en profiteer van een butlerservice. Het Sundowner Terrace garandeert 
romantische vakantie-uren, terwijl het restaurant bijzonder duurzaam is: kruiden en 
groenten komen van onze eigen boerderij!
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WELLNESS:
B Inclusief: wellnesscenter La Brise Spa 

met sauna en hamam 
B Tegen betaling: stoombad en 

massages

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco, 

diners
B Nationale categorie: 4 sterren

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: HRG17M
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/HRG17M
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stellen fun & active sportief Dine Around kitecenter

LABRANDA Highlights
B "Osmosis Kiteboarding" - 

erkend watersportcenter voor 
beginners en professionals

B Uitgebreid sportaanbod
B Groot wellnesscenter om te 

ontspannen
B Geweldig strandrestaurant 

met uitzicht op zee

Ligging: 
B Direct aan het hoteleigen strand
B Afstand tot het centrum, restaurants, 

bars, winkel- en uitgaansgelegenheden 
ca. 1 km

B Afstand tot 'Hurghada' ca. 30 km, 
shuttleservice (tegen betaling)

B Aftstand tot de golfbaan 'El Gouna 
Golf Club' ca. 100 m

B Afstand tot de haven 'Marina El Gouna' 
ca. 2 km

B Afstand tot de luchthaven 'Hurghada 
International Airport' ca. 30 km, 
shuttleservice (tegen betaling)

Faciliteiten: 
B 239 kamers
B Lobby, 24-uursreceptie, lift
B WiFi (inclusief)
B Bibliotheek, geldautomaat, winkels
B Verzorgd buitengedeelte met 

zonneterras
B 3 zwembaden in totaal, waarvan  

2 te verwarmen
B Ligbedden, parasols en 

badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad en 
op het strand (inclusief)

B De faciliteiten van het zusterhotel 
'Steigenberger Golf Resort' kunnen 
gedeeltelijk worden gebruikt (inclusief 
of tegen betaling) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoons-clubkamer Tuinzijde 

(DFG): ca. 21 m², douche/toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (inclusief), kluisje, tv, 
minibar (tegen betaling), zithoek, 
koffie- en theefaciliteiten, airco, balkon 
of terras, bezetting (volw. + kind.)  
min. 2+0 en max 2+1

B Tweepersoonskamer Superior 
Zwembadzicht (DSP): ca. 21 m², 
uitgerust als tweepersoons-clubkamer 
tuinzijde (DFG), ook met zeezicht 
(DSM) boekbaar, bezetting (volw. + 
kind.) min. en max. 2+0

B Juniorsuite Tuinzijde (PJG): ca. 45 m², 
uitgerust als tweepersoons-clubkamer 
tuinzijde (DFG), badjassen, slippers, 
zithoek, 1 x per verblijf gevulde minibar 
(inclusief), 2 balkons, bezetting (volw. 
+ kind.) min. 1+0 en max. 2+1, 3+0

B Familiekamer Tuinzijde (FZG):  
ca. 50 m², uitgerust als tweepersoons-
clubkamer tuinzijde (DFG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer, open 
doorgang, badjassen, slippers, zithoek, 
1 x per verblijf gevulde minibar 
(inclusief), 2 balkons, bezetting  
volw. + kind. min. 2+2, max. 3+1

ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants: buffetrestaurant 
'Marco Polo', buitengedeelte; à-la-
carterestaurant/strandrestaurant 
'Morgan’s Beach Bistro', buitengedeelte
All Inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 11:00 uur
B Koffie, taart/gebak namiddag
B Geselecteerde lokale en internationale 

(non-)acoholische drankjes 10:00 - 
24:00 uur

B Dine Around-optie
Bijzonderheden:
Showcooking
Expert-tip:
Heb je ooit zwarte tonijn geproefd?  
De 'Morgan's Beach Bistro' serveert elke 
donderdagavond (tegen betaling) een 
„All you can eat” zeevruchten- en 
visbuffet. Elke vis wordt persoonlijk 
geselecteerd (rauw) en vervolgens vers 
bereid - een must voor elke 
visliefhebber!

Dine Around
Geniet van nog meer culinaire diversiteit 
als onderdeel van het Dine Around-
programma. 3 keer per week (vanaf een 
verblijf van 7 nachten) kun je iets nieuws 
proberen in een van de restaurants van 
deelnemende hotels of in een lokaal 
restaurant.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 11 jaar, inclusief), 

dagelijkse openingstijden: 10:00 - 
12:30 uur, en 15:00 - 17:00 uur

B 1 apart kinderbad
B Babysitservice (tegen betaling)

SPORT:
B Inclusief: fitnessruimte, gymnastiek, 

beachvolleybal, biljart, boccia, voetbal, 
squash ('s avonds tegen betaling), 
tennis ('s avonds tegen betaling), 
tafeltennis, boogschieten en darts

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
golfen (El Gouna Golf Club in 
Steigenberger Golf Resort), kajak, 
catamaran, snorkelen, zeilen, duiken, 
windsurfen en kitesurfen

Expert-tip: 
De directe toegang tot de kristalheldere 
zee en de constante 
windomstandigheden maken 
LABRANDA Club Paradisio een perfect 
startpunt voor allerlei watersporten:

LABRANDA Club Paradisio El Gouna,  
Red Sea BBBB 
De uitstekende locatie met directe toegang tot de zee stelt je in staat om tal van 
sportactiviteiten te beleven, evenals ontspannende uren op het strand. Het hotel maakt 
indruk met zijn chique interieur en veelzijdige comfort.
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Voorbeeld kamer

B Verken de lagunes van El Gouna 
tijdens een stand-up paddleboardtrip

B Het watersportcentrum 'Osmosis 
Kiteboarding' bevindt zich direct bij 
het hotel

VERMAAK:
B Dagelijks animatie overdag
B Dagelijks avondentertainment met 

livemuziek, shows en thema-avonden

WELLNESS:
B Inclusief: 'Planet Spa' ca. 1.500 m² (va. 

16 jr) met sauna, stoombad (16:00 
- 19:00 uur) en rustruimten

B Tegen betaling: massages en wellness- 
en beautybehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
B Nationale categorie: 4 sterren
B Huisdieren niet toegestaan
B Voor het diner geldt een 

kledingvoorschrift

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.

EDV-CODE: HRG25E
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/HRG25E
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stellen huisrif Top Service rustige ligging

LABRANDA Highlights
B Idyllisch gelegen op een 

landtong met een prachtig 
uitzicht over de Rode Zee

B Fantastisch snorkel- en 
duikgebied

B Verschillende kleine 
strandgedeelten

B Pure ontspanning in een 
rustige sfeer

Ligging: 
B Direct aan het strand gelegen
B Hoteleigen strand 'Tower Bay', steiger/

platform
B Naar 'Naama Bay' ca. 6 km
B Winkelmogelijkheden, restaurants, 

bars op ca. 5 km
B Luchthaven 'Sharm El Sheikh 

International Airport' op ca. 18 km
Expert-tip:
De verhoogde ligging van het hotel 
biedt een fantastisch uitzicht op de 
uitgestrektheid van de Rode Zee.

Faciliteiten: 
B 158 kamers met 2 verdiepingen
B Lobby, 24-uursreceptie
B Geen lift beschikbaar
B WiFi in alle openbare ruimtes 

(inclusief)

B Kapper, kleine supermarkt, 
souvenirwinkel

B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B 3 zwembaden in totaal
B Ligbedden, stoelkussens en parasols 

(o.b.v. beschikbaarheid) bij het 
zwembad en op het strand (inclusief), 
badhanddoeken bij het zwembad 
(inclusief)

Expert-tip:
De indeling van het hotel in de vorm van 
een klein dorp geeft het veel charme. 
Geniet van de rust en ontspanning in 
deze prachtige omgeving. 

HIER VERBLIJF JE: 
B Superior Tweepersoonskamer 

Tuinzijde (DSG): ca. 36 m², bad/toilet, 
föhn, telefoon, WiFi (tegen betaling), 
kluisje, minibar (tegen betaling), 
dagelijks gevuld met water (inclusief), 
koffie- en theefaciliteiten, airco, balkon 
of terras, ook met zeezicht (DSM), 
zwembadzicht (DSP) boekbaar, 
bezetting volw. + kind. min. en max. 
2+0

B Superior Familiekamer (FS):  
ca. 55 m², uitgerust als superior 
tweepersoonskamer tuinzijde (DSG),  
2 slaapkamers, 2 x bad/toilet, zonder 
balkon of terras, bezetting volw. + kind. 
min. 2+2, max. 3+1

B Junior Suite Zwembadzicht (PJP):  
ca. 65 m², boekbaar vanaf 18 jaar, 
uitgerust als superior 
tweepersoonskamer tuinzijde (DSG),  
1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
slaapgelegenheid, fruitmand, wijn en 
gevulde minibar bij aankomst,  
25% korting op spa-behandelingen, 
bezetting volw. + kind. min. en  
max. 2+0

ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants: buffetrestaurant 
'Shahrazad', à-la-carterestaurant  
'El Basha' (tegen betaling, reservering 
vereist), met oosterse keuken, meerdere 
bars, waaronder een Open-Air Bar
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 11:00 uur
B Koffie met taart/gebak 16:00 -  

17:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Ijs
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B 1 x per verblijf diner in à-la-

carterestaurant 'El Basha' inclusief
Expert-tip:
Als je van chocolade houdt, probeer dan 
de chocoladetaart op het dessertbuffet! 
Er wordt gezegd dat hij de beste in 
Egypte is.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4-12 jaar, inclusief)
B 1 kinderbad
B 2 speelplaatsen

SPORT:
B Inclusief: aerobics, beachvolleybal, 

boccia, minivoetbal, tennis en 
tafeltennis

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
snorkelen, duiken, verschillende (niet-)
gemotoriseerde watersporten

VERMAAK:
B Animatie overdag
B Avondentertainment met shows

WELLNESS:
B Inclusief: overdekt zwembad
B Tegen betaling: sauna, stoombad, 

hamam, massages, wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 4 sterren
B Voor het diner geldt een 

kledingvoorschrift

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 

LABRANDA Tower Bay BBBB 
Vakanties kunnen niet idyllischer zijn! Vanwege de ligging op een landtong, kun je 
genieten van een prachtig uitzicht op zee vanuit het ruime hotelcomplex. Voor het eigen 
strand van het hotel is er ook een indrukwekkende onderwaterwereld. Het gevarieerde en 
authentieke culinaire aanbod van het hotel maakt jouw verblijf compleet.
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Voorbeeld kamer 

klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: SSH897
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/SSH897
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stellen families adults only gedeelte Top Service voordelig

LABRANDA Highlights
B Unieke architectuur
B Goed onderhouden tuin met 

veel bomen voor schaduw
B Geweldige prijs-/

kwaliteitverhouding
B Hoge kwaliteit van de 

dienstverlening

Ligging: 
B Gelegen midden in de natuur
B Eigen zand- / kiezelstrand op ca. 450 m 

afstand, hotelshuttle (incl., meerdere 
keren per dag)

B Gelegen in de oude stad
B Centrum Side, winkels, 

uitgaansgelegenheden, restaurants/
bars op ca. 5 km

B Meer 'Titreyengöl' op ca. 200 m
B Haven van Side ca. 6 km
B Luchthaven 'Antalya' op ca. 60 km
Expert-tip
Je kunt het historische centrum van Side 
comfortabel en goedkoop bereiken met 
de dolmus. Tijdens deze excursie ga je 
op een spannende reis door de tijd naar 
de oude wereld.

Faciliteiten: 
B Hoofdgebouwen met 5 verdiepingen, 

bijgebouw met 3 verdiepingen

B 181 kamers, lobby, 24-uursreceptie,  
2 liften

B WiFi bij het zwembad, in de lobby 
(incl.)

B Bagageruimte, kapper, kleine 
supermarkt, tv-kamer, winkels

B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B Buitengedeelte (ca. 10.000 m² groot) 

met ligweide, tuin, zonneterras, 
afhankelijk van het weer

B Adults only zwembadcomplex
B Ligbedden, parasols, stoelkussens 

(o.b.v. beschikbaarheid) en 
badhanddoeken bij het zwembad  
en op het strand (incl.)

Expert-tip
Geniet van ontspannende momenten 
onder een van de vele schaduwrijke 
bomen in de ruime tuin 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer (DZ): ca. 28 m², 

in het hoofd- en bijgebouw, bad / 
toilet, föhn, telefoon, kluis, satelliet-tv, 
muziekkanaal, minibar (tegen 
betaling), 1x per dag mineraalwater 
bijvullen (incl.), koffie- en 
theefaciliteiten, airco, balkon, 
bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 3+0, ook voor 
alleengebruik (D1)

B Familiekamer (2 slaapkamers) (F2): 

ca. 45 m², in het hoofdgebouw, 
uitgerust als tweepersoonskamer (DZ), 
2 slaapkamers, met verbindingsdeur, 
toegang met een trap, bezetting  
volw. + kind. min. 2+1, max 4+0 

ETEN EN DRINKEN:
Buffetrestaurant 'Main Restaurant' met 
internationale keuken; 
specialiteitenrestaurant  
'Hasir Restaurant' met Turkse keuken 
(van ca. 01.05 tot 30.09), buitenruimte;  
3 bars: lobbybar 'Toros Bar'; poolbar 
'Pool Bar' (snackbar); strandbar  
'Beach Bar' (snackbar)
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersontbijt 10:00 - 11:00 uur
B Koffie en cake/gebak in de middag
B Snacks gedurende de dag
B Middernacht snack 23.30 - 24:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B Koffie/thee, gebak 16:00 - 17:00 uur
B 1 x diner per verblijf in het 

specialiteitenrestaurant 'Hasir 
Restaurant' inbegrepen

VOOR KINDEREN:
B Miniclub 'Fun Point' (4 - 12 jaar, 

inclusief), dagelijkse openingstijden 
10:00 - 12:30 uur, 14:30 - 16:30 uur

B Apart kinderzwembad

B Speelplaats
B Mini Disco
B Oppasservice (tegen betaling, 

reserveren verplicht)
B Babybedjes (incl., op aanvraag)

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnessruimte, 

gymnastiek, waterpolo, 
watergymnastiek, beachvolleybal, 
boccia, tennis (uitrusting en licht tegen 
betaling), tafeltennis en darts

B Tegen betaling: biljart, sport- en 
fitnessfaciliteiten zijn afhankelijk van 
het seizoen en weer beschikbaar

VERMAAK:
B Afwisselende dag- en sportanimatie
B Avondentertainment met shows, 

thema-avonden en live muziek
B Indoor discotheek  (dranken tegen 

betaling)

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnesscentrum 

met sauna en hamam en rustruimtes
B Tegen betaling: massages, wellness- 

en schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
B Nationale categorie: 4 sterren

LABRANDA Excelsior BBBB 
Dit moderne en stijlvol ontworpen hotel ligt in het midden van een ruime en pittoreske 
tuin met weelderige vegetatie die schaduw biedt. Het hotel zelf scoort met zijn 
indrukwekkende structuur, omdat je bijna overal een prachtig uitzicht hebt op het 
uitgestrekte zwembad.
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Voorbeeld familiekamer

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: AYT2CP
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/AYT2CP
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stellen families direct aan het strand Top Service

LABRANDA Highlights
B Culinaire hoogstandjes in  

3 à-la-carterestaurants
B Grote botanische tuin
B Gevarieerd sport- en 

 animatie-aanbod
B Direct aan het hoteleigen 

strand

Ligging: 
B Direct aan hoteleigen zand-/

kiezelstrand
B Stadscentrum op ca. 5 km
B Naar winkels ca. 1 km
B Restaurants/bars ca. 2 km
B Naar luchthaven Antalya ca. 140 km
Expert-tip
Het kasteel in Alanya is absoluut een 
bezoek waard! Het was een van de 
belangrijkste gebieden in de vroege 
middeleeuwen en wordt beschouwd als 
een van de best bewaarde in Turkije.

Faciliteiten: 
B 311 kamers
B 24-uursreceptie, kluisjes, 3 liften
B WiFi in openbare ruimtes (incl.)
B Boetiek, kapper, winkels, juwelier, 

minimarkt, souvenirshop
B Buitenomgeving (ca. 40.000 m²) met 

tuin, zonneterras, weersafhankelijk

B 3 zwembaden, waarvan 1 adults only
B 3 waterglijbanen, weersafhankelijk
B Ligbedden, parasols, stoelkussens en 

badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad en 
op het strand (inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Zeezijde (DZS): 

ca. 28 m², in het bijgebouw, slaapbank, 
douche/toilet, föhn, badjassen, 
slippers, telefoon, kluisje, tv, minibar 
(inclusief), 1 x dagelijks gevuld 
(inclusief), koffie- en theefaciliteiten, 
klamboe, airco, balkon of  terras, ook 
voor alleengebruik (D1S), beperkt 
aantal low cost kamers (DZT) boekbaar, 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 1+2, 2+1, 3+0

B Superior Tweepersoonskamer (DS): 
ca. 36 m², in het hoofdgebouw, 
uitgerust als tweepersoonskamer 
zeezijde (DZS), badkamer of douche/
toilet, balkon of terras, ook voor 
alleengebruik (D3), bezetting  
volw. + kind. min. 1+0, max. 2+1, 3+0

B Familiekamer Zeezijde (FZS):  
ca. 28 m², in het bijgebouw, uitgerust 
als tweepersoonskamer zeezijde (DZS), 
1 tweepersoonsbed, 1 stapelbed, 
bezetting volw. + kind. min. en  
max. 2+2

B Familiekamer (2 slaapkamers) Type A 
(F2A): ca. 36 m², in het hoofdgebouw, 
uitgerust als tweepersoonskamer 
zeezijde (DZS), 2 slaapkamers, met 
schuifdeur, balkon of terras, bezetting 
volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+2, 3+1, 4+0

B Familiekamer (2 slaapkamers) (F2): 
ca. 56 m², in het bijgebouw, uitgerust 
als tweepersoonskamer zeezijde (DZS), 
2 slaapkamers, met verbindingsdeur,  
2 x douche/toilet, balkon of terras, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 2+3, 3+2, 4+0

Expert-tip
Om jouw verblijf nog comfortabeler  
te maken, bieden de familiekamers (F2) 
twee badkamers.
B Suite Zeezijde (PIS): ca. 56 m², in het 

bijgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer zeezijde (DZS), 
aparte slaapkamer, woonkamer met 
slaapgelegenheid, bad/toilet, balkon 
of terras, bezetting volw. + kind. min. 
2+0, max. 2+3

ETEN EN DRINKEN:
4 restaurants: buffetrestaurant, à-la-
carterestaurant 'Sunset Fish A la Carte' 
(mei-september, tegen betaling, 
reservering) à-la-carterestaurant 
'Lancora Italian Specialities Restaurant' 
(tegen betaling, reservering)  

à-la-carterestaurant 'VIANDE Barbeque' 
(mei-september, tegen betaling, 
reservering), 5 bars.
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 11:00 uur
B Snacks 11:00 - 16:00 uur
B Koffie en taart/gebak 17:00 - 18:00 uur
B Middernachtsnack 24:00 - 01:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B Drankjes op het strand
B 1 x per verblijf diner in het restaurant 

'Lancora Italian Specialities Restaurant' 
inclusief

Bijzonderheden
B Soms show-cooking, soms 

themabuffet
Expert-tip
Bij zonsondergang wacht je een 
bijzonder romantisch moment, dat je 
het beste kunt bewonderen vanaf de 
zwemsteiger.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4-12 jaar, inclusief), 10:00 

- 12:30 uur, 14:30 - 17:00 uur
B 2 kinderbaden, overdekte speeltuin
B Minidisco, kindershow
B Kindermaaltijden-/buffet (inclusief)
B Babybedjes (inclusief, op aanvraag)
B Babysitservice (tegen betaling)

LABRANDA Alantur Resort BBBBB 
Voor een strandvakantie is er niet alleen het privéstrand van het hotel, maar ook de 
uitgestrekte tuinen waar je kunt zonnebaden en ontspannen. Het hotel biedt heldere 
kinderogen met kinderbaden, glijbanen en een kinderclub. Kijk uit naar vakantie  
zoals het hoort!

Turkije, Turkse Rivièra
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Voorbeeld kamer

SPORT:
B Incl.: aerobic, basketball, 

beachvolleyball, boccia, minivoetbal, 
tennis (uitrusting tegen betaling), 
tafeltennis, boogschieten, darts

VERMAAK:
B Sportanimatie (01.05 - 31.10)
B 5 x per week avondentertainment met 

livemuziek, shows, dansavond, thema-
avond (01.05 - 31.10)

WELLNESS:
B Inclusief: wellness 'La Brise Spa'  

(16 jaar), sauna, stoombad en hamam
B Tegen betaling: massages, wellness- 

en beautybehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.

EDV-CODE: AYT4KTL

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/AYT4KT
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stellen families aquapark direct aan het strand Kinderbuffet miniclub duurzaam
gecertificeerd

 Highlights
B Aquapark met 11 zwembaden 

en 7 glijbanen
B Ruime, goed onderhouden tuin
B Ontspanning in 'La Brise Spa'
B Grote selectie van 

verschillende kamertypes

Ligging: 
B Rustig gelegen, zand-/kiezelstrand
B Stadscentrum, winkels, 

uitgaansgelegenheden op ca. 2 km
B Afstand tot de luchthaven ca. 35 km
Expert-tip:
Of je nu romantisch de zonsondergang
tegemoet wandelt of met het hele gezin
struint tijdens een wandeling door het
zand - het brede hotelstrand zorgt altijd
voor onvergetelijke vakantiemomenten!

Faciliteiten: 
B Hoofdgebouw met 6 verdiepingen,  

2 bijgebouwen met 5 verdiepingen,  
21 bungalowgebouwen

B Lobby, 24-uursreceptie
B Lift, WiFi in de lobby (inclusief)
B Kapper, winkels, minimarkt
B Uitgestrekt buitengedeelte met tuin, 

weersafhankelijk
B Aquapark (inclusief), 11 zwembaden,  

7 waterglijbanen
B Ligbedden, parasols, stoelkussens  

en badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad  
en op het strand (inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer (DZ): ca. 28 m², 

in het hoofdgebouw, bad/toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (inclusief), kluisje, tv, 
muziekkanaal, minibar (inclusief), 
1 x dagelijks gevuld (inclusief), airco, 
balkon of terras, ook voor alleen 
gebruik (D1), ook met zeezicht (DZM), 
ook voor alleengebruik (D1M), beperkt 
aantal low-cost kamers beschikbaar 
(DZT), bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, max. 3+0

B Superior Tweepersoonskamer 
Tuinzijde (DSG): ca. 29 m², in het 
bijgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ), douche/
toilet, balkon, ook met zeezicht (DSM), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 3+0

B Bungalow Tuinzijde (BGG):  
ca. 25 m², in het bijgebouw, uitgerust 
als tweepersoonskamer (DZ), douche/
toilet, balkon, bezetting volw. + kind. 
min. en max. 2+0

B Bungalow Type A (BGA): ca. 32 m², 
in het bijgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ), aparte 

slaapkamer, douche/toilet, balkon, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 3+0, 2+2

B Familiebungalow (BF): ca. 48 - 52 m², 
in het bijgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ), douche/
toilet, bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 4+0

B Suite Tuinzijde (PIG): ca. 52 m², in het 
hoofdgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ), grote 
woon-/slaapruimte, douche/toilet, 
balkon, ook met zeezicht (PIM) 
boekbaar, bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 3+0

B Maisonette Tuinzijde (MSG):  
ca. 52 m², in het bijgebouw, uitgerust 
als tweepersoonskamer (DZ), aparte 
slaapkamer, Maisonette, 2 x douche/
toilet, ook met zeezicht (MSM) 
boekbaar, bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 4+0

B Eenpersoonskamer Superior Tuinzijde 
(ESG): ca. 29 m², in het bijgebouw, 
uitgerust als tweepersoonskamer (DZ), 
douche/toilet, balkon, ook met zeezicht 
(ESM) boekbaar

B Bungalow voor alleengebruik 
Tuinzijde (BAG): ca. 25 m², in het 
bijgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ), douche/
toilet, balkon

Expert-tip
Met de grote selectie van verschillende 
kamertypes vindt elke gast de juiste 
accommodatie. De maisonnettekamers 
hebben een badkamer bij de slaapkamer 
op de bovenste verdieping en een 
aparte douche op de onderste 
verdieping.

ETEN EN DRINKEN:
5 restaurants: buffetrestaurant,  
4 à-la-carterestaurants (tegen betaling, 
reservering vereist) met Turkse, 
Italiaanse, overige keuken, 3 bars
All-inclusive ultra (T)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 11:00 uur
B Snacks, middernachtsnack
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 24 uur per dag
B 1 x per verblijf diner in een van de 

specialiteitenrestaurants

VOOR KINDEREN:
B Kidsclub en Teensclub (inclusief)
B Minidisco
B Kinderbad beschikbaar
B Kindermaaltijden en -buffet (inclusief)
B Waterglijbanen (bepaalde tijden)

Turkije, Turkse Rivièra

AQUAworld Belek by MP Hotels BBBBB 
Onbegrensd waterplezier! De vele zwembaden en de 7 glijbanen in het waterpark  
zorgen voor afwisseling en actie op vakantie, die niet alleen jonge gasten inspireren.  
De romantiek wordt ook niet verwaarloosd: wat dacht je van een wandeling op het 
prachtige zandstrand?
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 Voorbeeld kamer

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnessruimte, 

watergymnastiek, beachvolleybal, 
boccia, (tafel)tennis, 
mountainbikeverhuur

B Tegen betaling: windsurfen, kano, door 
lokale aanbieder: verschillende (niet-)
gemotoriseerde watersporten

VERMAAK:
B Dagelijks (sport)animatie
B Wisselend activiteitenprogramma
B Avondentertainment met livemuziek 

en buitenbioscoop
B Indoor discotheek (drankjes tegen 

betaling)

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnesscentrum  

'La Brisse Spa', sauna en hamam
B Tegen betaling: massages, wellness- 

en schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren
L

EDV-CODE: AYT4KG
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/AYT4KG
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families aan zee helling uitgebreide tuin

LABRANDA Highlights
B Wijnbar met livemuziek
B Culinaire diversiteit in  

4 à-la-carterestaurants
B Ruim en modern 

wellnesscentrum
B Prachtige zonsondergangen

Ligging: 
B Op een heuvel, midden in de natuur 

aan de baai met een eigen zandstrand, 
bereikbaar via een trap, met steiger/
zwemplatform

B Afstand tot Kusadasi ca. 9 km
B Naar de oude stad Ephesus ca. 11 km
B Luchthaven Izmir op ca. 75 km
Expert-tip:
Loop in de voetsporen van de oudheid 
op een reis naar Efeze. De grootste 
archeologische vindplaats in Turkije 
biedt een spectaculair inzicht in het 
dagelijkse leven van lang vervlogen 
tijden.

Faciliteiten: 
B Hoofdgebouwen met 8 verdiepingen, 

meerdere gebouwen van 2 tot  
3 verdiepingen

B 352 kamers, lobby, receptie, liften
B WiFi bij het zwembad, in de lobby 

(inclusief)

B Kapper, winkels, bioscoop
B Verzorgd buitengedeelte 
(ca. 140.000 m² groot) met tuin, 

zonneterras
B 4 zwembaden, 3 glijbanen
B Ligbedden, parasols en stoelkussens 

(o.b.v. beschikbaarheid) bij het 
zwembad en op het strand (inclusief), 
badhanddoeken tegen borg 

HIER VERBLIJF JE: 
B Bungalow (BG): ca. 25 m², in het 

bungalowgebouw, douche/toilet, 
föhn, telefoon, kluisje, tv, minibar 
(inclusief), 1 x dagelijks gevuld met 
mineraalwater (inclusief), koffie- en 
theefaciliteiten, airco, balkon of terras, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 3+0, ook voor alleengebruik (BA) 
boekbaar: bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, max. 1+2

B Superior Tweepersoonskamer 
Zeezicht (DSM): ca. 25 m², in het 
hoofdgebouw, uitgerust als bungalow 
(BG), balkon, bezetting volw. + kind., 
min. 2+0, max. 3+0, ook voor 
alleengebruik (ESM) boekbaar: 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 1+2

B Juniorsuite Zeezicht (PJM):  
ca. 32 m², in het hoofdgebouw, 
uitgerust als bungalow (BG),  
1 slaapkamer, 1 woonruimte met 

slaapmogelijkheid, bad/toilet, zithoek, 
balkon, bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 3+0

B Bungalow (2 slaapkamers) Type A 
(B2A): ca. 30 m², in het 
bungalowgebouw, uitgerust als 
bungalow (BG), 2 slaapkamers met 
verbindingsdeur, bezetting volw. + 
kind. min. 2+0, max. 3+1

B Bungalow (2 slaapkamers) Type B 
(B2B): ca. 41 m², in het 
bungalowgebouw, uitgerust als 
bungalow (BG), 1 woonruimte met 
slaapmogelijkheden, 2 slaapkamers, 
met verbindingsdeur, bezetting  
volw. + kind. min. 2+1, max. 5+0

Expert-tip:
De bungalowgebouwen liggen op  
een heuvel boven het hotel. Het zijn 
perfecte accommodaties voor gezinnen 
met kinderen.

ETEN EN DRINKEN:
5 restaurants: buffetrestaurant 'Efes', 
à-la-carterestaurant 'Cedar's', 'La 
Romantica', 'Agora' en 'Pescatore' (à-la-
carte alle tegen betaling en op 
reservering); 6 bars
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Koffie/thee, gebak 17:00 - 18:00 uur

B Geselecteerde lokale (non-)
alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur

B 1 x per verblijf diner in een van de 
specialiteitenrestaurants (reservering 
vereist)

Expert-tip:
B Een heel bijzondere ervaring is een 

diner bij zonsondergang in het 
visrestaurant 'Pescatore'

B De wijnbar bevindt zich op een kleine 
wijngaard in de buurt van de 
bungalowgebouwen. Geniet van een 
glas wijn met livemuziek in deze 
speciale ambiance

VOOR KINDEREN:
B Miniclub 'Funpoint' (4-12 jaar, 

inclusief), dagelijkse openingstijden 
10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 uur

B 1 apart kinderbad met glijbaan
B Speelplaats, kinderbuffet
Expert-tip:
De minclub is ontworpen als een klein 
dorp. Een heel speciale, kleine wereld 
alleen voor kinderen, die de kleine 
gasten inspireert!

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnessruimte 

(vanaf 18 jaar), basketball, 
beachvolleybal, minivoetbal, tennis, 
tafeltennis en darts

LABRANDA Ephesus Princess BBBBB 
Het hotel is prachtig gelegen op een heuvel, van waaruit je kunt genieten van een 
adembenemend uitzicht op de baai van Pamucak. Het visrestaurant aan de kust is de 
perfecte plek om de zonsondergang te bekijken. Het hoogtepunt voor kinderen is de 
bijzonder fraai vormgegeven miniclub.

Turkije, Egeïsche Kust
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Voorbeeld kamer

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
verschillende gemotoriseerde 
watersporten

VERMAAK:
B (Sport)animatie
B Avondentertainment met livemuziek, 

shows, thema-avond
B Discotheek buiten 

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnessomgeving 

'La Brise Spa' met sauna, stoombad  
en hamam

B Tegen betaling: massages, wellness- 
en beautybehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
EDV-CODE: ADB394
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/ADB394
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stellen fun & active sportief direct aan het strand surfschool

Design Plus Highlights
B Nachtleven in Alaçatı/Çeşme
B Duikschool in de buurt van het 

hotel
B Voortreffelijke plezierervaring
B Stijlvol ontwerp

Ligging: 
B Direct aan het strand
B Hoteleigen zandstrand, steiger/

zwemplatform
B Alacati op ca. 4 km afstand
B Çeşme op ca. 12 km afstand
B Winkels/uitgaansgelegenheden  

ca. 4 km
B Luchthaven Izmir ca. 89 km
Expert-tip:
Met de dolmus of taxi is het slechts zo'n 
3 km naar Alaçatı, een voormalig 
vissersdorp met veel kleine restaurants, 
winkels met lokale producten en 
handwerk. Er zijn ook tal van bars - een 
kleurrijk nachtleven wacht hier op jou, 
vooral in juli en augustus!

Faciliteiten: 
B Hoofdgebouwen met 6 verdiepingen
B 190 kamers
B Lobby, zithoeken, 24-uursreceptie
B Panoramalift
B WiFi in alle openbare ruimtes (incl.)

B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B Kapper 
B Buitengedeelte met ligweide, 

zonneterras
B Zwembad
B Ligbedden, parasols en 

badhanddoeken (o.b.v. 
beschikbaarheid) bij het zwembad en 
op het strand (incl.) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Landzicht (DZL): 

ca. 30 - 32 m², douche/toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (incl.), kluisje, tv, 
muziekkanaal, minibar (incl., 1 x 
dagelijks gevuld (incl., airco, balkon, 
ook met zeezicht (DZM), zijzeezicht 
(DZK), bezetting volw. + kind. min. 2+0, 
max. 2+1, ook voor alleengebruik (D1L, 
D1M, D1K), min. 1+0, max. 1+2

B Deluxe Tweepersoonskamer Zeezicht 
(DXM): ca. 53 - 63 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer landzicht (DZL), 
terras, bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 2+1

B Superior Tweepersoonskamer 
Zeezicht (DSM): ca. 35 - 37 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer 
landzicht (DZL), bezetting volw. +  
kind. min. 2+0, max. 2+1

B Suite Zeezicht (PIM): ca. 58 - 65 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer 

landzicht (DZL), open woonruimte  
met slaapmogelijkheden, zonder 
verbindingsdeur, bezetting volw. + 
kind. min. 2+0, max. 3+0

B Suite (2 slaapkamers) Zeezicht (P2M): 
ca. 63 - 65 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer landzicht (DZL),  
2 slaapkamers, met verbindingsdeur, 
bezetting volw. + kind. min. 3+0,  
max. 4+0 

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants: buffetrestaurant 'Dynasty', 
overdekte buitenruimte; À-la-
carterestaurant / bistro 'Basil' met 
Italiaanse keuken (tegen betaling, 
reserveren verplicht), buitenruimte; 
À-la-carterestaurant 'Seya Beach Club & 
Restaurant' met mediterrane gerechten 
(tegen betaling, reserveren verplicht, 
van ca. 14 juni tot 15 september); 2 bars: 
lobbybar 'Lobby lounge; Poolbar 'Lime 
bar'; 'Design + Patisserie - Patisserie
All Inclusive Ultra (T)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersontbijt 10:00 uur -  

10:30 uur
B Koffie en cake/gebak 14:00 - 17:00 uur
B 24-uurs drankjes (geselecteerde lokale 

(non-)alcoholische dranken)
B 1 x per verblijf (min. 7 nachten) 

inclusief diner in het à la carte 
restaurant 'Basil'

Expert-tip:
Het hotel heeft een eigen strandclub,  
die ook door externe gasten wordt 
gebruikt - je moet hier zeker de 
legendarische Gin Passion proberen!
Een bezoek voor het diner met een 
strandfeest bij KAIRABA Alaçatı is ook de 
moeite waard.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, incl.), in de voor- en 

namiddag op bepaalde uren
B 1 apart kinderbad
B Speelplaats
B Kinderopvang
B Babysitservice (tegen betaling, ter 

plaatse betalen, reservering vereist)
B Babybedjes (incl., reservering vereist)

SPORT:
B Inbegrepen: fitnesscentrum
B Tegen betaling door lokale aanbieders: 

kitesurfen, windsurfen, duikschool, 
diverse (niet-)gemotoriseerde 
watersporten

Expert-tip:
De regio is erg populair bij surfers 
vanwege de optimale 
windomstandigheden. Een kite- en 
windsurfschool ligt nabij het hotel.
B FTI biedt surfpakketten voor beginners 

en gevorderden die van tevoren 
kunnen worden geboekt

Design Plus Seya Beach Hotel BBBBB 
Dit hotel ligt in de buurt van de levendige stad Alaçatı en biedt verschillende 
mogelijkheden en activiteiten. Naast het stijlvolle ontwerp en de heerlijke keuken is er 
een natuurlijke troef: de windomstandigheden zijn perfect om te surfen! Professionals en 
beginners hebben hier het beste surfplezier.

Turkije, Egeïsche Kust
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Voorbeeld kamer

VERMAAK:
B Wisselend activiteitenprogramma
B Af en toe avondentertainment met 

livemuziek

WELLNESS:
B Inclusief: wellnesscentrum 'La Brise 

Spa', sauna, stoombad en hamam
B Tegen betaling: massages, wellness- 

en schoonheidsbehandelingen en 
behandelruimten

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren
L

EDV-CODE: ADB275
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/ADB275
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families aan zee Top Service hoteleigen strand uitgebreide tuin

Kairaba Highlights
B Droomachtig uitzicht op de 

baai
B Fantastische gastronomie
B Hoge klanttevredenheid
B Vriendelijk personeel

Ligging: 
B Zand-/kiezelstrand, op ca. 50 m
B Afstand tot de luchthaven ca. 55 km

Faciliteiten: 
B Hoofdgebouwen met 4 verdiepingen, 

9 bijgebouwen met 3 verdiepingen
B 375 kamers, lobby, 24-uursreceptie
B WiFi in alle openbare ruimtes (incl.)
B 2 zwembaden in totaal
B Ligbedden, parasols, badhanddoeken 

en kussens (o.b.v. beschikbaarheid) bij 
het zwembad en op het strand (incl.) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer (DZ): ca. 24 m², 

in het bijgebouw, douche/toilet, 
roomservice (tegen betaling, 24 uur), 
telefoon, WiFi (inclusief), kluisje, tv, 
minibar (inclusief), 1 x dagelijks gevuld 
(inclusief), airco, balkon, bezetting 
volw. + kind. min. 2+0, max. 2+1, ook 
voor alleengebruik (D1), min. 1+0,  
max. 1+2

B Familie-accommodatie (FU): ca. 24 
m², in het bijgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ), stapelbed, 
bezetting volw. + kind. min. en  
max. 2+2

B Familiekamer (2 slaapkamers) (F2): 
ca. 40 m², in het bijgebouw, uitgerust 
als tweepersoonskamer (DZ),  
2 slaapkamers, met verbindingsdeur, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 3+1

B Suite (2 slaapkamers) (P2):  
ca. 60 m², in het bijgebouw, uitgerust 
als tweepersoonskamer (DZ),  
2 slaapkamers, met verbindingsdeur, 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 4+0

ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants: buffetrestaurant met 
Turkse/internationale keuken, à-la-
carterestaurant (reservering vereist) 
met Turkse/internationale keuken,  
4 bars
All-inclusive ultra (T)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 10:30 uur
B Koffie met taart/gebak 16:30 -  

17:30 uur
B Snacks 11:00 - 17:00 uur
B Middernachtsnack 23:00 - 24:00 uur
B 24 uur per dag drankjes (geselecteerde 

lokale (non-)alcoholische dranken)

Expert-tip:
De 'COCO Bar' is een bar van topklasse 
die trendy drankjes serveert, evenals 
bekende klassiekers en internationale 
sterke dranken. Hier kun je genieten van 
een grote selectie handgemaakte 
cocktails van hoge kwaliteit in een 
geweldige sfeer!

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, inclusief), op 

bepaalde uren
B 1 kinderbad

SPORT:
B Inclusief: fitnesscentrum, minigolf en 

tafeltennis
B Tegen betaling door lokale aanbieders: 

verschillende (niet-)gemotoriseerde 
watersporten

VERMAAK:
B Af en toe (sport)animatie
B Wisselend activiteitenprogramma
B Af en toe avondentertainment met 

livemuziek

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnesscenter  

'La Brise Spa', met sauna en hamam
B Tegen betaling: massages, wellness- 

en schoonheidsbehandelingen

Expert-tip:
Rust voor lichaam en geest - in de  
'La Brise Spa' bieden verschillende 
massages en wellnessbehandelingen 
diepe ontspanning.
B Vitamin Bar voor meer energie
B Aromatherapie

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren
L

EDV-CODE: BJV984
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/BJV984

KAIRABA Bodrum Imperial BBBBB 
Het modern ontworpen hotel biedt alles waar kleine en grote waterratten van houden: 
een ruim zwembad, een indrukwekkende waterglijbaan en een directe locatie aan zee 
met het eigen strand van het hotel. Terwijl de kinderen in de kinderclub de tijd vergeten, 
kunnen ouders de voordelen van het wellnessaanbod ervaren of sporten.
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alleenreizende stellen hoteleigen strand spa

Kairaba Highlights
B Direct aan het eigen zand-/

kiezelstrand
B Tweepersoonskamer met 

directe toegang tot het 
zwembad

B Uitgebreid all-inclusive 
ultraconcept

B Indrukwekkende spa
B Compact hotelcomplex

Ligging: 
B Ligt direct aan het eigen zandstrand/

kiezelstrand
B Restaurants/bars op ca. 2 km
B Naar Bodrum ca. 20 km
B Naar de luchthaven Bodrum ca. 50 km

Faciliteiten: 
B Hoofdgebouwen met 4 verdiepingen
B 255 kamers
B Zithoeken, 24-uursreceptie, lift
B WiFi in alle openbare ruimtes (incl.)
B Kapper, winkels
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B Uitgestrekt buitengedeelte met 

zonneterras
B Zwembad
B Ligbedden, parasols en stoelkussens 

en badhanddoeken bij het zwembad 

en op het strand (o.b.v. 
beschikbaarheid, incl.) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Landzicht (DZL): 

ca. 16 - 22 m², douche/toilet, 
roomservice (tegen betaling, 24 uur), 
föhn, telefoon, WiFi (incl.), kluisje, tv, 
muziekkanaal, minibar (incl.),  
1 x dagelijks gevuld (inclusief), koffie- 
en theefaciliteiten, airco, zonder 
balkon of terras, bezetting volw. + kind. 
min. en max. 2+0, ook voor 
alleengebruik (D1L), min. 1+0, max. 1+1

B Tweepersoonskamer Zeezicht (DZM): 
ca. 25 - 30 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer aan de landzijde 
(DZL), balkon, bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 2+1 ook te boeken voor 
alleengebruik (D1M), min. 1+0, max. 1+1

B Tweepersoonskamer Superior 
Landzicht (DSL): ca. 35 - 40 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer 
landzicht (DZL), bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 3+1

B Tweepersoonskamer Superior 
Zeezicht (DSM): ca. 35 - 40 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer 
landzicht (DZL), balkon, bezetting  
volw. + kind. min. 2+0, max. 3+1

B Tweepersoonskamer Zwembadzijde 
(DZP): ca. 25 - 30 m², minimumleeftijd 
16 jaar, directe toegang tot het 

zwembad, terras met ligbedden, 
uitgerust als tweepersoonskamer 
landzicht (DZL), bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 3+0

Expert-tip:
De kamers met uitzicht op het zwembad 
bieden je de beste plekken binnen het 
complex. Vanuit de ligstoelen van het 
privéterras kun je direct in het koele 
water van het zwembad glijden.

ETEN EN DRINKEN:
B 2 restaurants: buffetrestaurant  

'Amber' met internationale keuken; 
à-la carterestaurant 'Culinarium & 
FInoccio (tegen betaling, reserveren 
verplicht) met mediterrane, Italiaanse 
en Turkse keuken;  
3 bars: poolbar 'Sun Bar'; 'Mensa Bar' 
snackbar; Lobbybar 'Angels Bar'

All-inclusive ultra (T)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersontbijt 10:00 uur -  

11:00 uur
B Koffie en cake/gebak 17:00 - 18:00 uur
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Middernacht snack 22:30 uur -  

6:30 uur
B 24-uur per dag geselecteerde lokale 

(non-)alcoholische drankjes)
B 1 x per verblijf diner in het  

à-la-carterestaurant (reservering)

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, incl., in de voor- en 

namiddag op bepaalde tijden
B Geïntegreerd kinderbad
B Speelplaats
B Minidisco
B Babybedjes (incl., op aanvraag)

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnesscentrum, 

watergymnastiek, boccia, tafeltennis 
en darts

VERMAAK:
B Lichte (sport)animatie overdag
B Lichte avondanimatie met karaoke, 

livemuziek, shows, thema-avonden
B Indoor discotheek

WELLNESS:
B Inclusief: spa met sauna, stoombad, 

hamam en whirlpool
B Tegen betaling: massages

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren
L

EDV-CODE: BJV859
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/BJV859

Kairaba Bodrum Princess Spa BBBBB 
De KAIRABA Bodrum Princess combineert de unieke omgeving met eersteklas service en 
comfort. Hier kun je genieten van een rustige en ontspannen vakantie met het hele gezin 
of heerlijke dagen doorbrengen in de exclusieve tweepersoonskamers met directe 
toegang tot het zwembad.
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stellen families aan zee centrale ligging

LABRANDA Highlights
B Witte huizen in Bodrum-stijl
B Populair bij veel vaste gasten
B Liefdevol ontworpen tuin
B Prima uitgangspunt om 

Bodrum te verkennen

Ligging: 
B Direct aan zee met steiger/

zwemplatform
B Afstand tot Bodrum ca. 1 km
B Winkels, restaurants/bars ca. 1 km
B Luchthaven Bodrum ca. 35 km
Expert-tip
Het hotel ligt op de perfecte locatie om 
Bodrum te voet te verkennen - zowel 
overdag om te winkelen als 's avonds. 
Een levendig nachtleven wacht op je in 
Bodrum met vele bars, cafés en 
restaurants!

Faciliteiten: 
B 5 hoofdgebouwen met 2 verdiepingen, 

bijgebouwen met 2 verdiepingen 
(gescheiden door een weg met brug)

B 329 kamers
B Lobby, zitgroepen, 24-uursreceptie
B WiFi in alle openbare ruimtes (incl.)
B Kapper, minimarkt
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was- en strijkservice (tegen betaling)

B Mediterrane buitenruimte  
(ca. 32.000 m²) met tuin, zonneterras

B 3 zwembaden in totaal, 2 glijbanen
B Strandstoelen, parasols, kussens en 

badhanddoeken (o.b.v. beschikbaarheid) 
bij het zwembad en op de steiger (incl.) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer (DZ):  

ca. 24 m², in het hoofdgebouw, 
douche/toilet, roomservice (tegen 
betaling, 24 uur), föhn, telefoon, 
kluisje, tv, muziekkanaal, minibar 
(incl.), koffie- en theefaciliteiten, airco, 
deels balkon of zonder balkon, 
bezetting volw. + kind. min. en  
max. 2+0, ook voor alleengebruik (D1), 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 1+1

B Tweepersoonskamer Bijgebouw 
(DZN): ca. 20 m², in het bijgebouw, 
uitgerust als tweepersoonskamer (DZ), 
balkon of terras, bezetting volw. + kind. 
min/max. 2+0, ook voor alleengebruik 
(D1N), bezetting volw. + kind.  
min. 1+0, max. 1+1

B Superior Tweepersoonskamer (DS): 
ca. 34 m², in het hoofdgebouw, 
uitgerust als tweepersoonskamer (DZ), 
balk of terras, bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 3+1

B Familiekamer (2 slaapkamers) 
Bijgebouw (F2N): ca. 38 m², in het 

bijgebouw, uitgerust als 
tweepersoonskamer (DZ),  
2 slaapkamers, met verbindingsdeur, 
balkon of terras, bezetting volw. + kind. 
min. 2+0, max. 4+0

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants: buffetrestaurant  
'Lindita', overdekte buitenruimte;  
à-la-carterestaurant 'Carpaccio ' (tegen 
betaling, reserveren verplicht) met 
Italiaanse keuken, overdekte 
buitenruimte; à-la-carterestaurant 
'Taverna' met vis en zeevruchten (tegen 
betaling, reserveren verplicht), 
buitenruimte; 5 bars: lobbybar 'Bianco'; 
poolbar 'Mare'; 'Taverna' snackbar aan 
het zwembad; 'Coco' strandbar (tegen 
betaling); Patisserie en café-bar 
'Paradiso'
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersontbijt 10:00 uur - 10:30 uur
B Koffie en cake/gebak in de middag
B Snacks 12:00 - 17:00 uur
B Middernachtsoep
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B 1 x per week diner in een van de à-la-

carterestaurants inbegrepen 
(reservering)

Expert-tip:
Op de steiger van het hotel kun je 
genieten van een geweldig uitzicht op 
de stad Bodrum met zijn kasteel en de 
prachtige zonsondergang met een 
cocktail. In Bodrum zelf moet je zeker 
een van de vele visrestaurants proberen!

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4 - 12 jaar, incl.), geopend in 

de voor- en namiddag
B 2 aparte kinderbaden
B Speeltuin, minidisco
B Kinderanimatie (incl.)
B Babysitservice (ter plaatse te betalen, 

reserveren verplicht)

SPORT:
B Inclusief: aerobic, fitnesscentrum, 

watervoetbal, basketbal, 
beachvolleybal, tennis, tafeltennis, 
boogschieten, boccia en darts

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
verschillende (niet-)gemotoriseerde 
watersporten

VERMAAK:
B Dagelijks (sport)animatie
B Wisselend activiteitenprogramma
B Avondentertainment met livemuziek, 

shows, dansavond
B Discotheek

LABRANDA TMT Bodrum BBBBb 
Dit hotel wordt omgeven door heuvels en ligt in een idyllische baai, maar toch centraal!  
In een paar minuten lopen bereik je het centrum van Bodrum en het beroemde kasteel. 
Het eigen strand van het hotel biedt de mooiste vakantiemomenten. Hier kun je overdag 
genieten van de zee en 's avonds genieten van een romantische zonsondergang.
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Voorbeeld tweepersoonskamer

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnessgedeelte 

met sauna, stoombad, hamam en 
whirlpool

B Tegen betaling: massages, wellness- 
en schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: eersteklas 

vakantiedorp

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: BJV774
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/BJV774
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stellen rustzoeker helling rustige ligging

LABRANDA Highlights
B Geweldig uitzicht op het  

kust- en bergpanorama
B Harmonieus ingebed in de 

natuur
B Weg van de drukte, met een 

rustige en ontspannen sfeer
B Gevarieerde yogalessen
B Comfortabele en ruime kamers

Ligging: 
B Op een heuvel, boven de Turunç-baai
B Privézand-/kiezelstrand Turunç op  

ca. 2 km afstand, toegang via een trap 
naar het strand, waterschoenen 
aanbevolen, hotelshuttle (inclusief, 
meerdere keren per dag)

B Afstand tot Turunç ca. 2 km, 
hotelshuttle (inclusief, meerdere  
keren per dag)

B Naar de luchthaven Dalaman 
 ca. 110 km

Faciliteiten: 
B 150 kamers, 7 gebouwen
B Lobby, zithoeken, 24-uursreceptie
B WiFi in alle openbare ruimtes (incl.)
B Winkels
B Doktersservice (tegen betaling)
B Mediterrane buitenomgeving (ca. 

24.000 m²) met tuinen, palmbomen, 

zonneterras
B 2 zwembaden
B Ligbedden, parasols en kussens (o.b.v. 

beschikbaarheid) bij het zwembad 
(inclusief) en op het strand (tegen 
betaling)

B Badhanddoeken bij het zwembad 
(inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Suite (1 slaapkamer) (P1): ca. 38 m²,  

1 slaapkamer, 1 woonkamer met 
tweepersoonsslaapbank, met 
verbindingsdeur, douche/toilet, 
roomservice (tegen betaling, 24 uur), 
föhn, telefoon, kluis, tv, aanvulling de 
minibar 1 x per verblijf (inclusief), 
waterkoker, airco, balkon of terras, 
bezetting volw. + kind. min. 1+0,  
max. 3+0

B Suite (2 slaapkamers) (P2): ca. 48 m², 
in het bungalowgebouw, uitgerust als 
suite (1 slaapkamer) (P1), 2 
slaapkamers, bezetting volw. +  
kind. min. 3+1, max. 5+0

B Superior Suite Type A (PSA): ca. 38 m², 
in het bungalowgebouw, ingericht als 
suite (1 slaapkamer) (P1), bad en 
douche/toilet, strijkfaciliteiten, 
bezetting volw. + kind. min. 1+0, 
max. 3+1

B Suite Superior Typ B (PSB): ca. 48 m², 
in het bungalowgebouw, ingericht als 

suite (1 slaapkamer) (P1),  
2 slaapkamers, bad en douche/toilet, 
strijkfaciliteiten, bezetting volw. + kind. 
min. 3+1, max. 5+0

B Suite Deluxe Zeezicht (PXM):  
ca. 70 m², in het bungalowgebouw, 
uitgerust als suite (1 slaapkamer) (P1),  
2 slaapkamers, bad en douche/toilet, 
bad met hydromassagefunctie, 
strijkfaciliteiten, balkon, bezetting 
volw. + kind. min. 3+0, max. 5+1

ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants: buffetrestaurant 'Aqua' en 
à-la-carterestaurant 'Chantara' (tegen 
betaling), 3 bars
All-inclusive light (L)
B Ontbijt, lunch en diner (buffet)
B Langslapersontbijt 9:30 - 10:00 uur
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 23:00
Expert-tip
Geniet van jouw maaltijden op het 
panoramische terras van het Aqua 
Restaurant! De houten meubels en 
natuurlijke verlichting leveren een 
belangrijke bijdrage aan de harmonie en 
tijdloze esthetiek van het restaurant.

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4-12 jaar, inclusief), op 

bepaalde uren
B 1 apart kinderbad

SPORT:
B Inbegrepen: fitnesscentrum (gelegen 

in het wellnesscentrum, toegang 
vanaf 18 jaar), biljart, tennis, 
tafeltennis, darts en yogalessen

B Tegen betaling: fietsverhuur, begeleide 
wandelingen, kanovaren, kajakken

B Door lokale aanbieders: verschillende 
(niet-)gemotoriseerde watersporten

Expert-tip
Sportliefhebbers kunnen zich verheugen 
op een verscheidenheid aan 
buitenactiviteiten. Breng uren vol 
canyoning en kajakken door, of verken 
het prachtige landschap tijdens het 
wandelen of fietsen.

WELLNESS:
B Inclusief: 'La Brise Spa' spa- en 

wellnessruimte, meditatieruimte, 
sauna, stoombad, hamam en 
bubbelbad

B Tegen betaling: massages, wellness- 
en schoonheidsbehandelingen en 
yogabehandelingen

Expert-tip
Het adembenemende panoramische 
uitzicht over de baai van Turunç en de 
omliggende bergen zijn ideaal voor 
uitstapjes naar het binnencentrum!  
Met Hatha Yoga in het meditatiegebied 
kun je ook je lichaam en geest weer in 
balans brengen.

LABRANDA Loryma Resort BBBB 
Tegenover een indrukwekkend berg- en zeepanorama, kun je in een rustige sfeer in dit 
hotel het dagelijkse leven uitschakelen. Kijk uit naar het panoramische terras, waar je 
kunt genieten van culinaire hoogstandjes of een verscheidenheid aan buitenactiviteiten. 
Yogacursussen en meditatie maken het ontspannende programma compleet.
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Voorbeeld suite (1 slaapkamer)

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
B Nationale categorie: 4 sterren
L

EDV-CODE: DLM418
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/DLM418
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stellen rustzoeker aan zee spa

Club Sei Highlights
B Fantastisch uitzicht op de 

Egeïsche zee
B Spa-concept met geweldige 

behandelingen
B Uitgebreid all-inclusive aanbod 

op basis van het motto  
"All experiences included"

B Modern design
B Eersteklas service met Social 

Butler

Ligging: 
B Rustige ligging
B Direct aan zand-/kiezelstrand met 

steiger
B Afstand tot Marmaris ca. 10 km
B Afstand tot winkelmogelijkheden, 

restaurants/bars ca. 5 km
B Afstand tot de luchthaven 'Dalaman' 

ca. 100 km
Expert-tip:
Club Sei Marmaris ligt in een beschutte 
baai met een kleine jachthaven.  
De locatie is bijzonder vanwege de 
prachtige natuur rondom het hotel.

Faciliteiten: 
B Verschillende villagebouwen
B 279 kamers
B Lobby, 24-uursreceptie, lift

B Internethoek (tegen betaling)
B WiFi in het hele gebouw (inclusief)
B Tv-ruimte
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B Social Butler-service
B Buitengedeelte met zonneterras
B 1 zwembad, 1 relaxbad
B Ligbedden, parasols en stoelkussens 

(o.b.v. beschikbaarheid) bij het 
zwembad en op het strand (inclusief)

B Badhanddoeken beschikbaar bij het 
zwembad en op het strand (tegen 
borg)

Expert-tip:
Met de Social Butler-service ervaar je 
servicekwaliteit van het hoogste niveau, 
omdat hier jouw persoonlijke wensen 
en behoeften voorop staan. 

HIER VERBLIJF JE: 
B Tweepersoonskamer Tuinzijde (DZG): 

ca. 24 m², bad of douche/toilet, 
roomservice (tegen betaling, 24 uur), 
föhn, telefoon, WiFi (inclusief), tv, 
minibar (tegen betaling), airco, balkon 
of terras, ook met zijzeezicht (DZK), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0, max. 
3+0, ook voor alleengebruik (D1G, D1K) 
boekbaar, min. 1+0, max. 1+1

B Suite Tuinzijde (PIG): ca. 48 m², 
uitgerust als tweepersoonskamer 
tuinzijde (DZG), 1 slaapkamer,  

1 woonkamer, met verbindingsdeur, 
kluisje, bezetting volw. + kind. min. 
1+0, max. 2+0

B Suite (2 slaapkamers) Tuinzijde (P2G): 
ca. 49 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
2 slaapkamers, 1 woonkamer, met 
verbindingsdeur, kluisje, 2 x douche/
toilet, bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 4+0

B Familiekamer (2 slaapkamers) 
Tuinzijde (F2G)ca. 48 m², uitgerust als 
tweepersoonskamer tuinzijde (DZG),  
2 slaapkamers, met verbindingdeur, 
kluisje, bezetting volw. + kind.  
min. 2+0, max. 4+0

ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants: buffetrestaurant en  
à-la-carterestaurant (tegen betaling,  
op reservering), 3 bars
All-inclusive (I)
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 11:00 uur
B Koffie met taart/gebak in de middag
B Middernachtsnack
B Geselecteerde lokale (non-)

alcoholische dranken 10:00 - 24:00 uur
B 1 x per week diner in het à-la-

carterestaurant inclusief

Expert-tip:
B Trouw aan het motto "All experiences 

included" in plaats van "all-inclusive", 
bieden de eetgelegenheden zoals een 
bakkerij met baklava of Köfte 
Shawarma (kebab) in 'De Bazaar' veel 
culinaire variatie

B De grote bar bij het zwembad is het 
ontmoetingspunt van het hotel - hier 
kun je genieten van heerlijke cocktails 
in een ontspannen sfeer

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4-12 jaar, inclusief)
B Babysitservice (ter plaatse betalen, 

reservering vereist)

SPORT:
B Inclusief: aerobics, fitnessruimte, 

nordic walking, kano, zeilen, 
windsurfen, basketbal, beachvolleybal, 
biljard, boccia, tennis, tafeltennis, 
volleybal en darts

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
verschillende (niet-)gemotoriseerde 
watersporten

VERMAAK:
B Af en toe dag- en sportanimatie
B Wisselend activiteitenprogramma
B Af en toe avondentertainment met 

livemuziek

Club Sei Marmaris BBBBB 
In dit hotel vind je alles wat je nodig hebt voor de beste tijd van het jaar! Geniet van het 
indrukwekkende uitzicht op zee van de Egeïsche Zee en laat je verwennen door de 
eersteklas service. Moderne kamers en een veelzijdig spa-concept zorgen voor die extra 
feel-good-factor op vakantie.
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Voorbeeld kamer

WELLNESS:
B Inclusief: spa- en wellnesscentrum, 

whirlpool, sauna, hamam en 
rustruimtes

B Tegen betaling: massages, wellness- 
en schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren
L

EDV-CODE: DLM295
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/DLM295
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families aan zee rustige ligging uitgebreide tuin

LABRANDA Highlights
B Populair vakantiehotel
B Centraal maar rustig gelegen 

midden in de prachtige natuur
B Ruime bungalows
B Vriendelijk personeel
B Gevarieerd culinair aanbod

Ligging: 
B Op een heuvel, aan zee, in een baai
B Afstand tot de luchthaven ca. 90 km

Faciliteiten: 
B 440 kamers en bungalows
B Lobby, zithoeken, 24-uursreceptie
B Lift
B WiFi bij het zwembad, in de lobby 

(inclusief)
B Kapper, winkels
B Doktersservice (tegen betaling)
B Was-/strijkservice (tegen betaling)
B Buitengedeelte met zonneterras
B 2 zwembaden, 2 waterglijbanen
B Ligstoelen, parasols, badhandoekken 

en stoelkussens bij het zwembad en 
op het strand (op basis van 
beschikbaarheid, inclusief) 

HIER VERBLIJF JE: 
B Bungalow Tuinzijde (BGG):  

ca. 25-30 m², in het bungalowgebouw, 

douche/toilet, roomservice (tegen 
betaling, 24 uur), föhn, telefoon, kluis, 
satelliet-tv, muziekkanaal, minibar, 
aanvulling van de minibar met 
mineraalwater 1 x dagelijks (inclusief), 
koffie- en theefaciliteiten, airco, balkon 
of terras, bezetting volw. + kind. min. 
2+0, max. 2+1, ook voor alleengebruik 
(BAG) boekbaar, min. 1+0, max. 1+2

B Bungalow (2 slaapkamers) Tuinzijde 
(B2G): ca. 48-54 m², in het 
bungalowgebouw, uitgerust als 
bungalow tuinzijde (BGG), 1 
woonkamer, 2 slaapkamers met 
verbindingsdeur, bezetting volw. + 
kind. min. 2+0, max. 4+1

B Tweepersoonskamer Landzicht (DZL): 
ca. 26-32 m², in het hoofdgebouw, 
ingericht als bungalow tuinzijde 
(BGG), ook met zeezicht (DZM), 
bezetting volw. + kind. min. 2+0,  
max. 3+1, ook voor alleengebruik (D1L, 
D1M) boekbaar, min. 1+0, max. 1+2

B Superior Tweepersoonskamer 
Zijzeezicht (DSK): ca. 26 - 32 m², in het 
hoofdgebouw, uitgerust als bungalow 
tuinzijde (BGG)

ETEN EN DRINKEN:
5 restaurants, 7 bars, 1 café
All-inclusive
B Ontbijt, lunch, diner (buffet)
B Langslapersonbijt 10:00 - 10:30 uur

B Koffie met gebak
B Snacks 12:30 - 16:00 uur
B Middernachtsnack
B Geselecteerde lokale (non-)alcoholische 

dranken 10:00 - 00:00 uur
B Drankjes op het strand

VOOR KINDEREN:
B Miniclub (4-8 jaar), Juniorclub (8- 

12 jaar), op bepaalde uren
B 2 geïntegreerde kinderzwembaden
B Speelplaats, minidisco
B Babysitservice (tegen betaling, 

reservering verplicht)
B Babybedjes (incl., reservering verplicht)

SPORT:
B Inclusief: fitnesscentrum,  

step-aerobics, watergymnastiek, 
minivoetbal, tennis en tafeltennis

B Tegen betaling door lokale aanbieders: 
duiken, verschillende (niet-)
gemotoriseerde watersporten

VERMAAK:
B Wisselend activiteitenprogramma
B Indoor discotheek

WELLNESS:
B Inclusief: wellnesscentrum, sauna, 

stoombad en hamam
B Tegen betaling: massages, wellness- 

en schoonheidsbehandelingen

GOED OM TE WETEN:
B Creditcards: Visa, Mastercard
B Nationale categorie: 5 sterren

Onze service ter plaatse
In de ME Point Lounge in jouw hotel zijn 
onze Meeting Point vakantie-experts de 
hele dag beschikbaar. Zij staan voor je 
klaar met tips over activiteiten en 
excursies en hebben ideeën over alles 
wat jouw vakantie mooier kan maken.
L

EDV-CODE: DLM336
L

Meer foto’s en kamertypebeschrijvingen:
mijnfti.nl/DLM336

LABRANDA Mares Marmaris BBBBB 
Dit hotel ligt direct aan een schilderachtig deel van de Egeïsche kust en is uitgerust met 
een eigen strand. Het verleidt tot ontspannende vakantiedagen aan zee - deze zullen nog 
onvergetelijker worden dankzij de zwemsteiger. Binnen biedt het hotel veelzijdig comfort 
en tal van recreatieve en sportieve aanbiedingen.
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Algemene Reis- en betalingsvoorwaarden 2020 
voor pakketreizen en individuele toeristische diensten
De boeking van een of meer reisdienst(en) van 
FTI Touristik GmbH (hierna FTI genoemd) zal 
plaatsvinden op basis van de volgende reis- en 
betalingsvoorwaarden voor pakketreizen en 
individuele toeristische diensten.  Je zult beide 
applicaties vinden
•  Pakketreizen contracten (vooral die met het label 

„XFTI“, huurauto´s met FTI service pakket, en 
cruises, campers en motor homes),

•  Contracten voor pure accommodatie 
en accommodatiediensten in hotels, 
vakantieappartementen en vakantiehuizen 
(vooral „hotel alleen“),

•  Contracten voor zuivere vervoersdiensten, met 
name voor vliegdiensten (vooral  “vlucht alleen” 
als chartervlucht, lijnvlucht of met de identificatie 
„FFLY“) of transfers zonder verdere reisdiensten 
ook

•  Contracten voor andere individuele toeristische 
diensten, met name kaartjes en skipassen. 

Als individuele regelingen van deze reis- en 
betalingsvoorwaarden alleen van toepassing 
zijn op pakketreizen of alleen op individuele 
toeristische diensten, wordt u hiervan op de juiste 
plaats op de hoogte gebracht.
Boekingen van huurauto‘s van het programma 
„driveFTI“ en „Cars &  Campers“ zijn 
uitgesloten van de toepassing van deze reis- en 
betalingsvoorwaarden.

1. Afsluiting van het contract
(1) Met uw boeking (reisregistratie) gaat u 
een bindende overeenkomst aan met FTI met 
betrekking tot de door u gewenste reisdiensten. 
Mogelijke boekingskanalen (bijvoorbeeld 
schriftelijk, telefonisch, online, enz.) zijn met name 
boekingen via reisagenten, zoals reisbureaus, 
online reisportalen en mobiele reisverkopers 
of rechtstreeks via FTI. Vaak ontvangt u van uw 
reisagent eerst een bevestiging van de ontvangst 
van uw reisregistratie.
(2) Na ontvangst van de boekingsbevestiging 
/ factuur van FTI voor de door u gewenste 
reisdiensten (op het door u opgegeven adres of 
e-mailadres of bij uw reisagent) wordt het contract 
tussen u en FTI afgesloten. 
(3) Door uw boeking verklaart u akkoord te gaan 
met de margeheffing overeenkomstig § 25 UStG. 
Afwijkende afspraken moeten schriftelijk door FTI 
worden bevestigd.

2. Insolventieverzekering voor  
pakketreizen / betaling van  
pakketreizen zo goed als van individuele 
toeristische diensten / intrekking in 
geval van betalingsachterstand
(1) Als u een pakketreis boekt ontvangt u een bewijs 
van een insolventieverzekering (een onderpand  
van de depositoverzekeraar Swiss Re International  
SE, Niederlassung Deutschland, Arabellastraße 
30, D - 81925 München) voor alle betalingen 
die u moet doen voor de pakketreis die bij de 
boekingsbevestiging / factuur zijn geboekt. 
(2) De betalingen op de geboekte pakketreis of 
individuele toeristische dienstmoeten door u als 
volgt worden voldaan:
a) Na ontvangst van de boekingsbevestiging / 
factuur is een aanbetaling verschuldigd van 20% 
van de totale prijs of voor pakketreizen gemarkeerd 
als „XFTI“ een bedrag van 40% van de totale prijs. 
FTI behoudt zich het recht voor om een hogere 
aanbetaling te eisen voor bepaalde reisdiensten, 
die in dit geval vóór het boeken aan u wordt 
meegedeeld. 
Premies voor door u geboekte reisverzekeringen via 
FTI (zie artikel 16) moeten volledig worden voldaan, 
samen met de aanbetaling.
Het saldo moet 30 dagen voor vertrek betaald 
worden zonder verder verzoek. Voor contracten die 
minder dan 30 dagen voor vertrek zijn gesloten, is 
de totale prijs onmiddellijk verschuldigd. Wanneer 
FTI zich een herroepingsrecht voorbehoudt 
overeenkomstig artikel 6 (minimum aantal 
deelnemers) geldt er wat anders. In dit geval is de 
betaling alleen verschuldigd als de uiterste termijn 
voor het uitoefenen van het herroepingsrecht 
vermeld in de precontractuele informatie en op de 
boekingsbevestiging / factuur is verstreken en het 
herroepingsrecht niet is uitgeoefend.
b) Betalingen moeten door u rechtstreeks aan 
FTI op de in de reserveringsbevestiging / factuur 

vermelde rekening worden gedaan, voor zover 
daarop niet expliciet een incassomachtiging van de 
reisagent niet expliciet wordt vermeld. In het geval 
van rechtstreekse betaling aan FTI is de datum van 
de ontvangst van de betaling door FTI bepalend 
voor de punctualiteit ervan. Alle betalingen moeten 
zoveel mogelijk worden gedaan onder vermelding 
van het transactienummer dat staat op de 
boekingsbevestiging / factuur.
(3) In het geval van een late of onvolledige 
aanbetaling of eindbetaling behoudt FTI zich het 
recht voor om, na een herinnering met een termijn, 
het contract te ontbinden en schadevergoeding 
te verlangen in overeenstemming met de 
annuleringskosten vermeld in artikel 9 (2) 
in combinatie met de aan het einde van 
deze Algemene voorwaarden vermelde 
compensatiepercentages. Afzonderlijke, afwijkende 
compensatiepercentages zijn van toepassing, voor 
zover ze zijn gepubliceerd in de servicebeschrijving 
of aan u worden gecommuniceerd voor de boeking 
en worden vermeld in de reserveringsbevestiging / 
factuur.

3. Essentiële kenmerken / verandering 
van prestaties / aanvullende  
overeenkomsten
(1) De essentiële kenmerken van de reisdiensten 
vloeien voort uit de precontractuele informatie 
die door FTI is aangekondigd, zoals de beschrijving 
van diensten in de catalogus of de presentatie op 
de websites op internet en de informatie in de 
boekingsbevestiging / factuur van FTI die hier over 
gaat. 
Servicebeschrijvingen in catalogi of websites van 
serviceproviders zoals hotels zijn niet bindend voor FTI. 
(2) FTI behoudt zich het recht voor om, na het sluiten 
van het contract, een wijziging aan te brengen in de 
essentiële kenmerken van reisdiensten die niet de 
prijs van de reis beïnvloeden en af te wijken van de 
overeengekomen inhoud van het contract, als deze 
na het sluiten van het contract noodzakelijk worden 
en ter goeder trouw door de FTI worden uitgevoerd. 
Een dergelijke prestatiewijziging zal alleen door 
FTI worden doorgevoerd als de wijzigingen niet 
significant zijn en geen nadelige invloed hebben op 
het algemene beeld van de reisdiensten. Eventuele 
garantieaanspraken blijven onaangetast. FTI zal 
u van zulke wezenlijke wijzigingen in de service 
voorafgaand het begin van de reis op de hoogte 
stellen, onmiddellijk na het bekend worden ervan 
informeren over de reden van de verandering op 
een duurzame informatiedrager.
(3) In het geval van een wezenlijke wijziging in 
een substantiële reisdienst (artikel 3 (2)) of een 
afwijking van uw speciale vereisten die deel zijn 
gaan uitmaken van het contract, heeft u het 
recht om zonder kosten binnen een door FTI 
redelijke vastgestelde termijn het amendement 
te aanvaarden of van het contract af te zien, of 
om deel te nemen aan gelijkwaardige reizen, voor 
zover FTI in staat is om u een passende reis uit hun 
aanbod aan te bieden zonder extra kosten. 
Als u niet op FTI reageert of dit niet binnen de 
gestelde tijdslimiet doet, wordt de aangemelde 
wijziging geacht te zijn geaccepteerd.
(4) Als FTI lagere kosten had voor de uitvoering van 
de gewijzigde reisdiensten of vervangende reis met 
dezelfde kwaliteit, dan wordt het verschil aan u 
terugbetaald. 
(5) Reisagenten hebben niet het recht om zelf 
nevenafspraken te bevestigen. Voor zover een 
expliciete bevestiging op de boekingsbevestiging 
/ factuur van FTI niet plaatsvindt, moeten wensen 
op de boekingsregistratie worden beschouwd 
als vrijblijvende wens, voor welker bepaling geen 
garantie kan worden gegeven.

4. Vervoersdiensten 
De met de boekingsbevestiging / factuur 
aangekondigde reistijden voor de geboekte 
vluchtdagen, zijn beide pakketreizen ook vlucht-
alleen--diensten onderworpen aan het voorbehoud 
met betrekking tot veranderingen van reisdiensten 
overeenkomstig artikel 3 (2). 

5. Voorschriften met betrekking tot het 
paspoort, visa en gezondheid
FTI zal reizigers die een pakketreis geboekt 
hebben informeren over algemene paspoort- en 
visumvereisten en gezondheidsformaliteiten van 

het land van bestemming, inclusief de geschatte 
tijdslimieten voor het verkrijgen van de benodigde 
visa vóór het sluiten van het contract. 
Reizigers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen 
en dragen van de nodige officiële reisdocumenten, 
eventueel noodzakelijke vaccinaties en naleving 
van douane- en deviezenvoorschriften. Nadelen 
die het gevolg zijn van het niet-naleven 
van deze voorschriften, b.v. de betaling van 
annuleringskosten, zijn voor uw rekening / 
voor rekening van de reiziger. Dit geldt niet als 
FTI ontoereikende of onjuiste informatie heeft 
verstrekt. 
FTI is niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte 
en ontvangst van noodzakelijke visa door de 
respectieve diplomatieke vertegenwoordiging als 
u / de reiziger de verkrijging ervan aan FTI heeft 
toevertrouwd, tenzij FTI haar eigen verplichtingen 
heeft geschonden.

6. Minimum aantal deelnemers /  
terugtrekking wegens niet-bereiken
Voor zover FTI het minimumaantal deelnemers 
heeft gespecificeerd en de tijd (30 dagen van 
tevoren) tot welke de verklaring u moet hebben 
bereikt vóór de contractueel overeengekomen 
reisdatum, in de desbetreffende precontractuele 
informatie en op de boekingsbevestiging / factuur, 
behoudt FTI zich het recht voor om zich uit het 
contract terug te trekken omdat het minimum 
aantal deelnemers niet is bereikt. 
Als de reisdienst om deze reden niet wordt 
verstrekt, zal FTI alle door u gemaakte betalingen 
voor de reis onmiddellijk terugbetalen.
FTI heeft voor bepaalde reisdiensten het recht 
een andere terugtredingstermijn te hanteren, 
die in dit geval voor het boeken aan u zal worden 
medegedeeld.

7. Contractoverdracht op  
plaatsvervangende persoon bij  
pakketreizen
De reiziger heeft als onderdeel van een pakketreis 
het wettelijke recht om van FTI te eisen, door 
middel van kennisgeving op een duurzame 
gegevensdrager, dat in plaats van hem of haar 
een derde partij de rechten en verplichtingen uit 
het pakketreis contract aangaat. Een dergelijke 
verklaring is in ieder geval op tijd, als het 7 dagen 
voor vertrek FTI bereikt. FTI kan bezwaar maken 
tegen de intrede als de derde partij niet voldoet 
aan de contractuele vereisten aan de reis. Als 
de derde partij de pakketreis contract aangaat, 
zijn hij en de reiziger aansprakelijk voor FTI als 
gezamenlijke debiteur voor de reisprijs en de FTI 
(bijvoorbeeld door de dienstverleners) als gevolg 
van de extra kosten door de intrede van de derde 
partij (bijvoorbeeld vanwege de noodzaak om een 
andere tariefklasse te boeken voor vliegtickets, 
ticketomschakelingskosten). Voor de intrede van 
een vervanger berekent FTI verwerkingskosten van 
EUR 30.

8. Omboeking / Naam correctie
(1) Op uw verzoek, afhankelijk van beschikbaarheid, 
accepteert FTI voor pakketreizen of individuele 
toeristische diensten, voor zover niet uitgesloten 
in de volgende, tot 30 dagen voor de reis eenmalig 
een verandering van de vertrektijd, het reisdoel, de 
plaatsen die men aandoet, de huisvesting of de 
vervoersmethode of voor individuele toeristische 
diensten een verandering van de reiziger 
(omboeking). 
Naast de nieuw ontstane reisprijs, worden er 
verwerkingskosten van EUR 30 per persoon in 
rekening gebracht voor de omboeking. Voor 
omboekingen van huurauto‘s tot de huurdatum zijn 
geen verwerkingskosten van toepassing. 
Voor zover de wijziging extra kosten met zich 
meebrengt voor de dienstverleners (bijv. kosten 
voor het uitgeven van tickets enz.), worden deze 
afzonderlijk in rekening gebracht. 
Als de omboeking leidt tot het weglaten van een 
substantiële reisdienst (hotel, vlucht, enz.), wordt 
de forfaitaire vergoeding volgens artikel 9 (2) pro 
rata aangerekend. 
De omboeking is uitgesloten voor pakketreizen met 
lijnvluchten, voor pakketreizen met de markering 
„XFTI“, voor cruises,  voor alle soorten rondreizen, 
voor vluchten-alleen met de markering „FFLY“,  voor 
motorhomes en campers, voor andere individuele 

toeristische diensten en entreekaarten, tickets voor 
verkeersmiddelen en andere tickets en reisdiensten, 
waarvoor afzonderlijke vergoedingspercentages 
zijn overeengekomen.
Dit is niet van toepassing als de omboeking is 
vereist omdat FTI u geen, onvoldoende of valse 
precontractuele informatie heeft gegeven. In dit 
geval is de omboeking kosteloos.
(2) Voor een later vervolgens vereiste correctie of 
supplement van de naam, de op een valse verklaring 
door de aanvrager / reiziger of de daaropvolgende 
verandering van naam van de reiziger is 
verschuldigd worden er verwerkingskosten van 
EUR 30 in rekening gebracht. Het bewijs, dat er 
geen of aanzienlijk lagere kosten zijn ontstaan, is 
gereserveerd voor de reiziger. Door de correctie 
/ supplement van de naam resulterende extra 
kosten (bijvoorbeeld nieuwe tentoonstelling van 
lijnvliegtickets) worden aan de reizigers in rekening 
gebracht.

9. Herroeping voor vertrek / compensatie
(1) U heeft het recht om op elk moment voor vertrek 
uit het contract te stappen. De herroeping moet 
aan de FTI worden uitgelegd. Als de reisservice via 
een reisagent is geboekt, kan de herroeping ook 
daaraan worden uitgelegd. 
In geval van terugtrekking heeft FTI recht op 
een redelijke schadevergoeding, voor zover de 
terugtrekking niet onder de verantwoordelijkheid 
van FTI valt of er zich uitzonderlijke omstandigheden 
voordoen op de plaats van bestemming of in de 
onmiddellijke nabijheid ervan die van invloed 
zijn op het verloop van de reis of het vervoer van 
personen naar de bestemming. Omstandigheden 
zijn onvermijdelijk en buitengewoon als ze 
niet onder controle van FTI vallen en FTI hun 
consequenties niet had kunnen voorkomen, zelfs 
niet als alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren 
genomen.
Voor pakketreizen is voor de berekening van de 
compensatie het begin van de eerste reisdienst 
van het contract maatgevend.  Deze datum geldt 
ook voor alle andere diensten als aanvangsdatum 
van de reis. In het geval van individuele toeristische 
diensten, wordt de berekening van de compensatie 
gebaseerd op het begin van elke afzonderlijke 
contractuele dienst. Voor meerdere individuele 
reisservices moeten de annuleringskosten 
afzonderlijk worden berekend en vervolgens bij 
elkaar worden opgeteld.
(2) FTI maakt gebruik van de mogelijkheid om een 
forfaitaire schadevergoeding in te stellen, rekening 
houdend met de periode tussen de verklaring van 
herroeping en het begin van de reis, de verwachte 
besparingen in kosten van de touroperator FTI en 
de verwachte verwerving door het andere gebruik 
van de reisdienst. Behoudens andersluidende 
kennisgeving vooraf en anders vermeld in de 
boekingsbevestiging / factuur, zijn de forfaitaire 
bedragen onderworpen aan de termijnen en 
compensatiepercentages gepubliceerd aan het 
einde van deze reis- en betalingsvoorwaarden 
onder artikel 9 (2). 
(3) In principe heeft u de mogelijkheid om te 
bewijzen dat FTI geen of een geringer bedrag aan 
schade heeft opgelopen. In deze gevallen volgt de 
berekening van de schadevergoeding individueel.
(4) In geval van niet komen opdagen bij reizen of 
het niet gebruiken van individuele reisdiensten, 
waarvoor de levering van de contracten door FTI 
werden voorbereid, blijft het recht op betaling van 
de volledige reisprijs behouden.
FTI zal zich in dit geval in principe echter wel 
inspannen om bij de serviceproviders gespaarde 
uitgaven te ontvangen in verband met het niet-
gebruik van de dienst. Voor zover deze bespaarde 
uitgaven worden terugbetaald aan FTI, zal FTI deze 
ook aan de klant terugbetalen. 

10. Identiteit van de uitvoerende  
luchtvaartmaatschappij
In overeenstemming met EU-verordening 2111/05 
geeft FTI hierbij aan dat de organisator verplicht is 
u vóór de afsluiting van het contract op de hoogte 
te stellen van de identiteit van de uitvoerende 
luchtvaartmaatschappij voor alle vervoersdiensten 
op de heen- en terugvlucht, op voorwaarde dat de 
luchtvaartmaatschappij al voor de afsluiting van het 
contract vaststaat. In dit verband verwijzen we naar 
de informatie in de respectievelijke beschrijvingen 
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voor pakketreizen en individuele toeristische diensten
van de gebruikte luchtvaartmaatschappijen. Als 
de luchtvaartmaatschappij nog niet bekend is, 
zullen we u voordat het contract wordt gesloten 
informeren over de luchtvaartmaatschappij die 
naar verwachting de vlucht zal uitvoeren. Zodra de 
luchtvaartmaatschappij vaststaat, zullen wij ervoor 
zorgen dat de informatie zo snel mogelijk naar u 
wordt verstuurd. Dit geldt ook voor elke wijziging 
van de service die de luchtvaartmaatschappijen 
uitvoert.

11. Melding van gebreken en remedie / 
opzegging 
(1) Als de reisdienst niet vrij van gebreken is, kunt 
u als reiziger om hulp van de reisorganisator 
vragen. In dit opzicht bent u verplicht om uw klacht 
onmiddellijk te richten aan de contactpersoon 
die u de reisdocumenten heeft verstrekt, zodat 
er maatregelen tot verbetering kunnen worden 
genomen. Als de kennisgeving van het defect met 
deze contactpersoon opzettelijk niet gebeurt, 
kan dit betekenen dat u geen claims (reductie, 
compensatie van schade) kunt indienen jegens FTI 
voor deze gebreken. 
(2) Als de reisdienst aanzienlijk wordt geschaad 
door een tekortkoming van een reisdienst, kan de 
reiziger het contract opzeggen, op voorwaarde 
dat FTI een door de reiziger aangegeven redelijke 
tijd heeft laten verstrijken zonder een oplossing 
te bieden. Het vaststellen van een tijdslimiet is 
niet nodig als de oplossing onmogelijk is, wordt 
geweigerd door FTI of als er een onmiddellijke 
oplossing noodzakelijk is. 
(3) Ongeacht de onmiddellijke melding van het 
defect op de locatie, moeten alle claims voor 
vermindering / compensatie tegen FTI nog geldig 
worden gemaakt. Deze claim kan ook worden 
ingediend via uw reisagent. We bevelen u aan uw 
klacht schriftelijk in te dienen. 

12. Geschillenbeslechtingsprocedure 
voor een arbitragecommissie voor 
consumentenzaken
FTI is niet verplicht deel te nemen aan 
geschillenbeslechtingsprocedures voor een 
arbitragecommissie voor consumentenzaken en 
neemt ook niet deel aan zulke procedures.

13. Beperking van aansprakelijkheid
De contractuele aansprakelijkheid van FTI voor 
schade die geen persoonlijk letsel is en niet 
verwijtbaar is veroorzaakt, is beperkt tot drie 
keer de reissom. Alle verdere claims gebaseerd 
op bestaande internationale overeenkomsten 
of op deze regels worden niet beïnvloed door de 
beperking van aansprakelijkheid.

14. Opmerking over de beperking van 
aansprakelijkheid in de internationale 
luchtvaart
Aansprakelijkheid voor internationaal vervoer is 
onderworpen aan de bepalingen van het Verdrag 
van Warschau of het Verdrag van Montreal in geval 
van overlijden of persoonlijk letsel van passagiers, 
vertraging van passagiers en / of bagage, 
vernietiging, verlies of beschadiging van bagage.

15. Kennisgeving over de aansprakelijkheid 
voor ongevallen van vervoerders van 
passagiers op zee 
De aansprakelijkheid van vervoerders voor vervoer 
van reizigers over zee is onderworpen, in geval 
van overlijden of persoonlijk letsel van passagiers, 
verlies of beschadiging van bagage, verlies of 
beschadiging van kostbaarheden en verminderde 
mobiliteit door verlies of beschadiging van 
mobiliteitshulpmiddelen of andere gespecialiseerde 
apparatuur, aan Verordening (EG) nr. 392/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 23.04.2009 
betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders 
van passagiers over zee bij ongevallen. 

16. Reisverzekeringen
In de prijs voor de reis, is, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld, geen reisverzekering inbegrepen. We raden 
aan om een annulerings-, reisaansprakelijkheids-, 
gezondheids- en ongevallenverzekering af te 
sluiten.
Voor zover FTI of uw reisagent een reisverzekering 
aanbiedt, is dit slechts een bemiddelingsdienst. Het 
verzekeringscontract wordt exclusief afgesloten 

tussen u en de opgegeven reisverzekeraar. 
Claims kunnen alleen rechtstreeks bij de 
verzekeraar worden ingediend. De premies voor 
verzekeringen maken geen deel uit van de reissom 
en zijn onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten 
van de verzekering. Het is niet mogelijk om 
verzekeringscontracten te annuleren of deelname 
eraan te herroepen.

17. Privacy
De persoonlijke gegevens, die u aan de touroperator 
FTI verstrekt, worden elektronisch verwerkt en 
gebruikt, voor zover nodig voor het aangaan, 
uitvoeren of beeindigen van het reiscontract 
en klantenzorg. FTI voldoet met verzamelen, 
verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens 
aan de voorschriften van de Algemene verordening 
gegevensbescherming.

18. Uw contractpartner: 
FTI Touristik GmbH
Adres: Landsberger Straße 88, 
 80339 München, Duitsland
Telefoon:   +31 (0)23 75219 20
E-Mail: mail@fti.nl
AG München, HRB 71745

tot artikel 9 (2):
Schadevergoedingsbedragen voor reisdiensten 
van FTI Touristik GmbH
De vergoedingspercentages voor pakketreizen, 
individuele toeristische diensten en andere 
individuele toeristische diensten bedoeld in artikel 
9 (2) zijn als volgt bekendgemaakt. 

A.  Individuele schadevergoedingsbedragen

Afzonderlijke, van de volgende genoemde, 
afwijkende schadevergoedingsbedragen gelden, 
in zover deze in de beschrijving van de respectieve 
reisdienst opgeschreven zijn of als ze aan u voor 
de boeking meegedeeld zijn en in het kader van de 
boekingsbevestiging / factuur uitgevoerd worden.

B. Schadevergoedingsbedragen voor 
pakketreisdiensten

B.1. Alle pakketreisdiensten waarvoor de volgende 
paragrafen B.2. en B.3. niet van toepassing zijn:
tot de 30e dag voor de aanvang  
van de reis  25%
van de 29ste – 22ste dag voor de aanvang  
van de reis  30%
van de 21ste – 15de dag voor de aanvang  
van de reis  45%
van de 14de – 10de dag voor de aanvang  
van de reis  60%
van de   9de –   4de dag voor de aanvang  
van de reis  80%
van de   3de dag voor de aanvang van de reis t 
ot het begin van de reis 85%
 van de reissom.

B.2. Pakketreisdienst met inbegrepen lijnvlucht- en 
pakketreisdienst met de markering „XFTI“: 
tot de 30e dag voor de aanvang  
van de reis  40%
van de 29ste – 22ste dag voor de aanvang  
van de reis  55%
van de 21ste – 15de dag voor de aanvang  
van de reis  65%
van de 14de – 10de dag voor de aanvang  
van de reis  70%
van de   9de –   4de dag voor de aanvang  
van de reis  80%
van de   3de dag voor de aanvang van de reis  
tot het begin van de reis 90%
 van de reissom.

B.3. Pakketreisdienst huurauto´s met FTI service 
pakket:
Huurauto‘s, die geen deel uitmaken van het 
„driveFTI“ en „Cars & Campers“ programma, tot 
aankomst: kosteloos. 
Voor campers en motor homes gelden de onder B.1. 
genoemde schadevergoedingsbedragen.

C. Schadevergoedingsbedragen voor individuele 
toeristische reisdienst(en)

C.1. Accommodatie en accommodatiedienst(en)  
hoe „hotel alleen“, „ vakantiehuizen alleen“,  
„vakantieappartementen alleen“ evenals 
dagtochten met en zonder gids: 
tot de 30e dag voor de aanvang  
van de reis   25%
van de 29ste – 22ste dag voor de aanvang  
van de reis  30%
van de 21ste – 15de dag voor de aanvang  
van de reis  45%
van de 14de – 10de dag voor de aanvang  
van de reis  60%
van de   9de –   4de dag voor de aanvang  
van de reis  80%
van de   3de dag voor de aanvang van de reis  
tot het begin van de reis 85%
 van de reissom.

C.2. Vlucht-vervoersdiensten („vlucht-alleen“) als 
chartervluchten en vluchten met de markering 
„FFLY“:
tot de 30ste dag voor de aanvang  
van de reis  50%
van de 29ste dag tot de 4de dag voor de  
aanvang van de reis  75%
van de   3de dag voor de aanvang van de reis  
tot het begin van de reis 85%
 van de reissom.

C.3. Vlucht-vervoersdiensten („vlucht-alleen“) 
als lijnvluchten, intercontinentale vluchten,  
trans-Pacific-vluchten en binnenlandse vluchten in 
het doelgebied:
De van toepassing zijnde voorwaarden van de 
luchtvaartmaatschappij, afhankelijk van de 
door u gekozen vlucht en het tarief, worden u 
medegedeeld door het boekingskantoor voordat u 
het geselecteerde vluchttarief boekt.

C.4. Andere vervoersdienst(en):
Boottochten, bus-, single- en groep transfers, 
limousine service, vervoermiddelen (bijvoorbeeld 
metro, trein, bus):
tot de 30e dag voor de aanvang van de reis  25%
van de 29ste – 22ste dag voor de aanvang  
van de reis  30%
van de 21ste – 15de dag voor de aanvang  
van de reis  45%
van de 14de – 10de dag voor de aanvang  
van de reis   60%
van de   9de –   4de dag voor de aanvang  
van de reis  80%
van de   3de dag voor de aanvang van de reis tot  
het begin van de reis 85% 
 van de reissom.

D. Schadevergoedingsbedragen voor andere 
individuele toeristische reisdienst(en) Tickets/ 
entreekaarten voor concert, opera, theater, 
musical, skipassen, greenfees, rondleidingen, 
tickets voor museum, wellness-arrangementen:
Deze reisdiensten zijn niet onderworpen aan 
de forfaitaire annuleringskosten. Veeleer wordt 
de hoogte van de vergoeding bepaald door de 
wettelijke bepalingen, rekening houdend met de 
waarde van de door FTI bespaarde kosten en wat 
FTI verdient door anderszins gebruik te maken van 
de reisdienst. 
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Airconditioning/zwembaden/
ligstoelen en parasols
We vragen uw begrip voor het feit dat de 
airconditioning vanwege energiebesparing 
slechts op bepaalde tijden en afhankelijk van de 
buitentemperatuur in werking is. De hotelhouder 
beslist wanneer de airconditioning (individueel 
of centraal) wordt ingeschakeld. Houd er rekening 
mee dat dat niet elk verwarmbaar zwembad ook 
daadwerkelijk verwarmd is. De buitenbaden van 
de hotels zijn over het algemeen niet verwarmd 
en in de wintermaanden enkel afhankelijk van de 
weersomstandigheden te gebruiken. Ligstoelen en 
parasols zijn in de meeste hotels bij het zwembad 
en aan het strand verkrijgbaar zolang de voorraad 
strekt. Al naargelang de drukte is het niet altijd 
mogelijk, elke gast een ligstoel en een parasol ter 
beschikking te stellen. Uitsluitend het gratis gebruik 
van ligstoelen, parasols en badhanddoeken voor het 
strand wordt vermeld, anders is het gebruik ervan 
tegen betaling (ter plaatse te betalen).

Animatie en amusement
In veel hotels is het publiek internationaal. 
Het amusementsprogramma of de animatie 
vinden niet altijd in het Duits plaats, maar zijn 
meertalig en afhankelijk van de nationaliteit die 
het sterkst vertegenwoordigd is. Dit geldt ook 
voor de kinderopvang. Door de animatie kan het 
geluidsniveau‚ s avonds wat hoger liggen.

Bijzondere bagage
Bijzondere bagage moet tijdig bij de desbetreffende 
luchtvaartmaatschappij worden gemeld en 
betaald. Meer informatie hierover verkrijgt u bij uw 
reisbureau. Houd er rekening mee dat het vervoeren 
van bijzondere bagage (fietsen, surfplanken, duik- 
en golfspullen, etc.) naar/van het hotel alleen op 
aanvraag mogelijk is en dat deze kosten nog niet in 
de reiskosten zijn inbegrepen.

Borg
In veel hotels is het gebruikelijk dat er een borg 
betaald moet worden. Deze borg kan bijvoorbeeld 
worden gebruikt voor het vergoeden van ontstane 
schade of bijkomende kosten, zoals telefoonkosten, 
spabehandelingen, etc.

Bouwwerkzaamheden
Bouwwerkzaamheden op grond van een stijgende 
vraag en populariteit kunnen in toeristische 
gebieden in elk seizoen voorkomen. Er wordt op 
korte termijn gebouwd of de bouwwerkzaamheden 
nemen maanden in beslag. Het is niet altijd 
eenvoudig om op de hoogte te zijn van de laatste 
stand van zaken. Als wij op de hoogte worden 
gesteld van dergelijke nadelige zaken of overlast, 
informeren we u zo snel mogelijk.

Creditcards
Met VISA, MasterCard en American Express kunt 
u wereldwijd terecht. Ook uw vakantie met FTI 
kunt u met creditcard betalen. FTI behoudt zich 
echter het recht deze of andere wijze van betaling 
te accepteren of te weigeren, alsook het rekenen 
van, afhankelijk van de wijze van betaling voor 
het gebruik, in de mate toegestaan door de 
wet, een vergoeding. In Oostenrijk zijn er geen 
creditcardkosten.

Gezondheid op reis
In veel landen worden gerechten anders bereid 
dan bij ons, bijvoorbeeld met andere ingrediënten, 
wat tot maag- of darmklachten kan leiden. Onze 
tip: eet bij voorkeur goed doorbakken of gekookte 
gerechten en schil door uzelf gewassen fruit. 
Vermijd ijsblokjes in drankjes en drink geen 
water uit de kraan. We raden u aan om een goed 
uitgeruste reisapotheek mee te nemen op reis.

Gezondheidsinformatie
De reiziger dient op tijd te informeren naar 
bescherming tegen infecties, vaccinaties en 
andere preventieve maatregelen; evt. dient men 
advies van een dokter in te winnen voor trombose 
en andere gezondheidsrisico‘s. We willen ook 
wijzen op algemene informatie, met name van de 
gezondheidsinstanties, artsen die ervaring hebben 
met medische kwesties op reis, tropenartsen, 
informatiediensten voor medische zaken op reis.

Hotelfaciliteiten in het voor- en 
naseizoen
Houd er rekening mee dat in het voor- en 
naseizoen sommige faciliteiten van het hotel en de 
buitenzwembaden nog niet of slechts in beperkte 
mate beschikbaar zijn. Verder kunnen in het voor- en 
naseizoen de tijden voor kinderopvang beperkter zijn.

Hotelbepalingen
Op bepaalde bestemmingen wordt er een minimale 
leeftijd van 21 jaar gehanteerd bij alleenreizende 
jongeren. Controleer of deze voorwaarde van 
toepassing is voor het door u gekozen hotel. Heeft 
u een paspoort met een andere nationaliteit dan 
dient er navraag gedaan te worden of dezelfde 
voorwaarden van toepassing zijn.  

Hotelkamer
Overeenkomstig de internationale hotelbepalingen 
wordt verzocht u op de dag van vertrek vóór 12 
uur uit te checken. Op de dag van aankomst kunt 
u over het algemeen tussen 14 en 16 uur terecht in 
uw kamer. De beschrijvingen van de accommodatie 
hebben betrekking op tweepersoonskamers. 
Een tweepersoonskamer kan bestaan uit een 
tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden. 
De tweepersoonskamers met een extra bed 
beschikken, al naargelang de faciliteiten van 
het hotel, over een slaapbank, een bank of een 
opklapbed. Een extra bed kan smaller of korter 
zijn dan een normaal bed. Wanneer u reist met 
meer dan 1 kind in de V.A.E. houd er dan rekening 
mee dat er niet standaard een bed beschikbaar 
is voor meer dan 1 kind. De eenpersoonskamers 
verschillen van de tweepersoonskamers qua 
ligging, faciliteiten en grootte. In veel hotels staan 
als eenpersoonskamer tweepersoonskamers 
voor gebruik door één persoon ter beschikking. 
Bij studio´s, appartementen en familiekamers 
dient men rekening te houden met de vermelde 
maximale bezetting en de faciliteiten. De reiniging 
van studio‘s en appartementen omvat over het 
algemeen niet het afwassen van de vaat. De 
vermelde grootte van de kamer gaat, voor zover 
niet nader gedefinieerd, altijd om het bruikbare 
oppervlak van de kamer met balkon of terras.

Inreisbepalingen
Voor de naleving van de geldende in- en 
uitreisbepalingen in het betreffende vakantieland is 
elke reiziger zelf verantwoordelijk. Zorg ervoor dat 
u in het bezit bent van een geldige identiteitskaart, 
paspoort of een visum, wanneer dat nodig is. 
Klanten met een andere nationaliteit en die ook 
woonachtig zijn in de EU, dienen voor het boeken de 
inreisbepalingen te verifiëren. Officiële informatie 
kunt u verkrijgen bij ambassades en consulaten. 
Minderjarigen die zonder hun ouder/voogd reizen 
moeten een gelegaliseerd volmacht van hun ouder/
voogd bij zich hebben. 

Kaarten
De algemene informatie over de bestemmingen 
(bezienswaardigheden, stadsplattegronden, 
infrastructuur) met stand datum van redactie is 
onder voorbehoud. Vergissingen en wijzigingen 
voorbehouden.

Nachtvluchten / Aankomst/vertrek ‚s 
nachts
Als u ‚s nachts of ‚s morgens vroeg aankomt 
of vertrekt, gelden ook hier de internationale 
hotelbepalingen. Zie de punten „Hotelkamer“ en 
„Verzorging/all-inclusive“.

Omboekingen en annuleringen ter 
plaatse
Houd er rekening mee dat u met ons een 
reisovereenkomst heeft afgesloten voor de 
afzonderlijk geboekte diensten en dat u deze niet 
eenzijdig kunt veranderen. Omboekingen ter 
plaatse vallen buiten onze invloedssfeer en leiden 
er in principe niet toe dat we de oorspronkelijk bij 
ons geboekte diensten kunnen restitueren.
In deze gevallen vergoeden we uitsluitend de 
zogenoemde „bespaarde kosten“, d.w.z. wat 
de dienstverlener ons niet in rekening brengt. 
Dit is vaak minder dan de klant verwacht. Als 
u afzonderlijke diensten ter plaatse niet wilt 
gebruiken (bijvoorbeeld een hotelovernachting, 
omdat u de reisroute heeft gewijzigd), breng ons 

daar dan onmiddellijk van op de hoogte, want 
anders brengt het hotel de volledige prijs van de 
reis in rekening en kunnen wij ook niets restitueren.

Ongedierte
In zuidelijke landen komen door het klimaat meer 
insecten voor. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
is niet altijd te vermijden.

Reizen naar andere landen
„Een ander land, andere gewoontes“: Onze 
gewoontes en vereisten worden in andere landen 
vaak niet bereikt. Andere culturen hebben 
een andere mentaliteit, andere gebruiken en 
vanzelfsprekendheden.
In zuidelijke landen speelt het leven zich ‚s avonds 
en ‚s nachts vaak buiten af. Dit gaat onvermijdelijk 
gepaard met wat meer lawaai.

Rondreizen
De meeste inheemse, officieel erkende reisleiders 
spreken niet altijd perfect Duits of Engels. Als de 
situatie dat vereist, zijn veranderingen van het 
verloop van de reis mogelijk, maar het karakter 
van de rondreis blijft behouden. Onze groepsreizen 
worden continu begeleid door een Duitssprekende 
reisleider. Bij het boeken van een individuele reis 
kunt u kiezen uit lokaal wisselende reisleiders of 
een continue reisleiding tegen bijbetaling. Bij lokaal 
wisselende reisleiders bent u tijdens de ritten op 
pad met een chauffeur die Engels spreekt, maar 
die niet als reisleider fungeert. Bij de punten die op 
het programma staan wordt u opgewacht door een 
lokale reisleider.
In de grotere steden zijn Duitssprekende, lokale 
reisleiders beschikbaar. Als dat niet het geval is, dan 
vindt de bezichtiging plaats in het Engels. Gegevens 
over ongeveer af te leggen kilometers hebben over 
het algemeen betrekking op de directe route van A 
naar B en kunnen afwijken van het daadwerkelijk 
gereden aantal kilometers. Houd er rekening mee 
dat de vermelde duur van de rit al naargelang 
het weer en de drukte op de weg aanzienlijk kan 
afwijken. We hopen op uw begrip hiervoor.

Service ter plaatse/reisleiding
Mocht u tijdens uw verblijf extra diensten willen 
boeken of een probleem hebben, dan staan op veel 
plaatsen de medewerkers van onze lokale partner 
met raad en daad voor u klaar. Houd er rekening 
mee dat de recepties in de hotels soms geen vaste 
tijden hebben dat er iemand aanwezig is. Meer 
informatie ontvangt u met uw reisdocumenten.

Sport en amusement
Het in veel hotels aangeboden sport- en 
amusementsprogramma is op basis van 
beschikbaarheid en het programma van 
het betreffende hotel. Ook de verhuur 
van sportmateriaal is afhankelijk van de 
beschikbaarheid ter plaatse. In het voor- en 
naseizoen kan het voorkomen dat bepaalde sport- 
en amusementsprogramma‘s slechts beperkt 
beschikbaar zijn. De genoemde watersporten 
worden ter plaatse over het algemeen door lokale 
aanbieders aangeboden en zijn dan ook geen 
diensten van het hotel.

Stranden
Stranden zijn openbaar eigendom en voor iedereen 
toegankelijk. Voor de hygiëne is de betreffende 
gemeente verantwoordelijk. Ondanks inspanningen 
van het hotel om het aangrenzende strandgedeelte 
schoon te houden, kunnen verontreinigingen niet 
worden uitgesloten.
Afhankelijk van het weer en door verschillende 
getijden is zwemmen soms niet, slechts beperkt of 
alleen op bepaalde plekken mogelijk.

Transfer
Bij aankomst op de luchthaven van uw bestemming 
wordt u opgewacht door uw reisleiding of door een 
chauffeur van het plaatselijke reisbureau, die voor 
de transfer naar het geboekte hotel zorgt, voor 
zover dit in uw reisarrangement is inbegrepen. 
Houd er rekening mee dat meerdere hotels door één 
bus kunnen worden aangedaan en onze reisleiding 
u niet altijd persoonlijk tot uw accommodatie kan 
begeleiden. In de regel gaat het bij een transfer 
om een shuttle-transfer en kan de wachttijd op de 
luchthaven oplopen tot max. 1 uur.                 

bruik van shuttle transfers. Wilt u sneller bij uw 
hotel zijn boek dan raden wij een privétransfer aan, 
deze kan via het service center geboekt worden. 
Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk dat al uw 
bagage in de transfer wordt ingeladen en ook 
weer uit de transfer gehaald wordt wanneer u uw 
bestemming bereikt heeft.

Tussenstops
Mocht u bij tussenstops de wachttijd op een andere 
manier benutten (bijvoorbeeld een rondleiding 
door de stad), let er dan op dat u weer op tijd op 
de luchthaven bent voor het inchecken voor de 
vervolgvlucht (minimaal 1,5 uur van tevoren), omdat 
anders niet gegarandeerd is dat u nog mee kunt.

Veiligheid tijdens het zwemmen
Zwemmen in open water brengt helaas bijzondere 
risico‘s met zich mee. De stroming en de branding 
van de zee worden gemakkelijk onderschat en de 
eigen lichaamskracht wordt graag overschat. Zorg 
ervoor dat er altijd toezicht is op uw kinderen – 
ook bij het hotelzwembad. Zwem indien mogelijk 
alleen bij bewaakte stranden en ga nooit alleen 
zwemmen. Kijk naar de waarschuwingsvlaggen en 
zorg ervoor dat u weet wat deze betekenen. Voor 
het zwemmen in openbaar zwemwater adviseren 
wij u om altijd vooraf te informeren naar de 
plaatselijke omstandigheden en weersinvloeden – 
bijvoorbeeld in uw hotel, bij de strandwacht of bij 
andere mensen die bekend zijn met de plaatselijke 
omstandigheden.

Verzorging/All-inclusive
Bij de verzorgingsopties halfpension, volpension en 
all-inclusive begint de geboekte dienst op de dag van 
aankomst met het diner en eindigt op de dag van 
vertrek met het ontbijt. Bij een late aankomst in het 
hotel of een vroeg vertrek is het hotel niet verplicht 
een diner of ontbijt te serveren. Een all-inclusive 
aanbod omvat over het algemeen alle maaltijden, 
beginnend met het avondeten en eindigend met 
het ontbijt, alsmede lokale alcoholische drankjes, 
frisdranken en een sport- en amusementsaanbod. 
Neem a.u.b. de exacte beschrijving van de 
afzonderlijke All Inclusive aanbiedingen in acht. Ter 
identificatie moet in de meeste hotels tijdens het 
verblijf een plastic armbandje worden gedragen 
of u krijgt in plaats daarvan een plastic kaart. Het 
aanbod bij de maaltijden kan evt. in het voor- en 
naseizoen afwijken. Een buffetvorm kan in voor- 
en naseizoen niet altijd door het hotel worden 
aangeboden. Als alternatief kunnen de gasten 
kiezen uit het hele à la carte menu.

Water en stroom
In sommige vakantielanden kunnen met name 
in de zomermaanden water en stroom krap 
worden. Dit ligt aan de in veel landen heersende 
extreme droogte, die water schaars maakt. Ga er 
dus alstublieft zuinig mee om. Ook zijn bij een 
stroomuitval onderdelen voor stroomgeneratoren 
niet altijd meteen voorhanden, wat ook hier tot 
ongemakken kan leiden. Hoewel veel hotels eigen 
noodstroomgeneratoren hebben, vragen we uw 
begrip voor het feit dat de voorziening niet altijd 
continu gegarandeerd is.

De FTI hotelwaardering

BB  Functionele hotels vaak in lokale stijl  
 van het land gebouwd
BBB  Populaire middenklasse hotels
BBBB   Comfortabele hotels
BBBBB   Eersteklashotels met goede service en 

uitstekende faciliteiten
BBBBBB   Luxehotels met voortreffelijke 

faciliteiten en perfecte service



Ontdek het meest authentieke stukje van Italië. In de punt van de laars verrast Calabrië 
je met een heldere, turquoiseblauwe zee en prachtige cultuur. Struin door smalle 
steegjes en proef de lekkerste gerechten. Hier beleef je het échte Italië!

CALABRIË BOEK JE VOORDELIG BIJ

CALABRIË
V E R R A S S E N D  I T A L I Ë






