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Guernsey
Jersey
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Sark

Vertrek vanaf:
Rotterdam The Hague Airport
én Groningen Airport Eelde

Voor levensgenieters: natuurschoon, lekker eten, cultuur, onthaasten
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de kanaaleilanden


...exotische mix van Britse traditie en Franse charme

Voor u ligt de zomer 2021 editie van de Kanaaleilanden. Onze nieuwe brochure
staat ook dit jaar weer vol met mogelijkheden voor een verblijf op deze eilanden
voor de echte levensgenieters!!

Het hoeft u aan niets
te ontbreken!

Jersey, Guernsey, Herm en Sark lenen
zich uitstekend om het actieve met het
bourgondische te combineren. U vindt
er leuke stadjes en dorpjes, interessante bezienswaardigheden, glooiende
heuvels en woeste baaien met klifpaden, waar u heerlijk kunt fietsen of
wandelen. De keuken - met onmiskenbaar Franse invloeden - lijkt speciaal
voor fijnproevers geschapen!

Tips, trips en evenementen
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Lees ook even de pagina’s Tips &
trips Guernsey (pag 21 en 22) en
Tips & trips Jersey (pag 43 en 44) en
laat u inspireren en informeren over
allerlei ins- en outs van de eilanden.
Voor informatie over evenementen
tijdens uw bezoek verwijzen we u voor
Guernsey naar pag. 22 en voor Jersey
naar pag. 38 hier staan ook de website
adressen voor meer actuele informatie.

The Guernsey Literary
Society

Heeft u de film al gezien? Een prachtig
liefdesverhaal met Michiel Huisman
in de hoofdrol, dat zich afspeelt in
Guernsey tijdens de Duitse bezetting in
de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal
speelt zich af rondom een leesclub,
genaamd de Guernsey Literary And
Potato Peel Society, die de bevolking
hielp in de duistere dagen van WOII.
De film is gebaseerd op de bestseller

‘The Guernsey Literary and Potato Peel
Pie Society’ van Mary Ann Shaffer;
in het Nederlands ‘Het Literaire
Aardappelschiltaart Genootschap van
Guernsey’. Voor velen is de film reeds
een bron van inspiratie geweest om
Guernsey en de andere eilanden te
gaan ontdekken.

Typerende landschaps
structuren...

Natuurlijk heeft elk eiland zijn eigen
karakter. Het éne wat woester, wat
ruiger, het andere wat groener, weer
een ander wat stiller. In deze brochure
treft u van elk eiland een uitgebreide
beschrijving, zodat u gemakkelijk het
eiland van uw smaak kunt vinden of
één van onze vele rondreizen.
Heeft u eenmaal uw keuze gemaakt,
dan kunt u aanvullende informatie put-

ten uit de Sunair/Dominicus reisgids
van de Kanaaleilanden, die u bij elke
reservering inclusief vervoer gratis van
ons krijgt aangeboden.

Thuis op de Kanaaleilanden
Sunair is al ruim drie decennia lang
thuis op de Kanaaleilanden en daardoor met recht dé Kanaaleilandenspecialist! Uw vakantie is dan ook in
vertrouwde handen!

U kunt natuurlijk alvast beginnen met
een bezoek aan onze Facebook pagina
De Kanaaleilanden. Wij wensen u veel
voorpret bij het uitzoeken van uw
vakantie naar deze mooie bestemming.
Marc van Amsterdam
Jan-Bert Wissink
Directieteam Sunair
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welkom bij sunair
Nederlands grootste Kanaaleilanden-specialist
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Alle facetten van de
Kanaaleilanden in één reis

Compleet verzorgd

Uitgebreide vervoerskeuze

Naar de Kanaaleilanden biedt Sunair u
een uitgebreide vervoerskeuze.
Rechtstreekse vluchten: 1 keer per
week op zondag vanaf Rotterdam
rechtstreeks naar Guernsey en Jersey;
1 x per week op zondag vanaf
Groningen rechtstreeks naar Guernsey
Indirecte vluchten: dagelijks per lijndienst via diverse Engelse steden naar
de Kanaaleilanden.
Per boot: dagelijks per boot vanuit St.
Malo; mogelijk met of zonder eigen
auto.

Naast deze 3 eilanden rondreis hebben
we diverse andere populaire rondreizen, zoals aantal combinatie rondreizen
Guernsey en Jersey. En wilt u Guernsey
met haar eilanden ontdekken, dan is
‘Guernsey op z’n best ’een aanrader. En
Jersey uitgebreid ontdekken kunt u met
‘Jersey, the island break’. Uiteraard kunt
u ook deze twee rondreizen combineren
tot een fantastische 2-weekse vakantie.

Kanaaleiland
Karin Evers
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Kanaaleiland

Dominicus
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Ter voorbereiding op
uw reis ontvangt u per
boeking inclusief vervoer een gratis Sunair/
Dominicus reisgids.

Jersey, Guerns

ey, Sark, Herm

en meer

www.dominicus.inf

o

Karin Evers

Meer informatie over het vervoer leest
u op pagina 6 t/m 9. Het reserveren
van losse accommodatie, dus zonder
vlieg- of bootovertocht, is mogelijk 
(€ 20,- reserveringskosten).

Rondreizen

Kanaaleilanden

Bij de vliegreizen van Blue Islands 1
keer per week naar de Kanaaleilanden
Guernsey (vanaf Rotterdam en
Groningen) en Jersey (vanaf
Rotterdam) zijn uw transfers bij aankomst naar de (eerste) accommodatie
en vertrek vanaf (de laatste) accommodatie inbegrepen. Bij aankomst op
beide luchthavens is onze Engelstalige
vertegenwoordiger aanwezig. Mocht
U bij ons een combinatiereis, rondreis
of een verblijf op Herm en of Sark,
boottochten etc. geboekt hebben, dan
ontvangt u bij aankomst de nodige
informatie. Op uw reispapieren staan
de contact gegevens van onze lokale
Engelstalige vertegenwoordiging vermeld. U kunt tijdens kantooruren bellen voor informatie en excursiemogelijkheden. Ook is dit nummer 7 dagen
per week, buiten kantoortijden, bereikbaar uitsluitend voor noodgevallen.

Wilt u zoveel mogelijk van de Kanaal
eilanden zien, dan is onze 15-daagse
individuele ‘Charme van 3 eilanden’ reis
wellicht iets voor u. Verblijf in Guernsey,
Sark en Jersey met de mogelijkheid ook
een dagtocht naar Herm te maken. De
verschillen tussen de eilanden maken een
bezoek aan meerdere Kanaaleilanden zeer
zeker de moeite waard. Guernsey vormt
samen met Herm, Sark en Alderney een
eigen Bailiwick (onafhankelijk parlement).
De Bailiwick Jersey is zelfstandig en iets
groter dan Guernsey. Binnen de archipel
is Sark nog eens een geval apart. Het is
een ‘feodaal’ eiland waar ‘le Seigneur’
het nog voor het zeggen heeft en waar
de afwezigheid van iedere vorm van
gemotoriseerd verkeer onmiddellijk
opvalt. Herm is met eb opeens twee keer
zo groot en op Shell Beach - het grootste strand van Herm - liggen prachtige
schelpen, aangevoerd door de Warme
Golfstroom. Waar u ook voor kiest,
elke eilandencombinatie tussen Jersey,
Guernsey, Herm en Sark is mogelijk.

Sunair_Domin

icus_Kanaaleil

anden.indd

Alle pagina's
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Sunair accommodatielabels

Wegwijs door de brochure

Sunair maakt het u gemakkelijk. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een luxe hotel? Wilt u
de echte lokale sfeer proeven in een boutique hotel? Door middel van de speciale labels
die wij bij de betreffende accommodaties hebben geplaatst, ziet u in één oogopslag de
accommodatie die u zoekt.

Sunair voordeel

Sunair hotelclassificatie

4=3

H	Zeer eenvoudige accommodatie,
voor gasten die weinig eisen
stellen aan comfort en service.
HH	Eenvoudige toeristenklasse
accommodatie met goede service en voorzieningen.
HHH	Goede toeristenklasse-accommodatie.
HHHH	Uitstekende accommodatie,
comfortabele kamers en prima
service.
HHHHH Topklasse accommodatie.

Appartementen

U boekt appartementen op basis van
logies, waarbij u zelf voor uw maaltijden zorgt en ontbijt of diner in principe
niet zijn inbegrepen. Soms kunt u dit
wel bijboeken en in enkele gevallen is
het ontbijt wel inclusief.

Guesthouses

Guesthouses zijn kleinschalige hotels
die zich van de overige accommodaties
onderscheiden door de intieme sfeer,
de netheid en de zeer persoonlijke
service die de inwonende eigenaar
biedt. Om de rust te verzekeren
accepteren onze guesthouses meestal
geen kinderen.
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Aanbevolen Hotels
Onze ‘persoonlijke tip’. Uitstekende
accommodaties in hun categorie, met
een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding en geliefd bij Sunair gasten. Met
veel van deze accommodaties werken
wij doorgaans al jarenlang samen.

Boutique Hotels

Bij veel accommodaties heeft Sunair
een extra voordelig aanbod weten
te bedingen. En daar kunt u op vele
manieren van profiteren. Let op de
diverse vroegboekkortingen en speciale
aanbiedingen, met o.a. gratis overnachtingen en geen toeslagen voor 1-persoonskamers tijdens bepaalde perioden.
Raadpleeg de logo’s bij de hotelteksten
en de voorwaarden onder de prijstabel.

Design Hotels
Deze hotels kenmerken zich door een
moderne of zeer specifieke binnenhuisarchitectuur.

Exclusive Hotels
Sunair’s topaccommodaties. Deze
toonaangevende accommodaties zijn
een klasse apart en blinken uit in service, luxe en comfort.

6=5 Gratis nachten!

Veel accommodaties bieden u bij een langer verblijf
een gratis overnachting aan. Bij een 7=6
aanbieding betekent dit bijvoorbeeld
dat u maar 6 van de 7 overnachtingen
hoeft te betalen! Bij een hotelverblijf is
het ontbijt inbegrepen bij de gratis overnachting (tenzij anders vermeld). Indien
u kiest voor een hotelverblijf op basis
van halfpension (toeslag), dan is meestal
het diner niet inbegrepen tijdens de gratis overnachting, uitzonderingen daargelaten. De ‘gratis nachten’-aanbieding is
in de meeste gevallen multipliceerbaar
(7=6 betekent bij een verblijf van 2
weken dus 14=12) en cumuleerbaar (4=3
betekent tevens 5=4, 6=5 etc).
vroeg
boek

Boek voor een bepaalde datum
en profiteer van gratis nachten,
gratis halfpension of enig ander voordeeltje. Indien een hotel meerdere aanbiedingen heeft is de vroegboekkorting
in de regel niet combineerbaar met
andere aanbiedingen.
korting

Bij sommige
hotels krijgt u
tijdens uw verblijf een gratis buspas,
een gratis diner of korting op bepaalde
extra’s.
gratis
buspas

Net even anders, deze ‘boutique’ accommodaties. Hotels of appartementen met
ons boutique predikaat zijn karakteristieke accommodaties, veelal kleinschalig en
vaak met een knipoog naar vroeger: veel
accommodaties hebben hun authentieke
sfeer en inrichting weten te handhaven.

5=4

geen
toeslag
1-pk

gratis
diner

Voordeel voor alleenreizenden!
Deze hotels berekenen geen toeslag voor gebruik van een 1-pers. kamer.
Houdt u er rekening mee dat het hier
meestal om ‘echte’ en vaak iets minder
gunstig gelegen 1-pers. kamers gaat.

Op basis van jarenlange ervaring als
Kanaaleilanden-specialist, selecteerde
Sunair de beste accommodaties op
de mooiste lokaties: appartementen,
guesthouses en hotels. Om niet verstrikt te raken in allerlei verschillende
classificatie-systemen hanteren wij voor
elke accommodatievorm (appartementen, guesthouses en hotels) ons eigen
systeem, met de volgende classificaties:

Praktisch alle hotels zijn gevestigd in
wat oudere gebouwen, waardoor de
kamers onderling vaak verschillen van
inrichting en afmeting. Wij kunnen dan
ook niet garanderen dat uw kamer er
net zo uit ziet als op de gepubliceerde
foto’s. De foto’s zijn een ‘gemiddeld’
voorbeeld van wat u kunt verwachten.

Hoe werkt de prijstabel?

Alle genoemde prijzen zijn per persoon
of per appartement in € en afhankelijk
van het seizoen waarin u reist. In de
prijstabellen staan de accommodatieprijzen per nacht. Echter, bij sommige appartementen staan de prijzen
per unit per week indien er een min.
verblijf van 7 nachten geldt. Dit staat
duidelijk bij de desbetreffende tabel
aangegeven. Zo ook andere informatie
zoals speciale voorwaarden van uw
hotel of appartement. Hotelprijzen zijn
op basis van tweepersoonskamers.
Voor éénpersoonskamers en 2-persoonskamers alleengebruik gelden
andere prijzen. Het minimum verblijf
in hotels en guesthouses is meestal
3 aaneengesloten overnachtingen.
Kinderkortingen op aanvraag.
Prijzen voor appartementen zijn op
basis van logies, prijzen voor guesthouses en hotels doorgaans op basis van
logies en Engels ontbijt (tenzij anders
aangegeven). Tegen een geringe
toeslag kunt u meestal in plaats van
logies/ontbijt ook halfpension boeken,
waarbij het diner meestal gaat in de
vorm van een ‘table d’hôte’ keuzemenu. Aangezien de maaltijden prima
verzorgd zijn, kunnen wij u halfpension
van harte aanbevelen. Ook ter plaatse
kunt u in veel gevallen halfpension
bijboeken, maar indien mogelijk is het
voordeliger om dit al voor vertrek te
doen.
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hoe komt u er?
Met het vliegtuig vanaf Rotterdam en Groningen

Comfortabel met het
vliegtuig vanaf Rotterdam
The Hague Airport of
Groningen Airport Eelde

U vliegt van Rotterdam The Hague
Airport direct naar Guernsey of Jersey
en vanaf Groningen Airport Eelde
vliegt u direct naar Guernsey met
de chartervlucht van Blue Islands!
Transfers zijn bij passagiers van Blue
Islands naar de eerste accommodatie
of haven en bij vertrek vanaf de laatste
accommodatie of haven inbegrepen.
De reissom is inclusief luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen.

Chartervluchten

Sunair werkt nauw samen met Blue
Islands. Deze luchtvaartmaatschappij
onderhoudt van eind april t/m begin
september op zondagen directe verbindingen vanaf Rotterdam naar Jersey en
Guernsey en ook vanaf Groningen naar
Guernsey. Aan boord van Blue Islands
krijgt u koffie/thee en een snack geserveerd. Andere drankjes en duty free
zijn aan boord te koop. Indien u vanuit
Rotterdam naar Jersey reist maakt u
een korte stop in Guernsey op zowel
de heen- en terugreis.
En niet in de laatste plaats heeft u het
voordeel dat u vertrekt vanaf Rotterdam
The Hague Airport of Groningen Airport

Eelde: goed bereikbaar, snelle in- en
uitcheckprocedures en volop parkeergelegenheid op loopafstand van de
terminal.
Voor eilandbestemmingen Herm en
Sark reist u eerst naar Guernsey en
vervolgens per boot naar uw eindbestemming.

Parkeren op Rotterdam The
Hague Airport en Groningen
Airport Eelde.

U kunt uw auto parkeren op de
Airports, op loopafstand van de
terminal. Behalve dat het erg gemakkelijk is om hier te parkeren, het is ook
voordelig.

Sunair & Blue Islands

Direct en voordelig van Rotterdam The
Hague Airport naar Guernsey en Jersey
van 25 april t/m 5 september (laatste
terugvlucht) en vanaf Groningen Airport
Eelde van 25 april t/m 15 augustus
(laatste terugvlucht).
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Vluchtpakket Guernsey

Route: Rotterdam-Guernsey
Vertrek: elke zondag per directe vlucht
van Blue Islands van 25 april t/m 5
september (laatste terugvlucht).
Inclusief: directe vlucht per Blue
Islands-charter, vlieg-, luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen
t.w.v. € 48,- (voor zover bekend op 1
december 2020), in de Y klasse, 1 stuks
bagage met een maximaal gewicht van
20 kg en 10 kg handbagage. Inclusief
meet & greet op de luchthaven en
retourtransfer van en naar de luchthaven en één Dominicus reisgids per
reservering.
Toeslagen voor hogere boekingsklasses op de Y-klasse:
Y1: € 10,- per half retour en
Y2: € 20,- per half retour.
 luchtpakket rotterdam - guernsey
v
p.p. in €

vertrek in de periode
25/4-5/6 & 18/7-21/8
6/6-26/6 & 22/8-29/8
27/6-17/7

per retour
431
421
411

Route: Groningen - Guernsey
Vertrek: elke zondag per directe vlucht
van Blue Islands van 25 april t/m 15
augustus (laatste terugvlucht).
Inclusief: directe vlucht per Blue
Islands-charter, vlieg-, luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen
t.w.v. € 30,- (voor zover bekend op 1
december 2020), in de Y klasse, 1 stuks
bagage met een maximaal gewicht van
20 kg en 10 kg handbagage. Inclusief
meet & greet op de luchthaven en
retourtransfer van en naar de luchthaven en één Dominicus reisgids per
reservering.
Toeslagen voor hogere boekingsklasses op de Y-klasse:
Y1: € 10,- per half retour en
Y2: € 20,- per half retour.
 luchtpakket groningen - guernsey
v
p.p. in €

vertrek in de periode
25/4-5/6 & 18/7-8/8
6/6-26/6
27/6-17/7

per retour
431
421
411

vluchttijden Blue Islands
rechtstreeks naar guernsey en jersey
(o.v.v. tussentijdse wijzigingen):
Guernsey

vertrek

aankomst

Rotterdam - Guernsey

13.30

14.15

Guernsey - Rotterdam

09.50

12.30

Groningen - Guernsey

13.40

14.55

Guernsey - Groningen

10.00

13.10

Jersey

vertrek

aankomst

Rotterdam - Jersey

13.30

15.15

Jersey - Rotterdam

09.00

12.30

Route: Jersey – Guernsey – R’dam – Guernsey – Jersey
Route: Guernsey - Groningen - Guernsey

Vluchtpakket Jersey

Route: Rotterdam-Jersey
Vertrek: elke zondag per directe (met
korte stop in Guernsey) vlucht van Blue
Islands van 25 april t/m 5 september
(laatste terugvlucht).
Inclusief: retourvlucht per Blue Islandscharter, vlieg-, luchthavenbelastingen
en brandstoftoeslagen t.w.v. € 52,(voor zover bekend op 1 december
2020), in de Y klasse, 1 stuks bagage
met een maximaal gewicht van 20 kg
en 10 kg handbagage. Inclusief meet &
greet op de luchthaven en retourtransfer van en naar de luchthaven en één
Dominicus reisgids per reservering.
Toeslagen voor hogere boekingsklasses op de Y-klasse:
Y1: € 10,- per half retour en
Y2: € 20,- per half retour.
 luchtpakket rotterdam - jersey
v
p.p. in €

vertrek in de periode
25/4-5/6 & 18/7-21/8
6/6-26/6 & 22/8-29/8
27/6-17/7

per retour
405
395
385

Indien u vertrekt vanaf Rotterdam
kunt u een combinatie tussen de beide
eilanden boeken met aankomst op
Guernsey en vertrek vanaf Jersey of
vice versa. U deelt dan de chartervluchtpakket retourprijs p.p. per eiland
door twee. De combinatie tussen
de beide eilanden vanuit Groningen
Airport Eelde is op aanvraag. Hier zijn
verschillende mogelijkheden voor.

Lijndiensten

Tussen 1 april en 31 oktober 2021 kunt
u ook per lijndienst vanaf Amsterdam
via diverse Engelse steden naar de
Kanaaleilanden vliegen. Voor meer
informatie en prijzen, raadpleeg uw reisbureau of onze reserveringsafdeling.
Indien u van lijndiensten gebruik
maakt, zijn transfers exclusief, maar
optioneel bij te boeken.
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hoe komt u er?
Met de ferry vanaf St. Malo / Frankrijk
Autoreizen (overtocht per boot)

Per eigen auto naar St. Malo in Frankrijk
(ca. 780 km, 8 uur rijden) en vervolgens per Condor Ferries naar Jersey of
Guernsey. Sunair werkt nauw samen met
de gerenommeerde rederij Condor Ferries,
die vanuit St. Malo in Bretagne bijna
dagelijks meerdere rechtstreekse afvaarten naar Jersey en Guernsey onderhoudt.

Condor Ferries - voetpassagiers

prijzen in €
1/4 - 26/9/2021

jersey – guernsey
en/of v.v. (inter-eiland)
enkele
reis

standaard
retour*

Volwassene

29

58

Kind (4 tot 16 jr.)

22

43

gratis

gratis

Kind tot 4 jr.

* Standaard Retour: ongeacht verblijfsduur
Ten tijde van het ter perse gaan zijn er geen brandstof
toeslagen van toepassing. Dit is onder voorbehoud van
tussentijdse wijzigingen gedurende het seizoen.

Met of zonder auto op de ferry
U kunt erheen rijden en overvaren... maar
het is zeker de moeite waard om één of
meerdere overnachtingen te reserveren
in St. Malo, zodat u kunt genieten van al
het moois dat St. Malo en het Bretonse
achterland te bieden hebben. De duur
van de overtocht naar Jersey is ruim één
uur; de rechtstreekse overtocht naar
Guernsey duurt ruim anderhalf uur. In
voor- en naseizoen is Guernsey ook
dagelijks bereikbaar met een overstapverbinding via Jersey; in dit geval bedraagt
de reisduur ca. 3 uur. Alle schepen zijn
modern en van alle gemakken voorzien,
waarbij stabilisatoren ervoor zorgen dat
u zo comfortabel mogelijk uw vakantiebestemming bereikt. Aan boord van
de ferry kunt u nog steeds belastingvrij
winkelen! U kunt uw auto meenemen op
de ferry of deze achterlaten in St. Malo
en gebruik maken van de uitstekende

Condor Ferries - auto- en motortarieven, tarieven voet-, auto- en motorpassagiers
st. malo - jersey
of st. malo - guernsey
1/4- 30/4
dagelijks

1/5-26/9
ma-vr*

Auto standaard (max. 5 x 1,85 m.)**

106

106

120

155

155

168

Auto medium (max. 5,5 x 2,25 m.)**

132

132

145

194

194

207

prijzen per retour in €
1/4 - 26/9/2021

Motor

1/5-26/9
za-zo

st. malo - jersey & guernsey
(2-eilandencombinatie)
1/4- 30/4
dagelijks

1/5-26/9
ma-vr*

27/4-26/9
za-zo

55

61

74

80

86

99

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

Volwassene

70

77

84

99

106

112

Kind (4 tot 16 jr.)

48

53

58

69

74

70

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

Fiets

voet-/auto-/fiets-/motorpassagiers

Kind tot 4 jr.

Indien het retour in 2 prijsperiodes valt betaalt u de gemiddelde prijs.
* Op 13/5, 14/5, 24/5, 30/8 gelden de za-zo tarieven.
** Bij afwijkende auto afmetingen zijn prijzen op aanvraag. Ten tijde van het ter perse gaan zijn er geen brandstoftoeslagen van
toepassing. Dit is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen gedurende het seizoen.

•g
 enoemde prijzen zijn geldig
van 1 april - 26 september 2021.
Buiten deze periode zijn (lagere)
prijzen op aanvraag verkrijgbaar.
Reserveringskosten € 20,-.
• De tarieven zijn gebaseerd op Ocean
Traveller Seats (standaard stoelen
met op-/uitklapbaar tafeltje) aan
boord. Afhankelijk van route en type
ferry zijn tegen een toeslag Ocean
Plus, Ocean Club of verstelbare
stoelen te reserveren. Voor meer
informatie, raadpleeg onze reserveringsafdeling.
autohuurmogelijkheden die wij op beide
eilanden bieden (op de Kanaaleilanden
wordt links gereden). Bij de Condor terminal in St. Malo (Terminal du Naye) is een
groot parkeerterrein. De parkeertarieven
(zoals bekend bij het ter perse gaan van
deze brochure) bedragen: ca. € 17,50 p.d.
(onder voorbehoud van wijzigingen).
Algemene bootinformatie:
• prijzen voor overtochten naar Guernsey
gelden ook voor niet-rechtstreekse verbindingen via Jersey, mits u de eerstvolgende door verbinding neemt
• kinderen t/m 3 jaar reizen gratis
• het meenemen van een fiets op de
boot is gratis indien plaats beschikbaar en indien opgegeven bij boeking.
Houdt u er rekening mee dat indien
u transfers bijboekt u voor het meenemen van de fiets in de transferbus
dit extra kosten met zich meebrengt
• inchecktijd voor voetpassagiers is
45 minuten voor afvaart; voor autopassagiers 60 minuten
• brandstoftoeslagen: inbegrepen

Naar de Kanaaleilanden met Condor
Ferries, een uitstekende keuze!

Eigen vervoer reserveringen

U kunt ook losse accommodatie uit
deze brochure reserveren. Voor eigen
vervoer reserveringen, wel of niet
gecombineerd met een overtocht en/
of transfers berekenen wij € 20,- reserveringskosten per boeking. Indien u
losse accommodatie met een overtocht
reserveert dan ontvangt u per boeking
een Sunair/Dominicus reisgids.
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Bretagne
Overnachten in St. Malo

Bretagne... een streek met een rijke historie, een schilderachtige grillige kustlijn,
voldoende om u tot een kort of wat
langer verblijf te verleiden. St. Malo is
een gezellige historische vestingstad uit
de 12e eeuw. St. Malo is een toeristisch
hoogtepunt in Bretagne, rijk aan musea
en architectuur, prachtige stranden en
vele watersportmogelijkheden. De streek
beschikt zeker nog over andere troeven,
zoals de nabijgelegen Mont SaintMichel, door UNESCO geclassificeerd als
cultureel erfgoed, één van de grootste
toeristische monumenten in Frankrijk.

Ti p v a n

d e S pe c i

alist !
“St. Malo is m
eer d
plaats alleen an een overnachtings. Neem geru
st m
een dag de t
ijd om dit t instens
o
eris
monument
te ontdekken tisch
. U zult er gee
spijt van kri
n
jgen!”

Een overnachting in St. Malo is extra
handig bij vroeg vertrek of late aankomst van de boot. Wij selecteerden in
St. Malo centraal en direct aan de boulevard gelegen hotels met parkeergarage.

Hotel Escale Oceania HHH
Ligging door de boulevard gescheiden van het strand. Het historische
centrum ligt op een paar minuten
wandelen.
Faciliteiten tuin met terras, receptie
met bar, restaurant, lift. Hotelparking
(onder het hotel) ca. € 15,- p.d.
(onder voorbehoud van wijzigingen).
Het ontbijtbuffet staat al klaar vanaf
06.30 uur!

Kamers (88) verzorgd ingericht met
bad, toilet,haardroger, WiFi (gratis),
tv en telefoon.

vanafprijzen per kamer o.b.v. lg in €
vertrekperiode
1/4 - 31/10

2-pk

71

Toeristenbelasting dient ter plaatse te worden voldaan ca.
€ 1,50 p.p.p.n..

Hotel Oceania HHHH
Ligging door de boulevard van het
strand gescheiden, zo’n 200 m van
de oude stad. De ferryterminal ligt
op ca. 5 minuten rijden.
Faciliteiten receptie met kluis, bar,
lounge, patio met jacuzzi, fitness, lift.
Het restaurant serveert vanaf 6.30
uur een ontbijtbuffet. Hotelparking
ca. € 15,- per dag (onder voorbehoud van wijzigingen).
Kamers (70) comfortabel ingericht

met parketvloer, bad of douche,
apart toilet, LCD satelliet-tv, minibar,
WiFi (gratis) en telefoon.

vanafprijzen per kamer o.b.v. lg in €
vertrekperiode
1/4 - 31/10

2-pk

109

Toeristenbelasting dient ter plaatse te worden voldaan
€ 2,- p.p.p.n.
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vervoersinformatie
Vlieg-, transfer-, boot- en ticket informatie
De Kanaaleilanden onderhouden onderling prima verbindingen. Wij bieden u
de mogelijkheid om tijdens één vakantie meerdere eilanden te ontdekken.
Transfers bij vliegreizen met Blue
Islands vanaf Rotterdam of Groningen,
indien u op één eiland verblijft
Als u met Blue Islands naar Jersey of
Guernsey reist, zijn de luchthaven
transfers naar uw accommodatie bij
aankomst en vertrek inbegrepen.
Prijsberekening combinatie vliegreis
met Blue Islands vanaf Rotterdam*
naar Guernsey/Jersey of v.v.
Indien u een combinatie tussen de
beide eilanden boekt met aankomst
op Guernsey en vertrek vanaf Jersey of
visa versa, dan deelt u de vluchtpakketprijs op retourbasis p.p. per eiland
door twee. Daarbij telt u de accommodatieprijs per nacht voor het gewenste
aantal nachten op.
* Vanuit Groningen zijn alleen vluchten
naar en van Guernsey beschikbaar.
Indien u vanuit Groningen Guernsey en
Jersey wilt combineren, raadpleeg onze
reserveringsafdeling voor de mogelijkheden.
Transfers bij combinatie Guernsey &
Jersey met Blue Islands vluchtpakket
vanaf Rotterdam
Wanneer u beide eilanden combineert,
dan is op het eerste eiland de transfer
van de luchthaven naar uw accommodatie inbegrepen. Op het tweede eiland
is de transfer van uw accommodatie

naar de luchthaven inbegrepen. U kunt
op beide eilanden transfers, boottocht
of vliegreis tussen de eilanden bijboeken. Zie voor de prijzen de tabel op
deze pagina.
Transfers voor vliegreizen per
lijndienst en ferry-overtochten
Indien u niet vliegt met Blue Islands
vanaf Rotterdam of Groningen, maar
kiest voor een andere lijndienst of ferry
overtocht, zijn de transfers niet bij de
reissom inbegrepen.

Extra transfers

Transfers die volgens bovenstaande
informatie niet zijn inbegrepen, kunt u
eenvoudig bijboeken. Prijzen vindt u in
de tabel op deze pagina.

Guernsey in combinatie met
verblijf op Herm of Sark
Voor de prijsberekening gaat u uit van
de Guernsey vluchtpakketprijs p.p. op
retour basis. Daarbij telt u op:

•D
 e prijs van uw accommodatie(s) op
Herm of Sark
• De prijs van de bootovertocht(en)
naar deze eilanden.
Indien u direct na aankomst op de
luchthaven van Guernsey doorreist naar
Herm of Sark, is de transfer naar de
haven inbegrepen. Dit geldt ook als u
reist op de dag van vertrek vanuit Herm
of Sark. De transfer vanuit de haven
van Guernsey naar de luchthaven van is
dan inbegrepen.

Verblijft u eerst op Guernsey in een
accommodatie en eindigt u uw verblijf
ook weer in een accommodatie op
Guernsey dan zijn de transfers (van
luchthaven naar accommodatie) op
Guernsey en v.v. inbegrepen.
Transfers naar en van de haven boekt u
los bij, indien gewenst.
Op zowel Herm als Sark is transfer bijboeken niet nodig
In Herm bevindt het hotel zich onmiddellijk aan de haven.
Na aankomst in de kleine haven van
Sark kunt u te voet of per tractor naar
hotel Stocks (Prijs tractor is ongeveer
£ 1,20 per persoon). Bagage wordt
vervoerd naar het hotel, indien u deze
op de boot van labels voor hotel Stocks
voorziet (te verkrijgen bij Shipping
Office op Guernsey bij incheck).

Prijsinformatie
 prijzen bootovertocht
herm & sark in €
guernsey-herm v.v.
guernsey-sark v.v.

per boot
21
47

 prijzen vluchten & bootovertocht
tussen guernsey & jersey p.p. in €

vliegreis*
jersey-guernsey of v.v.
bootreis (condor)
jersey-guernsey of v.v.

*prijzen obv voordeligste boekingsklasse

enkel
54
enkel
29

 prijzen transfer p.p. in €
transfer overland

retour
108
retour
58

enkel
10

Op zowel Guernsey als Jersey kunt u
voor bovenstaand tarief de volgende
transfers bij boeken:
• luchthaven van Guernsey of Jersey –
accommodatie
• accommodatie – luchthaven van
Guernsey of Jersey• haven van Guernsey of Jersey –
accommodatie
• accommodatie – haven van Guernsey
of Jersey
• luchthaven van Guernsey of Jersey –
haven van Guernsey of Jersey
• haven van Guernsey of Jersey –
luchthaven van Guernsey of Jersey
• accommodatie – accommodatie op
Guernsey of Jersey

autohuur & fietshuur

Autohuur
Zowel op Guernsey als Jersey werken
wij samen met Avis. Bij het ter perse
gaan zijn de 2021 prijzen nog niet
bekend. De gepubliceerde prijzen zijn
een goede indicatie. De juiste prijzen
kunt u opvragen bij boeking.

Inbegrepen:

• v erplichte autoschade verzekering
-CDW Let op: een eigen risico van
£ 1000,- blijft van toepassing en kan
ter plaatse afgekocht worden. Kosten
afkoop ca. £ 10,- p.d.
• verplichte Licenses and Fees
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Let op: geen enkele verzekering dekt
schade aan banden, velgen, autosleutels, spiegels en bekleding. Op alle
extra’s rekent men u ter plaatse in
Jersey nog 5% extra Good & Service
Tax (GST).

Belangrijke informatie

•d
 eze speciale Sunair-prijzen gelden
alleen wanneer u autohuur gelijktijdig
met uw eilandarrangement boekt
• de minimale huurperiode is 1 dag
(1 dag is 24 uur)
• inbegrepen in de huurprijs is een
ongelimiteerd aantal kilometers.

Bijkomende kosten ter plaatse:

• benzine
• in Jersey: Vehicle Emision Duty
(VED). Kosten afhankelijk van autotype van £ 0,50 - £ 1,50 p.d., ter
plaatse te voldoen.
• de huurauto wordt geleverd met een
een halve tank benzine (Guernsey) en
een kwart tank benzine (Jersey) die u
ter plaatse afrekent. U kunt de auto
met een lege tank weer inleveren.
• afleveringskosten zijn niet van toepassing indien u de auto op de luchthaven in ontvangst neemt.
• indien u de auto afgeleverd wilt
hebben bij de haven of bij uw hotel,
geldt een toeslag van £ 10,- (+ 5 %
GST in Jersey)
• min. leeftijd, zie tabel en min. 1 jaar
in bezit van rijbewijs
• max. leeftijd 80 jaar
• toeslag 2e bestuurder*: Guernsey
£ 10,- per huur / Jersey £ 3,- p.d.
(+ 5% GST), met een van max. £ 15,(+ 5% GST)
• toeslag kinderstoeltje*: £ 3,- per dag
(+ 5% GST voor Jersey)

Op Guernsey en Jersey vindt u de AVIS
balie op de luchthaven. Hier haalt u
de auto op. U levert de auto op de
luchthaven van Guernsey of Jersey
ook weer in. Uw auto kan ook worden
afgeleverd / opgehaald bij uw accommodatie of de haven indien dit nadrukkelijk bij de reservering wordt doorgegeven (voor toeslagen zie bijkomende
kosten ter plaatse)
• de vermelde huurprijzen gelden voor
de aangegeven types of voor een
gelijkwaardig ander merk
• de verhuurmaatschappij vraagt een
waarborgsom (cash of creditcardafdruk) van ca. £ 500,• luxere categorieën zijn op aanvraag

Fietshuur Guernsey

Fietshuur Jersey

Ontdek Guernsey per fiets, sportief
en heerlijk vrij! Uw rijwiel staat bij
aankomst bij de accommodatie voor
u klaar en wordt hier ook weer opgehaald. Krijgt u onderweg problemen
(bijvoorbeeld een lekke band), dan
is één telefoontje voldoende om uw
fiets te laten omwisselen, waar op het
eiland u zich ook bevindt (een mobiele
telefoon kan dan wel handig zijn).

Een fiets huren bij Sunair is kiezen voor
service. Uw rijwiel staat bij aankomst
voor u klaar bij uw fietsverhuurder.
Krijgt u onderweg problemen (bijvoorbeeld een lekke band), dan is één
telefoontje voldoende om uw fiets te
laten omwisselen, waar op het eiland u
zich ook bevindt (een mobiele telefoon
kan dan wel handig zijn). Na afloop
van de huurperiode brengt u de fiets
weer terug.

guernsey: prijs per fiets in €
Trekking Bike
Mountain Bike
E-Bike
Kind (tot 12 jaar)

1 dag
18
24
30
9

2 dgn 3 dgn
24
36
36
54
48
71
15
22

1 wk
59
88
142
36

Bijkomende kosten ter plaatse: kinderzitje ca. £ 4,- p.d., max £ 10,p.w. / Opgeven bij reservering, betaling ter plaatse

Belangrijke informatie

* optioneel; opgeven bij reservering;
betaling ter plaatse

autohuur guernsey*
categorie

type

min. leeftijd

1 dag

3 dagen

A

Toyota Aygo 5 deurs

21

61

118

1 week
227

B

Hyundai i10 5 deurs

21

66

123

262

E

Fiat 500 3 deurs

21

61

118

227

I

Hyundai i10 automaat 5 deurs

21

80

165

360

P

Fiat 500 X 5 deurs 5

21

72

137

286

Prijzen per auto in € | Prijzen voor 2, 4, 5, 6 dagen en extra dag vanaf 7 dagen op aanvraag. *De juiste prijzen ontvangt u bij boeking.

autohuur jersey*
categorie

type

min. leeftijd

1 dag

3 dagen

A

Fiat 500 3 deurs

20

47

87

181

B

Toyota Aygo 5 deurs

20

51

94

201

C

Vauxhall Corsa 5 deurs

20

54

103

222

D

Toyota Yaris 5 deurs

20

65

137

288

J

Vauxhall Corsa 5 deurs automaat

20

63

181

401

Prijzen per auto in €, incl. Good & Services Tax (GST) | Prijzen voor 2, 4, 5, 6 dagen en extra dag vanaf 7 dagen op aanvraag.
*De juiste prijzen ontvangt u bij boeking.

1 week

• inclusief afleveren en ophalen bij uw
accommodatie
• inclusief fietsmandje, slot en helm
• inclusief reparatie-service
• fietshuur voor kinderen raden wij af
i.v.m. de smalle en soms steile wegen
• wij adviseren u voor vertrek de dekking van reis- of W.A.-verzekering op
aansprakelijkheid te controleren. Bij
diefstal wordt u voor volledige vervanging aansprakelijk gesteld
Sunair werkt op Guernsey samen met
Go Guernsey Cycle Hire.

Afleveren bij de accommodatie is
mogelijk vanaf 4 huurdagen.
jersey: prijs per fiets in €
Touring Bike / Mountain Bike
E-Bike
Kind (tot 12 jaar)

1 dag
18
36
15

2 dgn 3 dgn
32
43
59
83
26
36

Belangrijke informatie

1 wk
62
177
48

• e r gelden ter plaatse geen toeslagen
voor helmen, kinderzitjes, bagagemandjes, sloten of verlichting
• u dient uw fiets op te halen bij de
fietsverhuurder. Eventuele buskosten
worden door de verhuurder aan u
terugbetaald op vertoon van uw
buskaartje
• u krijgt een gratis fietskaart van
Jersey te leen. U kunt deze ook
kopen voor ca. £ 2,-.
• de minimale huurperiode is 1 dag.
Wij adviseren u voor vertrek de dekking van reis- of WA-verzekering op
aansprakelijkheid te controleren. Bij
diefstal wordt u voor volledige vervanging aansprakelijk gesteld
• Voor huur van e-bike geldt een cash
deposit van £ 100,- p.p. Dit geld ontvangt u terug indien u de fiets weer
in goede staat terug inlevert.
Sunair werkt op Jersey samen met
Jersey Bike Hire.
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de charme
van 3 eilanden

15-daag
combinati se
erei
met leuke s
extra’s

Jersey – Guernsey – Sark – Guernsey

Tijdens deze 15-daagse reis maakt u kennis met alle facetten van de
Kanaaleilanden. In dit programma start u uw reis in de gezellige
levendigheid van de stad en reist u langzaam maar zeker naar een
meer rustige en landelijke omgeving.

De reis begint met verblijf op het
grootste Kanaaleiland Jersey. In Jersey
heerst een mondiale sfeer. Het is een
veelzijdig eiland met indrukwekkende
kusten en de hoofdstad St. Helier
ademt grootsteedse allure.
Vanuit Jersey vertrekt u naar St. Peter
Port, de hoofdstad van Guernsey. Dit
is een klein stadje met een sfeervol,
deels autovrij centrum. Het is de meest
populaire en levendige plaats op het
eiland met volop uitgaansgelegenheden. Echter, u zult ervaren dat het in
St. Peter Port anders en rustiger is dan
in St. Helier.

Vanuit St. Peter Port reist u naar het
kleine eiland Sark. Als we Guernsey
beschouwen als pittoresk, dan mogen
we Sark zeker beschouwen als de
overtreffende trap van pittoresk. Dat
zult u onmiddellijk ervaren wanneer u
voet op het eiland zet. In het voor- en
naseizoen zult u betoverd zijn door de
schoonheid van de natuur en de stilte.
In het hoogseizoen zult u allereerst een
ongewone ‘drukte’ ervaren. Een bedrijvigheid die wordt veroorzaakt door
mensen die druk in de weer zijn, want
auto’s zijn er niet op Sark. Dat geeft
uw verblijf wel een bijzonder tintje.

Nu uw vertrek uit Sark verblijft u enkele dagen aan de zuidkust van Guernsey
met magnifieke vergezichten en schitterende kustlijnen. Een mooie afsluiting
van uw rondreis waar u in alle rust en
comfort van de schoonheid van het
eiland kunt genieten.
Deze individuele rondreis over de
3 Kanaaleilanden waarbij Jersey,
Guernsey en Sark worden bezocht,
is een zorgvuldig samengesteld programma voor gasten die kennis willen maken met de charme van de
Kanaaleilanden.
Om u optimale vrijheid te kunnen
garanderen wordt de rondreis uitgevoerd op basis van logies en Engels
ontbijt. Zelf bepaalt u waar en wanneer u de overige maaltijden gebruikt.
Bij elk verblijf is er een aangename
extra inbegrepen.
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Tip va n d

e Speciali

st!	

efri tme
gaan in he t le s deze
te
ee
m
s
n
ee
t ijden
Probeer
ers. Dan zult u
van de eiland avoir vivre’ ervaren.
‘s
reis zeker he t

Dag 1 t/m 6, zo-vr

Jersey, Hotel The Inn, 5
nachten Vanuit Rotterdam vliegt u via
een korte stop in Guernsey rechtstreeks
per Blue Islands naar Jersey. Op de
luchthaven wacht onze lokale vertegenwoordiger u op voor de transfer naar
Hotel The Inn, een uiterst comfortabel
stadshotel met design uitstraling en een
uitstekend restaurant. U verblijft hier
5 nachten op basis van logies/Engels
ontbijt. U krijgt bij aankomst een £ 10,p.p. dinervoucher, te besteden in het
restaurant.
Jersey ligt aan uw voeten en u kunt zelf
bepalen wat u van het mooie eiland wilt
zien. Vanaf het busstation in St. Helier
vertrekken de bussen naar alle delen
van het eiland. Maar u kunt ook een
auto of een fiets huren, als u wilt.

Dag 6 t/m 9, vr-ma

Guernsey, Hotel Best Western
Moores, 3 nachten Vandaag is uw
transfer vanuit het hotel naar de haven
geregeld en vertrekt u per Condor
Ferries naar Guernsey om 3 nachten
te verblijven in Hotel Best Western

Moores Central in St. Peter Port. Het
hotel bevindt zich direct aan de haven.
Een transfer naar het hotel is daarom
niet inbegrepen. U loopt in ca. 5 minuten naar het hotel. U verblijft hier op
basis van logies/Engels ontbijt. Op de
dag van aankomst krijgt u in het hotel
een cream-tea aangeboden. Als u zin
heeft om het kleinste eiland Herm te
bezoeken, biedt dit hotel de ideale
basis. De boot naar Herm vertrekt
vanaf de overkant van het hotel.

Dag 9 t/m 11, ma-wo

Sark, Hotel Stocks, 2 nachten Vanuit
Hotel Best Western Moores loopt u
naar de terminal van Sark Shipping in
de haven. De boottickets ontvangt u
ter plaatse. Na aankomst in de kleine
haven van Sark, kunt u per tractor naar
Hotel Stocks (ca. £ 1.20). U verblijft
2 nachten op basis van logies/Engels
ontbijt in dit prachtige gastvrije hotel.
U krijgt voor 2 dagen een huurfiets ter
beschikking om het eiland op uw eigen
tempo te verkennen. U zult ontdekken
dat Sark een wereld op zich is waar de
tijd lijkt stilgestaan te hebben.

Dag 11 t/m 15, wo-zo

Guernsey, Hotel La Barbarie, 4
nachten U vaart vandaag terug naar
Guernsey. In de haven wacht onze
lokale vertegenwoordiger u op voor
de transfer naar Hotel La Barbarie, een
sfeervol rustiek hotel met uitstekend
restaurant, gelegen in een landelijke
omgeving. U verblijft hier 4 nachten op
basis van logies/Engels ontbijt. Op de
eerste avond krijgt u £ 25,- p.p. diner
credit te besteden in het hotelrestaurant.

Dag 15, zo

Terugreis U wordt in uw hotel opgehaald voor uw transfer naar de luchthaven. U vliegt vanuit Guernsey terug
naar Rotterdam.
Vertrek zondag.
Inbegrepen vluchten per Flybe/Blue
Islands naar Jersey en terug vanaf
Guernsey, gebaseerd op Y-klasse •
14 overnachtingen o.b.v. logies/Engels
ontbijt: 5 x The Inn, 3 x Hotel Best
Western Moores Central, 2 x Hotel
Stocks, 4 x Hotel La Barbarie • £ 10,p.p. dinervoucher • cream-tea (dag 6)

• 2 dagen fietshuur in Sark • £ 25,p.p. diner credit (dag 11) • luchthaven
transfers op de dag van aankomst en
vertrek (dag 1 en 15) • transfer Jersey
hotel - haven (dag 6) en haven-hotel
op Guernsey (dag 11) • overtocht per
Condor Ferries Jersey-Guernsey • overtocht per Sark Shipping v.v.
Voor vertrek vanuit Groningen, raadpleeg onze medewerkers voor de
mogelijkheden.
Voor hotelomschrijvingen
zie resp. pag. 49, 34, 41 en 35
Onze lokale vertegenwoordiging is
Engelssprekend. Per reservering ontvangt u gratis een Sunair/Dominicus
reisgids van de Kanaaleilanden.

prijzen p.p. o.b.v. 2-pk in €

vertrek: zondag
vertrekperiode
25/4-1/5
2/5-29/5
30/5-5/6
6/6-26/6
27/6-17/7
18/7-21/8
22/8-28/8

/

1867
1963
2064
2054
2083
2103
2093

Vluchten gebaseerd op Y-klasse.
Voor toeslagen Y1 en Y2, zie voorwaarden pag 7
Prijzen zijn gebaseerd op volledige bezetting in een 2-pers. kamer
De prijzen zijn vanaf prijzen voor de periode, de juiste prijs
krijgt u bij boeking
Voor kinder- en 1-pers. prijzen: raadpleeg uw reisbureau
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zoek de verschillen


8-daagse
combinatier
naar Guern eis
sey
& Jersey

Combinatiereis naar Guernsey & Jersey

De grillige kustlijnen met soms indrukwekkende rotspartijen staan borg voor magnifieke vergezichten.
Op de Kanaaleilanden kun je heerlijk eten. In Jersey en Guernsey vind je werkelijk een geweldig aanbod
aan uitstekende restaurants en Engelse pubs. De invloed van de Franse keuken is overal duidelijk merk
baar, terwijl de sfeer in de pubs onmiskenbaar Engels is. De eilanden zijn niet groot, en stuk voor stuk
een paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers.

Jersey en Guernsey. We noemen
ze vaak in één adem en scharen ze
gemakshalve onder één noemer. Toch
ze zijn onderling zeer verschillend qua
sfeer en karakter.

rieerd, en met zoveel bezienswaardigheden, dat u zich geen moment hoeft te
vervelen. Vrijheid, blijheid met de fiets of
met de auto, die u gemakkelijk erbij kunt
boeken (pag. 11). U kijkt uw ogen uit!

Guernsey heeft zo’n authentieke
eilandsfeer met hoofstad St. Peter Port,
een hartveroverend pittoresk stadje.
Op Jersey heerst in tegenstelling tot
Guernsey een mondiale sfeer. Het is een
veelzijdig eiland. De hoofdstad St. Helier
ademt grootsteedse allure.

Wij hebben voor u een combinatie
gemaakt op basis van goede 3-sterren
hotels.

Historie en idylle kennen zowel Jersey als
Guernsey volop. Evenals indrukwekkende
kusten en vergezichten. Beide eilanden
zijn weliswaar niet groot, maar zo geva-

St. Peter Port & St. Helier

Deze rondreis is op basis van verblijf
in zeer comfortabele stadhotels. Beide
hotels beschikken over goede restaurants, maar even gemakkelijk loopt u
de stad in om één van talrijke gezellige
restaurantjes uit te proberen. U vindt
alle keuze letterlijk ‘om de hoek’.

Dag 1 t/m 4

Vanuit Rotterdam vliegt u met
Blue Islands naar Guernsey. Op de
luchthaven wacht onze lokale vertegenwoordiger u op voor de transfer
naar Hotel Best Western Moores in St.
Peter Port. Hier verblijft u 4 nachten in
het centrum van het lieflijke St. Peter
Port. De haven ligt op enkele minuten
loopafstand. Ideale basis om ook Herm
en Sark te ontdekken, als u daar zin in
krijgt, omdat deze eilandjes in de verte
naar u lonken.

Dag 5 t/m 7

Op dag 5 vaart u per Condor Ferries
van Guernsey naar Jersey. In Jersey
wordt u opgewacht voor uw transfer
naar Hotel The Hampshire.

Dag 8

Terugreis Terugreis U wordt in uw
hotel opgehaald voor uw transfer naar
de luchthaven. U vliegt vanuit Jersey
terug naar Rotterdam.
Vertrek zondag
Inbegrepen vluchten per Blue Islands
naar Guernsey en terug vanaf Jersey

gebaseerd op Y-klasse • 4 overnachtingen op Guernsey • 3 overnachtingen op
Jersey • overtocht per Condor Ferries •
luchthaven transfers op de dag van aankomst en vertrek (dag 1 en 8) • transfer
Jersey haven-hotel (dag 5).
De reis kan ook in omgekeerde volgorde
worden gemaakt.
Voor vertrek vanuit Groningen, raadpleeg onze medewerkers voor de
mogelijkheden.
Voor hotelomschrijvingen
zie pag. 34 & 49.
prijzen p.p. o.b.v. 2-pk in €

vertrek: zondag
vertrekperiode
25/4-1/5
2/5-5/6
6/6-26/6
27/6-10/7
11/7-17/7
18/7-21/8
22/8-4/9

/

931
1141
1131
1121
1127
1150
1131

Vluchten gebaseerd op Y-klasse.
Voor toeslagen Y1 en Y2, zie voorwaarden pag 7
Prijzen zijn gebaseerd op volledige bezetting in een 2-pers. kamer
de prijzen zijn vanaf prijzen voor de periode, de juiste prijs krijgt
u bij boeking
Voor kinder- en 1-pers. prijzen: raadpleeg uw reisbureau

Onze lokale vertegenwoordiging is Engelssprekend. Per reservering ontvangt u
gratis een Sunair/Dominicus reisgids van de Kanaaleilanden.

rondreis

chill out
channel islands
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8-daag
combinati se
er
Guernsey eis
&
Jersey

Combinatiereis Guernsey – Jersey
Niets moet, alles mag, heerlijk een weekje onthaasten in verzorgde gastvrije hotelletjes.
In Guernsey hebben wij gekozen voor
Hotel Pandora. Een charmant verzorgd
stadshotel, gevestigd in een historisch
pand, hooggelegen in Hauteville in
St. Peter Port. Vanuit de serre heeft
u prachtig uitzicht over de stad en
de haven. Vanuit Hotel Pandora kunt
u alles ondernemen. Het busstation,
waarvandaan alle bussen over het
hele eiland vertrekken, bevindt zich
op loopafstand van het hotel. Evenals
de haven, waarvandaan de boten
naar Herm en Sark vertrekken. Het
pittoreske centrum van St. Peter Port,
met haar deels voor verkeer afgesloten
centrum, ligt letterlijk aan uw voeten.

En wilt u het prachtige huis van Victor
Hugo bezoeken, hoeft u slechts enkele
huizen verderop in de straat te zijn.
In Jersey hebben wij gekozen voor voor
Hotel Miramar, een klein gemoedelijk
hotel gelegen boven de baai van St.
Brelade’s Bay, wat borg staat voor een
prachtig uitzicht.

Dag 1 t/m 4

Vanuit Rotterdam vliegt u rechtstreeks per Blue Islands naar Guernsey.
Op de luchthaven wacht onze lokale
vertegenwoordiger u op voor de transfer naar Hotel Pandora. U verblijft hier
3 nachten op basis van logies/Engels
ontbijt.

Dag 4 t/m 8

Op dag 4 gaat u per Condor Ferries
naar Jersey. Uw transfer vanaf het
hotel naar de Condor terminal is geregeld. In de haven in Jersey wacht onze
lokale vertegenwoordiger u op voor de
transfer naar hotel Miramar. U verblijft
hier 4 nachten op basis van logies/
Engels ontbijt. Tevens ontvangt u voor
uw verblijf in Jersey een 3-daagse
buspas, waarmee u onbeperkt over het

eiland kan reizen.

Dag 8

U wordt in uw hotel opgehaald voor
uw transfer naar de luchthaven. U vliegt
vanuit Jersey terug naar Rotterdam.
Vertrek zondag
Inbegrepen vluchten per Blue Islands
naar Guernsey en terug vanaf Jersey,
gebaseerd op Y-klasse • 3 overnachtingen o.b.v. logies/Engels ontbijt in
Hotel Pandora • 4 overnachtingen o.b.v.
logies/Engels ontbijt in Hotel Miramar
• 3-daagse buspas Jersey • luchthaven
transfers op de dag van aankomst en
vertrek (dag 1 en 8) • transfer Guernsey
hotel-haven (dag 4) en haven-hotel op
Jersey (dag 4) • overtocht per Condor
Ferries Guernsey-Jersey
De reis kan ook in omgekeerde volgorde worden gemaakt.
Voor vertrek vanuit Groningen, raadpleeg onze medewerkers voor de
mogelijkheden.
Voor hotelomschrijvingen
zie resp. pag. 26 en 47.

Onze lokale vertegenwoordiging
is Engelssprekend. Per reservering ontvangt u gratis een
Sunair/Dominicus reisgids van de
Kanaaleilanden.

prijzen p.p. o.b.v. 2-pk in €

vertrek: zondag
vertrekperiode
25/4-1/5
2/5-29/5
30/5-5/6
6/6-26/6
27/6-17/7
18/7-21/8
22/8-4/9

/

872
914
958
948
938
958
948

Vluchten gebaseerd op Y-klasse.
Voor toeslagen Y1 en Y2, zie voorwaarden pag 7
Prijzen zijn gebaseerd op volledige bezetting in een 2-pers. kamer
de prijzen zijn vanaf prijzen voor de periode, de juiste prijs krijgt
u bij boeking
Voor kinder- en 1-pers. prijzen: raadpleeg uw reisbureau
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Combinatiereis naar Jersey & Guernsey

Er ligt een totaal andere wereld op anderhalf uur vliegen van Nederland: de Kanaaleilanden! Victor
Hugo zei ooit: ‘Stukjes Frankrijk die in zee vielen en door Engeland werden opgeraapt’. Het eeuwenlange
conflict tussen de Engelsen en de Fransen heeft op de eilanden talloze sporen achtergelaten en dit rijke
verleden van de eilanden is terug in vele musea, prachtige landhuizen, granietstenen boerderijen en
cidermolens en oude parochiekerken.

Omdat het kleinere eilanden zijn, kunt
u ‘s ochtends een museum bezoeken
en na de lunch lekker gaan wandelen,
fietsen of zonnen. Want ook voor de
actieve vakantieganger is er meer dan
genoeg te doen!
De grote eilanden zijn Jersey en
Guernsey. We noemen ze vaak in één
adem en scharen ze gemakshalve onder
één noemer. Toch ze zijn onderling zeer
verschillend qua sfeer en karakter.
Guernsey heeft zo’n authentieke eilandsfeer met hoofstad St. Peter Port,
een hartveroverend pittoresk stadje.
Op Jersey heerst in tegenstelling tot

Guernsey een mondiale sfeer. Het is
een veelzijdig eiland. De hoofdstad St.
Helier ademt grootsteedse allure.
Om u te laten kennismaken met de
veelzijdigheid van de 2 eilanden hebben
wij voor u een combinatie gemaakt met
het Hotel Saints Bay in Guernsey en
Hotel The Inn in Jersey. Saints Bay heeft
een spectaculaire ligging op de meest
zuidelijke klif van Guernsey. Hotel The
Inn is een uiterst comfortabel stadshotel
in St. Helier met een design uitstraling.
De overeenkomst tussen beide hotels
is, dat zij een uitstekende keuken hebben. De chef in Saints Bay heeft het vak
geleerd bij o.a. Gordon Ramsay. In deze
combinatie reis geniet u in beide hotels
op de dag van aankomst van een welkomst diner (drankjes niet inbegrepen).
Daarnaast is het uiteraard bijzonder
aantrekkelijk om natuur en stad te combineren. Beide elementen hebben absolute charme. Alle facetten in één reis.

Dag 1 t/m 4

Vanuit Rotterdam vliegt u met Blue
Islands naar Guernsey. Op de luchthaven wacht onze lokale vertegenwoordiger u op voor de transfer naar Hotel
Saints Bay. Hier verblijft u 4 nachten
op basis van logies/ontbijt. Op de dag
van aankomst wordt u verwend met
een diner. De andere dagen kunt u zelf
Guernsey culinair ontdekken. Maar misschien beslist u wel om uw diner voor
de andere dagen gewoon in Saints Bay
te gebruiken. De keuze is aan u.

Dag 5 t/m 7

Op dag 5 heeft u een transfer naar de
haven en vaart u per Condor Ferries van
Guernsey naar Jersey. In Jersey wordt
u opgewacht voor uw transfer naar
Hotel The Inn. U krijgt bij aankomst een
£ 10,- p.p. dinervoucher, te besteden in
het restaurant. U zult ervaren dat dineren in The Inn zeer de moeite waard is.

Dag 8

Terugreis U wordt in uw hotel opgehaald voor uw transfer naar de luchthaven. U vliegt vanuit Jersey terug
naar Rotterdam.
Vertrek zondag

Onze lokale vertegenwoordiging is Engelssprekend. Per reservering ontvangt u
gratis een Sunair/Dominicus reisgids van de Kanaaleilanden.

Inbegrepen vluchten per Blue Islands naar
Guernsey en terug vanaf Jersey gebaseerd op Y-klasse • 4 overnachtingen op

8-daagse
combinatier
naar Guern eis
sey
& Jersey

Guernsey in Hotel Saints Bay op basis van
logies/ontbijt • diner in het hotelrestaurant
op de dag van aankomst* • overtocht
per Condor Ferries • 3 overnachtingen
op Jersey in Hotel The Inn op basis van
logies/ontbijt • £ 10,- p.p. dinervoucher •
transfer Hotel Saints Bay (dag 5)– haven •
transfer Jersey haven-hotel The Inn (dag
5) • luchthaven transfers op de dag van
aankomst en vertrek (dag 1 en 8) *drankjes niet inbegrepen
De reis kan ook in omgekeerde volgorde
worden gemaakt.
Voor vertrek vanuit Groningen, raadpleeg
onze medewerkers voor de mogelijkheden.
Voor hotelomschrijvingen
zie pag. 29 & 49.

prijzen p.p. o.b.v. 2-pk in €

vertrek: zondag
vertrekperiode
25/4-1/5
2/5-29/5
30/5-6/6
7/6-26/6
27/6-3/7
4/7-17/7
18/7-21/8
22/8-4/9

/

841
850
933
967
957
966
986
976

Vluchten gebaseerd op Y-klasse.
Voor toeslagen Y1 en Y2, zie voorwaarden pag 7
Prijzen zijn gebaseerd op volledige bezetting in een 2-pers.
kamer. De prijzen zijn vanaf prijzen voor de periode, de juiste
prijs krijgt u bij boeking
Voor kinder- en 1-pers. prijzen: raadpleeg uw reisbureau

rondreis
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voor levensgenieters
en fijnproevers
Combinatiereis Guernsey – Jersey

8 - of
15-daagse
combinati
er
Guernsey eis
&
Jersey

Jersey, Guernsey, Herm en Sark lenen zich uitstekend om het afwisselend actieve en relaxte met het
bourgondische te combineren. U vindt er gezellige stadjes en dorpjes, interessante bezienswaardig
heden, glooiende heuvels en woeste baaien met klifpaden, waar u heerlijk kunt wandelen. De keuken
- met onmiskenbaar Franse invloeden - lijkt speciaal voor fijnproevers geschapen!
Het eiland heeft een oppervlakte van 1
bij 3 km en is adembenemend mooi.
In Jersey logeert u in hotel The Atlantic.
Een 4-sterren hotel van grote klasse op
één van de mooiste plekken op het eiland.
Hier maakt u kennis met de kwaliteiten
van de chef in hotelrestaurant Ocean.

Dag 1 t/m 4 Guernsey

De reis begint in Guernsey, in de hoofdstad St. Peter Port, een hartveroverend
pittoresk stadje. Hier verblijft u in Old
Government House Hotel & Spa, het
enige 5-sterren hotel op het eiland.
Dit hotel ligt vlakbij de haven en in het
arrangement zijn uitstapjes naar de kleine eilanden Herm en Sark inbegrepen.
Als we Guernsey beschouwen als pittoresk, dan mogen we Sark zeker beschouwen als de overtreffende trap van pittoresk. Dat zult u onmiddellijk ervaren
wanneer u voet op het eiland zet. Herm
is een klein paradijsje, een oase van rust.

Vanuit Rotterdam vliegt u met Blue
Islands naar Guernsey. Op de luchthaven wacht onze lokale vertegenwoordiger u op voor de transfer naar
Old Government House Hotel & Spa.
Hier verblijft u 4 nachten op basis van
logies/ontbijt.
Inbegrepen in uw arrangement is:
• 4 overnachtingen in een classic room
• uitgebreid Engels en continentaal
ontbijt
• ferry retour naar Herm
• ferry retour naar Sark
• £ 25,- p.p. diner credit te besteden in
het hotelrestaurant
• gin-tasting: een proeverij van 3 soorten gin en waarbij een durban lamb
bunch chow wordt geserveerd. Bij
boeking gewensde dag reserveren
• gebruik van de fitness, jacuzzi, sauna
en stoombad

•1
 0% korting op een Spa-behandeling
(tevoren reserveren is noodzakelijk)

Dag 5 t/m 7 Jersey

Op dag 5 vaart u per Condor Ferries
van Guernsey naar Jersey. In Jersey
wordt u opgewacht voor uw transfer
naar Hotel Atlantic.
Inbegrepen in uw arrangement is:
• 3 overnachtingen in een golf view
kamer
• uitgebreid Engels en continentaal
ontbijt
• afternoon tea op de dag van aankomst
• 1 x diner op een avond naar keuze
(drankjes niet inbegrepen)
• gebruik van binnenzwembad, kleine
fitnessruimte en sauna’s.

Dag 8

Terugreis U wordt in uw hotel opgehaald voor uw transfer naar de luchthaven. U vliegt vanuit Jersey terug
naar Rotterdam.
Vertrek zondag
Inbegrepen vluchten per Blue Islands
naar Guernsey en terug vanaf Jersey
gebaseerd op Y-klasse • 4 overnachtingen
op Guernsey in Old Government House

Hotel & Spa op basis van logies/ontbijt
• overtocht per Condor Ferries • 3 overnachtingen op Jersey in Hotel Atlantic op
basis van logies/ontbijt • transfer Jersey
haven-Hotel Atlantic (dag 5) • luchthaven
transfers op de dag van aankomst
en vertrek (dag 1 en 8) • extra’s zoals
omschreven in programma hierboven.
De reis kan ook in omgekeerde volgorde worden gemaakt.
Voor vertrek vanuit Groningen, raadpleeg
onze medewerkers voor de mogelijkheden.
Voor hotelomschrijvingen
zie pag. 38 & 57.
Tip: een heerlijk relaxed
2-weeks verblijf
Als u alle tijd wilt nemen om van uw
arrangement en het comfort van de luxe
hotels wilt geniet, kunt u er ook voor kiezen om een verblijf van 2 weken te doen,
waarbij u een week op beide eilanden
doorbrengt. Behalve het aantal overnachtingen, blijft de inhoud van het arrangement gelijk. De overtocht per Condor
maakt u dan op dag 8, op zondag.
Vroegboek voordeel:
Indien u boekt vóór 31 maart 2021
maakt u kans op een upgrade naar een
luxer kamertype, indien beschikbaar
ten tijde van boeking.

prijzen p.p. o.b.v. 2-pk in €
vertrek: zondag
vertrekperiode

25/4-1/5
2/5-29/5
30/5-5/6
6/6-26/6
27/6-17/7
18/7-21/8
22/8-4/9*

/
8-daagse
1481
1517
1768
1758
1748
1768
1758

/
15-daagse
2267
2339
2549
2539
2529
2549
2539

Vluchten gebaseerd op Y-klasse.
Voor toeslagen Y1 en Y2, zie voorwaarden pag 7
Prijzen zijn gebaseerd op volledige bezetting in een 2-pers.
kamer. De prijzen zijn vanaf prijzen voor de periode, de juiste
prijs krijgt u bij boeking
Voor kinder- en 1-pers. prijzen: raadpleeg uw reisbureau.
* laatste vertrek 15-daagse is 22/8

Onze lokale vertegenwoordiging is
Engelssprekend. Per reservering ontvangt u gratis een Sunair/Dominicus
reisgids van de Kanaaleilanden.
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the best of
both worlds


8-daagse
combinati
er
naar Guer eis
nsey
& Jersey

Combinatiereis naar Guernsey & Jersey

Als stoere wachters liggen deze stukjes Brits grondgebied voor de Franse kust; de Kanaaleilanden
Jersey, Guernsey, Alderney, Sark en Herm. Het enorme verschil tussen eb en vloed maakt dat de
eilanden twee keer per dag totaal van gedaante veranderen. Havens vallen droog, boten liggen op
hun kant en op de stranden vindt u de meest uiteenlopende schelpdieren.
Historie en idylle kennen zowel Jersey
als Guernsey volop. Evenals indrukwekkende kusten en vergezichten. Om
de verschillen in de kusten van beide
eilanden te ontdekken hebben wij voor
u deze geweldige combinatie gemaakt.
Deze rondreis is op basis van verblijf in
2 kusthotels. Namelijk in Guernsey in
B&B Le Chêne, in een bosrijke omgeving vlakbij de klifpaden. En in Jersey
in Hotel Pontac House, gelegen aan
de zuidoost kust, waar het landschap
indrukwekkend van gedaante wisselt.

Dag 1 t/m 4

Vanuit Rotterdam vliegt u met Blue
Islands naar Guernsey. Op de luchthaven wacht onze lokale vertegenwoordiger u op voor de transfer naar Le
Chêne. Hier verblijft u 4 nachten op
basis van logies en ontbijt. Op de dag
van aankomst is voor u een diner inbegrepen in gastro-pub The Deerhound
(3 minuten loopafstand van het hotel).
Tijdens uw verblijf kunt u onbeperkt
gebruik maken van de buitensauna en –
jacuzzi. Tevens geniet u van een dag op
Herm. B&B Le Chêne draagt zorg voor
uw bootticket, het vervoer naar en van
de haven en … een picknick-lunch voor
onderweg.

Dag 5 t/m 7

Op dag 5 heeft u een transfer naar de
haven en vaart u per Condor Ferries
van Guernsey naar Jersey. In Jersey
wordt u opgewacht voor uw transfer
naar Hotel Pontac House. Hier verblijft u op basis van halfpension. Hier
ontvangt u een 2-daagse buspas,
waarmee u onbeperkt over het eiland
kan reizen.

Dag 8

Terugreis U wordt in uw hotel opgehaald voor uw transfer naar de luchthaven. U vliegt vanuit Jersey terug
naar Rotterdam.
Vertrek zondag

/

25/4-1/5
2/5-22/5
23/5-5/6
6/6-19/6
20/6-26/6
27/6-17/7
18/7-14/8

999
1047
1126
1116
1140
1142
1162

22/8-4/9

1124

15/8-21/8

• 4 overnachtingen op Guernsey in B&B
Le Chêne op basis van logies/ontbijt •
diner in gastro-pub The Deerhound op
dag van aankomst (excl. drankjes) • 1 dag
naar Herm inclusief transfers en picknicklunch • wellness-pas voor 4 dagen in Le
Chêne • overtocht per Condor Ferries • 3
overnachtingen op Jersey in Hotel Pontac
House in een kamer met zeezicht op basis
van halfpension • luchthaven transfers op
de dag van aankomst en vertrek (dag 1
en 8) • 2-daagse buspas • transfer hotelhaven-hotel (dag 5).
De reis kan ook in omgekeerde volgorde worden gemaakt

prijzen p.p. o.b.v. 2-pk in €

vertrek: zondag
vertrekperiode

Inbegrepen vluchten per Blue Islands
naar Guernsey en terug vanaf Jersey
gebaseerd op Y-klasse

1134

Vluchten gebaseerd op Y-klasse.
Voor toeslagen Y1 en Y2, zie voorwaarden pag 7
Prijzen zijn gebaseerd op volledige bezetting in een 2-pers.
kamer. De prijzen zijn vanaf prijzen voor de periode, de juiste
prijs krijgt u bij boeking
Voor kinder- en 1-pers. prijzen: raadpleeg uw reisbureau

Voor vertrek vanuit Groningen, raadpleeg
onze medewerkers voor de mogelijkheden.
Voor hotelomschrijvingen
zie pag. 27 & 51.

Onze lokale vertegenwoordiging is
Engelssprekend.
Per reservering ontvangt u gratis
een Sunair/Dominicus reisgids van
de Kanaaleilanden.

rondreis

voor liefhebbers van
wandelen en rust
Guernsey - Jersey – Guernsey
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15-daag
combinati se
er
naar Guer eis
nsey
& Jersey

Houdt u van rust, ruimte en natuurschoon? Houdt u van kleinschalige en authentieke accommoda
ties? Trekt u graag de wandelschoenen aan om uw omgeving te verkennen? Dan is deze individuele
15-daagse combinatiereis voor u van harte aanbevolen.
De reis begint met verblijf in Guernsey.
Hier is gekozen voor een verblijf in
Guesthouse The Marton. Dit eenvoudige prima guesthouse ligt op een prominente plaats, namelijk rustig gelegen
in het hoge stadsdeel van St. Peter
Port, vlakbij het huis van Victor Hugo.
St. Peter Port is een hartveroverend
pittoresk stadje. Vanuit The Marton
kunt u in ca. 20 lopen naar de haven
waarvandaan de ferries naar Herm
en Sark vertrekken. U kunt zodoende
gemakkelijk bepalen of en wanneer u
een dag naar één of beide eilanden wilt
afreizen om deze te ontdekken: Herm,
een oase van rust; Sark, terug in de tijd.
Vervolgens reist u naar Jersey waar
u verblijft Guesthouse Undercliff.
Dit is een kleine guesthouse waar de
inwonende eigenaren, zelf fanatieke
wandelaars, hun best doen het de gasten het naar de zin te maken. Een zeer
charmante accommodatie waarin u
verblijft op basis van logies. De guesthouse heeft een spectaculaire ligging
aan Bouley Bay.
Nadat u Jersey heeft ontdekt, reist u
weer terug naar Guernsey. Nu verblijft
u in het charmante hotel Les Douvres
in St. Martin’s aan de zuidoost kant
van het eiland waar u prachtige klifwandelingen kunt maken.

Deze individuele combinatiereis, is een
zorgvuldig samengesteld programma
voor gasten die te voet kennis willen
maken met de rust en natuur van de
eilanden.

Dag 1 t/m 6 Guernsey, zo-vr

Guesthouse The Marton, 5 nachten
U vliegt met Blue Island vanuit Rotterdam of Groningen naar
Guernsey. Op de luchthaven wacht
onze lokale vertegenwoordiger u op
voor de transfer naar Guesthouse The
Marton. Hier verblijft u 5 nachten op
basis van logies/ontbijt. U kunt eventueel gebruik maken van de halfpension
mogelijkheid in zusterhotel Pandora in
dezelfde straat. U kunt St. Peter Port in
alle rust ontdekken. Ook kunt u vanaf
het busstation bij de haven met de bus
alle kanten van het eiland uit reizen.
Evengoed kunt u de boot naar nemen
naar Herm of Sark, die hier vanuit de
haven vertrekken.

Dag 6 t/m 12, vr-do

Guesthouse Undercliff, 6 nachten
Vandaag is uw transfer vanuit het hotel
naar de haven geregeld en vertrekt u
per Condor Ferries naar Jersey. In de
haven wacht onze lokale vertegenwoordiger u op voor de transfer naar
Guesthouse Undercliff. U verblijft hier
op basis van logies. Voor uw eerste
dag staat een welkomst ontbijt voor

u klaar in het koelkastje in uw kamer.
Tevens ontvangt u bij uw reisbescheiden een 3-daagse buspas, zodat u de
gelegenheid heeft om het eiland te
ontdekken. Undercliff ligt aan Bouley
Bay, een schitterde plek aan de noordkant van het eiland. De noordkant is
een waar paradijs voor wandelaars
en natuurliefhebbers. Hier strekken
imposante kliffen zich uit en leent het
landschap zich uitstekend voor wandelingen over de goed gemarkeerde
klifpaden, die zich tussen de grillige
inhammen hebben gevormd.

Dag 12 t/m 15, do-zo

Hotel Les Douvres, 3 nachten
Vandaag is uw transfer vanuit het
hotel naar de haven geregeld en vertrekt u per Condor Ferries terug naar
Guernsey. In de haven wordt opgewacht voor de transfer naar Hotel Les
Douvres. Hier verblijft u aan de zuidoostkust van het eiland, bij uitstek een
plek voor rustzoekers en wandelaars.
Hier vindt u een grillige kustlijn met
steile kliffen en vele weilanden.

Dag 15, zondag

Terugreis U wordt in uw hotel opgehaald voor uw transfer naar de luchthaven. U vliegt vanuit Guernsey terug
naar Rotterdam of Groningen

Inbegrepen vluchten per Blue Islands
vanaf Rotterdam of Groningen naar
Guernsey v.v., gebaseerd op Y-klasse •
8 overnachtingen o.b.v. logies/Engels
ontbijt: 5 x The Marton, 3 x Les Douvres
• 6 overnachtingen op basis van logies:
Undercliff (1 x welkomstontbijt) •
3-daagse buspas Jersey • luchthaven
transfers op de dag van aankomst
en vertrek (dag 1 en 15) • transfer
Guernsey hotel - haven (dag 6), transfer
haven - Jersey hotel (dag 6), transfer
Jersey hotel - haven (dag 12) en haven
- Guernsey hotel (dag 12) • retour
overtocht per Condor Ferries GuernseyJersey-Guernsey

Onze lokale vertegenwoordiging is
Engelssprekend.
Per reservering ontvangt u gratis
een Sunair/Dominicus reisgids van
de Kanaaleilanden.

Voor hotelomschrijvingen
zie resp. pag. 25, 47 en 33

Vertrek zondag

prijzen p.p. o.b.v. 2-pk in €

vertrek: zondag
vertrekperiode
25/4-1/5
2/5-15/5
16/5-29/5
30/5-5/6
6/6-26/6
27/6-17/7
18/7-21/8

22/8-28/8

/

1201
1302
1333
1354
1394
1384
1404
1394

Vluchten gebaseerd op Y-klasse.
Voor toeslagen Y1 en Y2, zie voorwaarden pag 7
Prijzen zijn gebaseerd op volledige bezetting in een 2-pers.
kamer. De prijzen zijn vanaf prijzen voor de periode, de juiste
prijs krijgt u bij boeking
Voor kinder- en 1-pers. prijzen: raadpleeg uw reisbureau
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...intrigerend anders en toch vertrouwd

Guernsey, het op één na grootste Kanaaleiland, ligt zo’n 40 km
uit de Franse kust. En toch is het een Brits eiland, vol romantiek.
Door het aangename klimaat gedijen fauna en flora er overvloedig.
De grillige kustlijn is uiterst gevarieerd, met aan de westkant brede
zandstranden met goede surfmogelijkheden, klifpaden in het
oosten en ongerepte baaien in het zuidoosten.

Hier vindt u indrukwekkende rotspartijen en magnifieke vergezichten. Het
binnenland wordt getekend door kleine
dorpjes, groene valleien en uitgestrekte
weilanden. Rust staat hier hoog in het
vaandel.
Guernsey is een paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers. Hier kunt
u genieten van geheime klifstranden,
magnifieke vergezichten, verse vis, de

alomtegenwoordige bloemenpracht,
cream-tea, de weerkaatsing van de zon
op de zee, klifpaden en slingerende
landweggetjes, tijdloze indrukken die u
opdoet in de drukke haven, of wanneer
u voet aan land zet op een van de kleinere eilanden die bij Guernsey horen.
En dan is er natuurlijk het hoofdstadje
St. Peter Port, dé plaats van het eiland,
met mediterrane, Franse trekjes, vele
winkeltjes en een kleurrijke markt. Een

Must do’s & see’s!
De Markthallen achter de Town
Church in St. Peter Port liggen de in
originele markhallen die een meta-

Gratis!
zie p. 4

bezoek aan deze plaats mag u absoluut
niet overslaan.
Bovendien is de keuken gevarieerd en
royaal. Een aardige bijkomstigheid is
het belastingklimaat: Guernsey kent
geen btw en de accijnzen zijn laag.
Een verblijf in Guernsey staat borg
voor opeenvolging van aangenaam en
ongedwongen plezier.

Wining & Dining
morfose hebben ondergaan, en u kunt
daar nu modern shoppen.

Dix-Neuf, in hartje centrum van
St. Peter Port. Atijd gezellig druk om te
lunchen, dineren of gewoon voor een
drankje op het terras

Castle Cornet met Maritiem Museum
& zee-aquarium (in de haven) in het
hoogseizoen klinkt er elke dag om 12 uur
een kanonschot, afgevuurd door in rode
victoriaanse uniformen geklede soldaten.
Icart Point vanuit St. Martin naar
Icart Point aan de zuidkust is een
prachtige klifwandeling.
Hauteville Hause het huis van Victor
Hugo U kijkt uw ogen uit naar de duize-

lingwekkende hoeveelheid curiositeiten,
antiek en kunstzinnige meubelen, waarmee hij zijn huis overdadig had volgepropt.
Little Chapel een kapelletjes volledig gebouwd uit scherven van
Wedgewood porselein.

The Crows Nest Brasserie, een super
trendy gelegenheid in St. Peter Port
met uitzicht over zee boven de traditionele pub The Ship and Crown
Fleur du Jardin, de traditionele pub van
dit hotel is reuze populair bij de plaatselijke bevolking. Voldoende ruimte om
buiten te zitten.
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Tip va n de Specia

list

u kleine
Overal langs de kust vindt s voor
kje
beach cafés. Ui tstekende ple … voor
en
ch,
lun
ede
een kwali tat ief go
lal de
vee
is
eit
lit
weinig geld. Specia
crabsandwich.

Tips & Trips Guernsey
Autorijden met het stuur
aan de goede kant

Sunair Privilege Pass
Sausmarez Manor

U ontvangt bij uw reservering een
Sunair privilege Pass, welke u recht
geeft op korting bij een van de volgende attracties van Sausmarez Manor:
• De subtropische tuin en beeldenpark
(open elke dag).
• Een rondleiding door het huis van
ma t/m do om 10.30 en 11.30 uur.
• Pitch and Putt Course (een test
9 hole par 3 course). In clubs en
ballen wordt voorzien.
Meer informatie:
www.sausmarezmanor.co.uk

Dagexcursie kleine eilanden.
U kunt gemakkelijk een bezoek brengen aan de kleine eilanden Herm en
Sark. Een dagje respectievelijk onge-

kende rust en natuur, of een dagje
terug in de tijd.

Lokaal vervoer per bus

De busverbindingen op het eiland zijn
uitstekend. U kunt al een eiland tour
met de lokale bus maken als u zich een
buspas aanschaft.
Buskaarten koopt u eenvoudig op het
eiland. De ca. tarieven zijn als volgt:
1-daagse pas £ 5,2-daagse pas £ 8,50
7-daagse pas £ 17,Koopt u liever een kaartje in de bus,
een busrit kost £ 1,- per rit.

Musea in Guernsey

Guernsey telt een verscheidenheid aan musea. Voor elk wat wils:
o.a. Guernsey Telephone Museum,
Guernsey Museum & Art Gallery,
Fort Grey Shipwreck Museum, Castle
Cornet.
Voor uitgebreide informatie over de
mogelijkheden en tentoonstellingen
verwijzen wij u graag naar:
www.museums.gov.gg
www.nationaltrust.gg

Wilt u in korte tijd en op comfortabele
wijze veel van Guernsey zien, dan kan
dat heel goed per auto. Het gemakkelijkste is om een auto te huren. Om de
prijs hoeft u het zeker niet te laten. En
het grote voordeel is dat het stuur aan
de “goede” kant zit. Er wordt immers
links gereden op Guernsey. En met zo’n
“Engelse” auto, gaat het links rijden
dan ook eigenlijk vanzelf. Een ander
voordeel is, dat er een ruime keus is
aan kleine autotypes. Erg gemakkelijk
op de soms smalle weggetjes. Op
Guernsey geldt een maximum snelheid
van slechts 35 mijl per uur. De lokale
bevolking houdt rekening met de huurauto’s die duidelijk een H op de auto
hebben. Dit alles maakt autorijden
voor de toeristen een relaxte aangelegenheid. Voor prijzen verwijzen wij u
naar pag. 11.

Vrijheid, blijheid...
fietsen op Guernsey

Met uw fiets kunt u gaan en staan
waar u wilt. Het heuvelachtige landschap zorgt ervoor dat u soms even
stevig in de pedalen moet, maar de
prachtige vergezichten zullen die
inspanning ruimschoots compenseren.
Voor prijzen verwijzen wij u naar pag. 11.

Wandeltours

Guernsey heeft een groot aantal
gediplomeerde gidsen die wandeltours
uitvoeren.
Dagelijks: 10.30 uur (+ 14.30 uur di
&do) stadswandeling St. Peter Port
Gegarandeerd vertrek vanaf het
Guernsey Information Centre in St.
Peter Port.
Reserveren niet nodig. Ter plaatse
betalen.
Prijs ca. £ 10,Tevens zijn er elke zaterdag verschillende kustwandelingen.
Raadpleeg www.guernseyguidedtours.com
voor alle 2021 informatie.
Er zullen ook Guernsey Literary and
Potato Peel Pie Society thema wandelingen en tours worden uitgevoerd. Het
schema daarvan is nog niet bekend. U
kunt ter plaatse tijdens uw verblijf bij
het Guernsey Information Centre infomeren of er iets beschikbaar is.
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Guernsey actief:

Ontdek Guernsey op een andere manier

Zeekajakken

Guernsey is een fantastische bestemming om te kajakken op zee. U gaat
op zee met een ervaren instructeur en
u zit niet “in” de kajak, maar “sit-ontop”. Na een instructie gaat u onder
begeleiding de zee op.
Dag, tijd en plaats is altijd in overleg
met onze partner Outdoor Guernsey
ter plaatse, omdat alles afhankelijk is
van getijde, weer en wind. Een fantastische ervaring.

Rotsklimmen, abseilen
& coastering

Drie activiteiten die alledrie wat behendigheid en durf vereisen. Klimmen en
abseilen zijn bekende activiteiten. Met
coastering gaat u, uitgerust in wetsuit,
laarzen, helm door het water in grotten
en over rotsen. Indien u bij ons boekt
ontvangt u een voucher dat geldig is
voor 2 uur kajakken, rotsklimmen, abseilen of coastering gedurende de duur van
uw verblijf. Ter plaatse dient telefonisch
met Outdoor Guernsey uw afspraken te
maken. Alle benodigde uitrusting is ter
plaatse beschikbaar en inbegrepen.
Prijs p.p. ca.: € 50,-

Fish Hunting in het Kanaal

Een dagje zeevissen op een boot in het
Kanaal? Vanaf de haven van St. Peter
Port vertrekt u met een boot voor een
halve dag zeevissen (ochtend of middag; tevens mogelijkheid tot nachtvissen), inclusief hengels en het nodige
aas voor elk soort vis. Deze vistrip
wordt begeleid door een ervaren visser,
die u naar de beste plekken meeneemt.
Gegarandeerd visplezier! Voor meer
informatie kunt u terecht bij onze
lokale vertegenwoordiging.

Evenementenwijzer
De evenementen kalender van Guernsey is goed gevuld. Hieronder vindt u een
overzicht van de festivals die nu bekend zijn voor 2021 inclusief Sark.
The Guernsey Literary Festival
Liberation Day
Chaos 16 2021
Beer fest weekend (Sark)
Mermaid Tavern Ale & Cider festivals
Lé Viaër Marchi
Sarkfestival
Sheep racing weekend (Sark)
Rocquaine Regatta
KPMG Castle Nights
Sunday concerts in Candie Gardens
Guernsey Air Display
Last night of the proms
Guernsey Photography Festival

29 april - 3 mei
9 mei
25 – 27 juni
19 en 20 juni
15-19 juni & 7-11 september
5 juli
9 juli t/m 11 juli
16 en 17 juli
31 juli
op vrijdagavond in augustus in Castle Cornet
mei - september
9 september
11 september
23 september – 24 oktober

Alle data onder voorbehoud.
Voor meer informatie: www.visitguernsey.com/explore-our-events

guernsey
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Waar vindt u de accommodaties?
Een groot aantal vindt u in St. Peter
Port, de hoofdstad van Guernsey en de
meest populaire en levendige plaats
op het eiland, is een klein en gezellig
stadje met vele uitgaansgelegenheden
en een sfeervol, deels autovrij centrum.

De minder ‘drukke’ oorden.

Een ander populair gedeelte van het
eiland is St. Martin’s, een klein district
van Guernsey met een landelijk karakter, gelegen aan de zuidoostkust van
het eiland. Het heeft een grillige kustlijn met steile kliffen en vele weilanden.
Dit gedeelte van het eiland is bijzonder
geschikt voor rustzoekers, wandelaars
en natuurliefhebbers. Er bevinden
zich vele authentieke countryhouses
en karakteristieke villa’s. Het dorp
St. Martin’s heeft een klein centrum
met wat winkeltjes en er zijn verschillende stranden zoals Fermain Bay, Petit
Bôt Bay en Saint’s Bay. Alle stranden
bestaan uit kiezels/keien en rotsen. Er
zijn hier grote getijdeverschillen.

In St. Peter Port vindt u vele smalle,
pittoreske straatjes, er zijn authentieke
markthallen en er worden regelmatig
concerten, film- en theatervoorstellingen gegeven. Het stadje ligt aan
de haven tegen een vrij steile heuvel
gebouwd, waardoor er hoogteverschillen zijn. Het stadje heeft een ruim
aanbod aan cafés, pubs, winkels en
restaurants. Onze accommodaties
bevinden zich veelal in het wat hoger
gelegen gedeelte van het centrum.

De westkust bestaat voornamelijk uit een
serie weidse baaien, uitgeslepen door de
Atlantische Oceaan en opgeluisterd door
verscheidene vestingen en forten. Vazon
Bay is een eldorado voor brandingsurfers
en windsurfers, omdat de woeste golven
hier onbeschermd tegen de kust aanrollen. Iets verder omhoog langs de kust
ligt Cobo Bay, meer beschut en daarom
bij uitstek geschikt voor de beginnende
surfer. Het noordelijke Vale is het vlakste
deel van het eiland. Ook hier kent de
kust talrijke stranden. Op het binnenland
is onmiskenbaar het predikaat ‘lieflijk’
van toepassing. Het wordt gekenmerkt
door zachtglooiende valleien, lommerrijke kronkelweggetjes, ‘green lanes’ en een
uitbundige bloemenpracht. Romantische
plaatjes zullen voorgoed in uw geheugen
gegrift staan.

Een klein aantal van onze accommodaties zijn te vinden verspreid over
andere delen van het eiland:

Hier liggen de hotels
1
2
3
4
5

L'Angcresse
Bay
Chouet Bay
Ladies Bay

6
7

10

Portinfer

Guernsey

Strand

Saline Bay

12

Strand
11

Vazon Bay
Watersport

Bay de la Perelle

Lihou
Island

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

st. sampson

Cobo Bay
Albecq

Belle Grève Bay

13

15
20

L'Ereé Bay

st. peter
port
22

vliegveld

st. peter in
the wood

Rocquaine Bay

Fermain Bay

6

st. martin’s

4

Klifwandelen
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Strand

Klifwandelen
Strand

Klifwandelen

Petit Bôt Bay

Klifwandelen
Moulin
Huet
Bay

Saints Bay

ST.

ST. PETER PORT

PSO

EW’S

SAM

DR
ST. AN

EL

ST

CA

N' S

Belle Greve Bay

7
.P

ET

1428st. martin’s
19
21

ER

’S

Fermaun
Port-strand

25
26
17

23 16
CASTEL VALE

VAL
RTE

TO

5
27

Forest

markt

haven

2

Petit Bôt
Bay-strand

8

Petit
Moulin Port-strand
Huet-strand
Icart
Point

Saints
Bay-strand

Hauteville

9
ST.

S
UR'

IO
SAV

3
1
18

ST. MARTIN'S

ST

Castle
Cornet
Havelet Baystrand
Soldier's
Bay-strand

Guesthouse The Marton
Hotel Blue Horizon
Hotel Pandora
Le Chêne Bed & Breakfast
Hotel & Appartementen
Grange Lodge
Hotel Imperial
Hotel & Appartementen
La Collinette
Hotel Saints Bay
Hotel Jerbourg
Hotel The Peninsula
Hotel Hougue du Pommier
Hotel Cobo Bay
Hotel Le Friquet
Hotel Les Douvres
Hotel Fleur du Jardin
Hotel Les Rocquettes
Hotel Best Western Moores
Hotel Best Western de Havelet
Hotel La Barbarie
Appartementen Beau Vallon
Hotel Bella Luce
Hotel The Farmhouse
Hotel St. Pierre Park
Hotel Fermain Valley
Hotel La Frégate
Hotel The Old Government House
Appartmenten Albany Queens Road
Appartementen Ellingham Cottages
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guernsey op z’n best


Ontdek Guernsey en de kleine eilanden

8-daagse
reis naar
Guernsey

Guernsey, Engelse traditie met een vleugje Franse charme. Het enorme verschil tussen
eb en vloed (gemiddeld met zo’n 12 meter één van de grootste ter wereld) maakt dat het
eiland twee keer per dag totaal van gedaante verandert. Havens vallen droog, boten liggen
op hun kant en op de stranden zijn de meest uiteenlopende schelpdieren te vinden.
Drukke stranden en massatoerisme
vindt u in Guernsey niet. Hier vindt u
onaangetaste kusten, die niets anders
bieden dan schone stranden, kristalhelder water en traditionele strandkiosken.
Een verblijf in Guernsey staat borg
voor eilandgeneugten. Guernsey
betekent magnifieke vergezichten,
schitterende kustlijnen, de weerkaatsing van de zon in de zee en zelfs, als
u het zo weet te kiezen, tegelijkertijd
genieten van een smaakvol gerecht of
drankje op een terras. Eilandbewoners
houden van eten in alle smaken en
restaurants in alle prijscategorieën zijn
vertegenwoordigd. Een rijke bron aan
verse ingrediënten, waarbij vooral vis
en schaaldieren een inspiratie vormen
voor verschillende keukens.
Het uiterlijk van Guernsey is Engels.
Huizen zijn voornamelijk in de Engelse
cottage stijl gebouwd. Men spreekt
er de Engels taal, rijdt er links en is de
Engelse hoffelijkheid eigen. De keuken
is onmiskenbaar Frans! En de Franse
nonchalance is de Guernseyman beslist
niet vreemd.
Wij laten u met deze 8-daagse reis
kennismaken met alle facetten van
Guernsey en haar kleine eilanden Herm
en Sark.
Wij bieden u dit programma naar
keuze in twee verschillende hotels.

• Hotel Pandora** een uitstekend
charmant stadshotel in St. Peter Port
of
• Hotel Hougue du Pommier*** een
modern volledig gerenoveerd hotel aan
de westkant van het eiland op enkele
minuten loopafstand van het strand.

fietsen. U heeft tijd genoeg om het
eiland rond te wandelen en de prachtige stranden, zoals het beroemde Shell
Beach, te ondekken. Bij terugkomst in
St. Peter Port brengt de bus u terug
naar uw hotel.

Dag 1

woensdag Vrij te besteden.

zondag Vanuit Rotterdam of
Groningen vliegt u met Blue Islands
naar Guernsey. Op de luchthaven wacht
onze lokale vertegenwoordiger u op
voor de transfer naar Hotel Pandora of
Hotel Hougue du Pommier.Hier verblijft
u 7 nachten op basis van half pension.

Dag 2

maandag Halve dagexcursie Guernsey.
U wordt opgehaald per bus bij uw
hotel en u gaat de noord- en westkust
van het eiland ontdekken. U maakt
kennis met het industriële verleden van
het eiland en de spectaculaire kusten
van het noorden en het westen. Tijdens
deze tour brengt u o.a. een bezoek aan
het fresia centrum. De tour eindigt in
St. Peter Port.

Dag 3

dinsdag U wordt per bus opgehaald
bij uw hotel voor een dagexcursie naar
Herm. U wordt bij de kiosk van Trident
(de Herm ferry) afgezet, waar het ticket voor de overtocht voor u klaar ligt.
Het kleine eiland Herm ontdekt u in uw
eigen tempo. Dit eilandje is een oase
van rust. Er is geen verkeer. Zelfs geen

Dag 4
Dag 5

donderdag Vandaag wordt u per bus
opgehaald om Sark te gaan ontdekken.
U wordt bij de kiosk van Sark Shipping
afgezet waar het ferry-ticket voor u
klaar ligt. Sark ontdekt u op eigen gelegenheid. Uw kijkt uw ogen uit op dit
eiland waar de tijd heeft stilgestaan.
Gemotoriseerd verkeer kent het eiland
niet, op een paar tractoren na. Het middel van vervoer is hier de benenwagen,
fiets of paard en wagen. U zult betoverd
zijn door de schoonheid van de natuur en
de stilte. Bij terugkomst in St. Peter Port
brengt de bus u terug naar uw hotel.

Dag 6

vrijdag Vrij te besteden

Dag 7

zaterdag Vrij te besteden

Dag 8

zondag U wordt in uw hotel opgehaald voor uw transfer naar de luchthaven. U vliegt vanuit Guernsey terug
naar Rotterdam of Groningen.

Vertrek zondag
Inbegrepen vluchten per Blue Islands
vanaf Rotterdam of Groningen naar
Guernsey v.v. gebaseerd op Y-klasse •
7 overnachtingen op Guernsey in Hotel
Pandora of Hotel Hougue du Pommier
op basis van half pension • alle programma onderdelen, zoals hierboven
in het programma per dag genoemd
• luchthaven transfers op de dag van
aankomst en vertrek (dag 1 en 8)
Voor hotelomschrijving
zie pag. 26 & 31.
Indien gewenst, kan de reis worden
aangepast met een verblijf in Herm en/
of Sark. Raadpleeg onze medewerkers.
prijzen p.p. o.b.v. 2-pk in €
vertrek: zondag
vertrekperiode

25/4-1/5
2/5-29/5
30/5-6/6
7/6-26/6
27/6-17/7
18/7-21/8
22/8-28/8
29/8-4/9

/

/

hotel pandora

hotel hougue du
pommier

939
1117
1117
1107
1097
1117
1107
1051

1165
1229
1418
1408
1398
1418
1408
1327

Vluchten gebaseerd op Y-klasse.
Voor toeslagen Y1 en Y2, zie voorwaarden pag 7
Prijzen zijn gebaseerd op volledige bezetting in een 2-pers.
kamer. De prijzen zijn vanaf prijzen voor de periode, de juiste
prijs krijgt u bij boeking
Voor kinder- en 1-pers. prijzen: raadpleeg uw reisbureau

Onze lokale vertegenwoordiging is
Engelssprekend. Per reservering ontvangt u gratis een Sunair/Dominicus
reisgids van de Kanaaleilanden.

guernsey
4=3

1. Guesthouse The Marton HH St. Peter Port

Klein, eenvoudig en keurig onderhouden guesthouse.
Ligging zeer rustig in ‘Hauteville’,
het hoge, historische stadsdeel van
St. Peter Port. Via de smalle hellende
straat wandelt u in een paar minuten
langs het huis van Victor Hugo naar
het busstation, de haven, Castle
Cornet, de markthallen en de winkels
en restaurants.
Faciliteiten receptie, tv-lounge met
gratis WiFi en ontbijtrestaurant. Er
is geen lift. De guesthouse heeft
a
a
n
b
e
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25
geen
toeslag
1-pk

een grote tuin met terras, waterput,
paden en trapjes. Parkeergelegenheid
bij zusterhotel Pandora in dezelfde
straat.
prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen.
Halfpension mogelijk in Hotel Pandora
in dezelfde straat.
Kamers (26) de eenvoudig ingerichte
kamers beschikken over badkamer met
bad of douche en toilet, radio, tv, gratis
WiFi en koffie- en theezetfaciliteiten.

vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-31/8
1/9-15/9

2-pk

1-pk

41
46
53
41

41
46
53
41

Halfpension toeslag € 22,-

2-pk alleengebr.

70
82
89
70

aanbiedingen
4=3: 1/4-30/4 en 1/9-15/9 (O.B.V. LO) , geen 1-pk toeslag

2. Hotel Blue Horizon HH St. Martin’s

Een rustig gelegen aangenaam
familiehotel met traditionele sfeer.
Eigenaresse Julie Etheridge draagt
persoonlijk op haar eigen wijze zorg
voor uw comfort.
Ligging rustige gelegen verscholen
in het groen met spectaculair uitzicht
over de prachtige baai Moulin Huet.
U bevindt zich hier temidden van de
klifwandel mogelijkheden. Met de
bus, halte op ca. 5 minuten, bent u in
ca. 15 min in St. Peter Port.
Faciliteiten receptie, lounge, gratis
WiFi, bar, restaurant, verwarmbaar
zwembad (ca. mei-september), tuin
en parkeergelegenheid.
Maaltijden Engels ontbijt is inbegre-

pen. Halfpension mogelijk. Het hotel
is gespecialiseerd in individuele dieetmenu’s die op aanvraag mogelijk zijn.
Kamers (22) lichte verzorgde kamers,
alle verschillend van grootte en vorm,
met bad of douche toilet, haardroger,
telefoon, radio, tv, gratis WiFi, koffie- en theezetfaciliteiten

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
20/4-30/4
1/5-31/5
1/6-31/7
1/8-30/9
1/10-7/10

2-pk

45
61
67
65
45

2-pk alleengebr.

57
79
91
89
57

Halfpension toeslag € 18,- (2-gangen), € 23,- (3-gangen)

26
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3. Hotel Pandora HH St. Peter Port

geen
toeslag
1-pk

Charmant gastvrij stadshotel gevestigd in drie historische gebouwen, in
de hooggelegen wijk Hauteville. Het
huis van Victor Hugo ligt een paar
huizen verderop en zijn maîtresse
bewoonde ooit 3 kamers in Pandora.
Het hotel heeft een comfortabele,
klassieke lounge met leunstoelen.
Vanaf de veranda heeft u uitzicht op
de grote, ommuurde, terrasvormige
tuin met tropische trekjes.
Ligging hooggelegen in het historische hart van St. Peter Port. Via een
hellende weg loopt u in ca. 5 minuten naar de gezellige winkelstraatjes
en naar de busterminal.
Faciliteiten receptie met kluis, ruime
sfeervolle lounge met gratis WiFi en
zonnig balkon, prachtige grote tuin
met hoogteverschillen, zitjes en ligbedden, bar met terras, poolbiljart,
restaurant en eigen parkeerruimte. Er

is geen lift.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Halfpension mogelijk.
Kamers (55) eenvoudig en keurig
ingericht met bad of douche en toilet, haardroger, gratis WiFi, radio, tv,
telefoon en koffie- en theezetfaciliteiten.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-31/8
1/9-15/9

2-pk

47
61
47

1-pk

47
61
47

2-pk alleengebr.

Halfpension toeslag € 22,-

aanbiedingen
4=3: 1/4-30/4 (o.b.v. lo), geen 1-pk toeslag

76
97
76
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4. Le Chêne Bed & Breakfast HHH Forest

27
geen
toeslag
1-pk

Standaard kamer

The Deerhound Pub

Een verzorgde Bed & Breakfast, met
veel faciliteiten, geleid door het
Nederlandse echtpaar Ank en Niek
van Zutphen, die Guernsey tot hun
‘island home’ hebben gemaakt toen
zij 15 jaar geleden bij Le Chêne aankwamen. Deze accommodatie ligt op
een ideale locatie voor wandelliefhebbers. Achter de Bed & Breakfast
vindt u een wandelpad dat u in ca. 1
km bij de klifpaden brengt. Maakt u
liever gebruik van de fiets? Le Chêne
biedt u de mogelijkheid gebruik te
maken van fietsen.
Ligging Dit oorspronkelijk karaktervolle Manor house uit 1842, ligt
in een bosrijke, landelijke omgeving,
dichtbij Petit Bôt Bay met het strand
en de klifpaden. Er is een bushalte
voor de deur, met bus naar St. Peter
Port (12 minuten) en de eilandrondrit
voor slechts £ 1,- .
Faciliteiten receptie, lounge,
bar, ontbijtrestaurant, tuin, gratis WiFi in de openbare ruimtes.

The Deerhound Pub

Parkeergelegenheid. Geen lift.
Inherent aan het traditionele
gebouw, zijn er trappen vanuit de
receptie naar de openbare ruimtes. Er
staat een mooie vleugel uit 1843 in
de serre, waarop gespeeld mag worden. De B&B beschikt over een verwarmd zwembad (juni t/m augustus)
met terras en comfortabele ligstoelen. Buitensauna en -jacuzzi (tegen
betaling). Batavus- en Gazelle-fietsen
te huur voor £ 10,- per dag, inclusief
boekje met fietsroutes. Le Chêne
kan ook met korting voor u elektrische
huurfietsen regelen, die worden geleverd en opgehaald, voor £ 20,- per dag.
Golfen tegen betaling de eigenaar
neemt u met plezier mee als introducé en u kunt gerust een set clubs
lenen zonder kosten (op basis van
beschikbaarheid). Meer informatie
over de mogelijkheden ontvangt u
ter plaatse via de receptie. Dineren
kunt u in de op 3 min. loopafstand
gelegen gastro-pub The Deerhound
(15% korting voor Le Chêne gasten

op eten van zondag t/m donderdag).
Langs de busroute liggen ook een
aantal leuke restaurants. De receptie
is u graag behulpzaam bij het maken
van uw keuzes.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Halfpension mogelijk ter
plaatse; in overleg met de B&B te
reserveren in de nabijgelegen gastropub The Deerhound.
Kamers (26) de kamers zijn eenvoudig ingericht en beschikken over
badkamer met bad of douche en
toilet, radio, flatscreen tv, koffie- en
theezetfaciliteiten en haardroger.
De classic kamers zijn iets ruimer en
beschikken tevens over een minibar
en een broekpers.
Appartementen (2) 3-sterren accommodatie geschikt voor 2 volwassenen en
2 kinderen met woon- en slaapgedeelte,
keukenblok, mini hifi set, flatscreen tv,
DVD-speler, telefoon, was-en strijkfaciliteiten. Prijzen op aanvraag.
Bijzonderheden Op verzoek doet de
eigenaar tegen betaling op woensdag

eiland tours. Samen met zijn hond neemt
u mee naar zijn favoriete plekjes (op
basis van beschikbaarheid). De 3-sterren
classificatie voor een Bed & Breakfast
is vergelijkbaar met een goed 2-sterren
hotel.
prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-1/5
2/5-22/5
23/5-26/6
27/6-14/8
15/8-30/9

2-pk
standaard

45
57
67
70
63

2-pk classic

1-pk

54
67
77
79
72

45
57
67
70
63

aanbiedingen

7=6: hele seizoen (o.b.v. lo) , geen 1-pk toeslag
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5. Hotel & Appartementen Grange Lodge HHH St. Peter Port
Engels ontbijt (deels in buffetvorm)
inbegrepen. Lunch en diner zijn mogelijk, dit regelt u ter plaatse, de maaltijden worden in de bar geserveerd.
Gasten in de appartementen verblijven
o.b.v. logies.
Kamers (30) netjes ingericht met badkamer met bad of douche, toilet, haardroger, tv, WiFi (gratis), telefoon, klokradio
en koffie- en theezetfaciliteiten.
Appartementen (9) 3-kamerapp. (max.
5 pers.): rustig gelegen in diverse
gebouwen in de tuin achter het hoofdgebouw. Eenvoudig maar netjes ingericht; ruime woonkamer met zithoek,
eettafel, tv, gratis WiFi en strijkgerei, 2
slaapkamers, keuken met gasfornuis,
magnetron, waterkoker, broodrooster,
koel-/vrieskast en cafetière. Badkamer
met bad, douche en toilet.

Een gezellig vakantieadres, zeer
geschikt voor gezinnen met kinderen.
Ligging aan de rand van St. Peter
Port, op ca. 750 m van het centrum
(via een hellende weg). Bushalte voor
de deur. Supermarkt op ca. 1 km.
Faciliteiten receptie met gratis kluis,
verwarmbaar zwembad (ca. mei t/m
a
a
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september) met rondom ligstoelen en
zitjes, restaurant met zicht op de tuin,
meerdere lounges, gratis WiFi, populaire pub met uitstekende barmaaltijden, wasmachines en -drogers en
gratis parkeerterrein. De accommodatie is omgeven door een zeer grote,
bloemrijke tuin met gazons en zitjes.
Maaltijden voor hotelgasten is

4=3
hotel

geen
toeslag
1-pk

5=4
hotel

hotel

Inbegrepen bij appartement elektriciteit, warm water, wekelijks schoonmaak en wisseling handdoeken en
linnengoed (strandlakens zelf meenemen), basis boodschappenpakket
(melk, eieren, brood, boter, koffie en
thee) bij aankomst.
Bijzonderheden in appartementen
alleen verblijf voor hele weken met
aankomst op zondag. Bij aankomst
wordt uw creditcardnummer gevraagd
als borg. Indien u daar niet over
beschikt zal een cash deposit worden
gevraagd. De appartementen dienen
bij vertrek schoon en netjes achtergelaten te worden.
prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

hotel
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-30/6
1/7-31/8
1/9-30/9
1/10-31/10

2-pk

1-pk

2-pk alleengebr.

72
80
91
80
72

72
80
91
80
72

94
102
113
102
94

aanbiedingen

3=2: 1/4 - 30/4, 1/10 - 31/10 4=3: 1/5 - 30/6, 1/9 - 30/9
5=4: 1/7-31/8 geen 1-pk toeslag

prijzen per app per week o.b.v. lg in €

appartementen
vertrekperiode

3-kamer app.

1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-30/6
1/7-31/8
1/9-30/9
1/10-31/10

550
694
904
1028
694
550

6. Hotel Imperial HHH Torteval

Dit verzorgde strandhotel heeft in
alles een maritieme uitstraling.
Een prachtige combinatie met haar
unieke ligging, omringd door zandstrand en helder water.
Ligging direct aan het pittoreske
Rocquaine Bay aan de zuidwestelijke punt van het eiland. Het hotel
bevindt zich op 200 meter van de
oester- en mosselbanken aan Portelet
Bay. Rond het platteland en de kliffen die het hotel omringen lopen een
aantal wandelpaden. Een ideale locatie voor wandelaars. Bushalte vlakbij.

Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen
Kamers (18) compact, fris en licht met
douche, toilet, haardroger, strijkvoorzieningen, koffie- en theezetfaciliteiten.

Faciliteiten receptie, lounge, restaurant, bar en terras met uitzicht over
zee, populair bij de lokale bevolking,
gratis WiFi en parkeergelegenheid.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
hotel
vertrekperiode
1/4-30/6
1/7-30/9

2-pk
deluxe

2-pk standaard
zeezicht

62
74

68
80

guernsey
3=2
hotel

7. Hotel & Appartementen La Collinette HHH/HHHH St. Peter Port

Appartement

Een comfortabele en ruime opgezet
complex voor een aangenaam verblijf.
Ligging aan de rand van St. Peter
Port, op ca. 15 min. loopafstand van
het centrum (via een deels hellende
weg). Bushalte voor de deur.
Faciliteiten: receptie met kluisjes,
a
a
n
b
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lounge, bar, restaurant, parkeerterrein, terras, gratis WiFi, verhuur van
DVD’s, kleine bibliotheek en wasserette. Er is geen lift (max 1 etage),
sauna, verwarmbaar buitenzwembad
met ligstoelen, afgescheiden kinderbad (ca. mei t/m september).
Maaltijden: voor hotelgasten is Engels
ontbijt inbegrepen. Halfpension ter
plaatse mogelijk. Gasten in de appartementen verblijven o.b.v. logies en kunnen de maaltijden ter plaatse regelen.
Kamers (23): comfortabel met bad of
douche en toilet, haardroger, flatscreen
tv, koffie- en theezetfaciliteiten.
Appartementen (14): bevinden zich
in de bijgebouwen; 3-kamerapp.
(max 4 volw. en 1 kind tot 10
jr.): zeer comfortabel ingericht

met woonkamer met slaapbanken,
flatscreen tv met DVD-speler. Twee
slaapkamers (1 x 2-persoonsbed en
2 x 1-persoonsbed). Complete keuken met 4-pits elektrisch fornuis (met
grill & oven), kleine vaatwasmachine,
magnetron, waterkoker en een toaster.
Alle appartementen hebben balkon of
patio. Gratis WiFi.
Inbegrepen bij appartement: elektriciteit, warm water, wisseling handdoeken en linnengoed (elke 4 dagen),
strandlakens zelf meenemen. Eventueel
babybedje bij boeking opgeven en ter
plaatse te betalen. Alleen verblijf voor
hele weken mogelijk.
Bijzonderheden: Bij aankomst wordt
uw creditcardnummer gevraagd als
borg. Indien u daar niet over beschikt
zal een cash deposit worden gevraagd.
De appartementen dienen bij vertrek
schoon en netjes achtergelaten te worden. Kinderen krijgen bij aankomst een
heuse teddybeer.

4=3
hotel
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geen
toeslag
1-pk

7=6
hotel

hotel

Hotelkamer

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-31/5
1/6-30/9
1/10-31/10

2-pk

94
95
80

1-pk

94
95
80

aanbiedingen

2-pk alleengebr

131
133
112

3=2: 1/10 - 31/10 4=3: 1/4 - 31/5
7=6: 1/6 - 30/9; geen 1-pk toeslag

prijzen per app per week o.b.v. lg in €

appartementen
vertrekperiode

3-kamer app.

1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-30/6
1/7-31/8
1/9-30/9
1/10-31/10

706
866
1106
1310
924
757

7=6

8. Hotel Saints Bay HHH St. Martin's
SPECIAAL ARRANGEMENT:
Koken met een topkok
Saints Bay wordt gerund door topchef
Ashraf Elsergany. Hij heeft grote passie voor zijn vak (o.a. gewerkt met
Gordon Ramsay) en heeft zelfs eigen
kookprogramma’s op televisie. U kunt
een kookdemonstratie boeken. Ashraf
neemt u dan mee in zijn keuken waar
hij voor u gaat koken. Hij maakt er
een show van en hij leert u de kneep-

Eén van onze bestsellers! Uniek is
de hoge ligging bij Icart Point, de
meest zuidelijke klif van Guernsey.
Het landschap is adembenemend
en de wandelroutes zijn prachtig.
Het water in het buitenzwembad is
aangenaam warm en op het terras
worden bij mooi weer barlunches en
de typisch Engelse cream-tea geserveerd. In het sfeervolle restaurant
geniet u van uitstekende maaltijden.
Ligging hoog bij de Icart Point klif
boven Saints Bay. St. Peter Port ligt
op ca. 5 km. Vanaf het hotel voert
een klifpad naar het strand beneden.
Bushalte op ca. 600 m.
Faciliteiten receptie met lobby,

gratis WiFi en kluis (gratis). Bar met
comfortabele zitjes, restaurant met
terras en roomservice tot 21.00 uur.
Het restaurant serveert ook afternoon tea. Verwarmbaar zwembad
(ca. mei t/m half oktober). Het hotel
telt slechts één verdieping en heeft
geen lift. Parkeermogelijkheden.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Halfpension is mogelijk.
Kamers (35) netjes ingericht met
bad of douche en toilet, haardroger,
radio, satelliet-tv, telefoon, koffie- en
theezetfaciliteiten. Voor superior
kamers wordt een toeslag berekend.
Superiorkamers zijn ruimer en hebben een koelkastje.

jes van het vak. Het koken is
tussen 17.30 en 19.00 en uiteraard
eet u daarna deze gerechten.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-31/5
1/6-30/9
1/10-31/10

2-pk

44
66
45

2-pk superior 2-pk alleengebr.

51
71
51

69
90
70

Halfpension toeslag € 26,-. Toeslag kookworkshop € 37,- p.p.
(Vindt doorgang bij min. 4 deelnemers ter plaatse)

aanbiedingen
7=6: hele seizoen (o.b.v. lo)

30

guernsey
4=3

9. Hotel Jerbourg HHH St. Martin’s

10=9

Spectaculair gelegen hotel met
uitstekend restaurant en adembenemende vergezichten.
Ligging zeer rustig gelegen in een
glooiende groene omgeving, direct
aan de klifpaden. Bijna 100 m. boven
zee op de steile kliffen van Jerbourg
Point. Centrum op ca. 2,5 km en
St. Peter Port op ca. 4,5 km. In het
hoogseizoen is er een busverbinding
met St. Peter Port tot ca. 20.00 uur.
Het strand van Petit Port ligt op ca.
700 m. via een steil pad en trappen.
Faciliteiten receptie met kluis, grote
lounge met bar, restaurant, gratis
WiFi, verwarmbaar zwembad (ca.
mei-sep), tuin met zonneterras, parkeergelegenheid. Er is geen lift.

Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen.
Kamers (30) keurig ingericht met bad
of douche, toilet, haardroger, tv, telefoon, gratis WiFi, koffie- en theezetfaciliteiten. Voor ruimere superior kamers
geldt een toeslag.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-8/5
9/5-24/9
25/9-31/10

2-pk

67
94
67

2-pk superior 2-pk alleengebr.

85
117
85

aanbiedingen

112
172
112

4=3: 1/4-8/5 EN 25/9-31/10 10=9: 9/5-24/9
let op: aanbiedingen n.v.t. op superior kamers

10. The Peninsula Hotel HHH Vale

Populair ruim opgezet middenklasse
hotel met een goede prijs/kwaliteitverhouding, vlakbij een rustige baai
met zandstranden. Hier vindt u rust
en ruimte.
Ligging in het noordwesten van
Guernsey, op een klein schiereiland,
prachtig omringd door de zandstranden. De bushalte op ca. 2 minuten
lopen.
Faciliteiten receptie, lounge, bar,
restaurant, gratis WiFi, lift, parkeergelegenheid. Terras met verwarmbaar zwembad (ca. mei-sep), speeltuin, jeu de boules, tafeltennis, pitch
en putt, volleybalveld.
Maaltijden Engels ontbijt is inbegre-

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

pen. Halfpension mogelijk
Kamers (99) ruime kamers met bad,
of douche, apart toilet, haardroger,
tv, telefoon, koffie- en theezetfaciliteiten. Er zijn ook kamers met
zeezicht.

vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-14/7
15/7-7/9
8/9-30/9
1/10-31/10

2-pk

62
92
104
92
84

2-pk zeezicht 2-pk alleengebr.

71
101
113
101
93

92
121
134
121
115

Halfpension toeslag: 1/4-30/4, 15/7-31/10 € 33,-, 1/5-31/5 € 38,-,
1/6-14/7 € 44,-

guernsey
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11. Hotel Hougue du Pommier HHH Castel

Sfeervol hotel gevestigd in een
voormalige boerderij uit 1712. Het
is onlangs volledig gerenoveerd en
achter de traditionele gevels omgetoverd tot een modern boutique
hotel. Het wordt omgeven door 8
hectare eigen grond met pittoreske
tuinen. Landelijk gelegen toch op
loopafstand van het strand. Een uitstekende basis om kennis te maken
met Guernsey.
Ligging rustig gelegen aan de westkust op slechts 15 minuten loopafstand van het strand van Cobo Bay.
De ligging leent zich uitstekend voor
het huren van een auto. Maar ook
met de bus, halte vlakbij hotel, kunt
u eenvoudig over het hele eiland
reizen.

Faciliteiten receptie, diverse lounges, bar, restaurant, grote tuin,
verwarmbaar zwembad (ca. meiseptember) met terras en ligstoelen,
kleine kinder speeltuin, gratis WiFi
in de openbare ruimtes. Parkeren bij
het hotel.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Halfpension mogelijk.
Kamers (38) modern ingericht met
badkamer met bad of douche en
toilet, radio, flatscreen tv, strijkvoorzieningen, airconditioning, koffie- en
theezetfaciliteiten, en haardroger. De
superior kamers zijn iets ruimer en
hebben een luxere uitstraling.
Er zijn ook 4 studio’s beschikbaar
met een 2 persoonsbed, bedbank en
kleine kitchenette met magnetron. Er
is geen kookgelegenheid. Geschikt

31
vroeg
boek

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-31/8
1/9-30/9

2-pk

66*/69
73*/77
88*/92
80*/84

Halfpension toeslag € 33,-

2-pk superior 2-pk alleengebr.

80*/84
88*/91
102*/106
95*/124

95*/112
102*/120
117*/136
110*/127

aanbiedingen

voor voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Prijzen op aanvraag.

4=3, 7=6: 1/4 - 31/5 (o.b.v. lo) vroegboek voordeel:
prijzen gemarkeerd met * zijn van toepassing
indien geboekt vóór 31-jan 2021 (combineerbaar
met de gratis nacht-aanbiedingen)
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12. Hotel Cobo Bay HHH Cobo Bay

Aantrekkelijk strandhotel in de baai
Cobo Bay, aan de westkant van het
eiland. De kamers aan de voorzijde
hebben een balkon en frontaal zeezicht.
Het hotel wordt slechts door de kustweg
gescheiden van het zandstrand.
Ligging in de de baai Cobo Bay, aan
de westkant van het eiland. U steekt
de kustweg over en loopt zo het
strand op! Geniet van de magnifieke
zonsondergangen hier. In de directe
omgeving vindt u diverse eetgelegenheden. Met de bus of auto rijdt u in
ca. 15 minuten naar St. Peter Port.
Faciliteiten receptie met kluis, lift,
lounge met comfortabele chester
b
o
u
t
i
q
u
e

wfieldbanken, bar, uitstekend à la
carte restaurant, gratis WiFi buitenterras voor het hotel. Sauna,
jacuzzi, enkele fitness-apparaten (alle
gratis) en dakterras met ligstoelen.
Parkeergelegenheid achter het hotel.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen, zondaglunches en diner ter
plaatse te regelen.
Kamers (34) uitstekend en comfortabel, voorzien van bad of douche,
toilet, haardroger, telefoon, LCD-tv,
kluisje, gratis WiFi, koffie- en theezetfaciliteiten, (meestal) strijkijzer en
strijkplank. Kamers met zeezicht hebben een balkon (toeslag).

4=3

6=4

5=4

7=5

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-29/4
30/4-27/5
28/5-25/9
26/9-31/10

2-pk

70
91
102
70

2-pk zeezicht

99
128
139
99

aanbiedingen

Ligging tussen de green lanes
midden in de countryside van het
eiland. De ligging leent zich uitstekend voor het huren van een auto of
een fiets. Maar ook met de bus, halte
vlakbij het hotel, kunt u eenvoudig
het hele eiland over reizen.
Faciliteiten receptie, lounge, bar,
restaurant, grote tuin met terras,

verwarmbaar zwembad (ca. mei tot
september), gratis WiFi, parkeer
gelegenheid.
Maaltijden uitgebreid Engels ontbijtbuffet inbegrepen. Halfpension
mogelijk.
Kamers (37) comfortabel ingericht
met bad of douche, toilet, haar
droger, telefoon, tv, gratis WiFi,
airconditioning en koffie- en theezet
faciliteiten. Superior kamers zijn ruimer en hebben grotere bedden.

1-pk

95
124
139
95

4=3, 6=4: 1/4-29/4, 26/9-31/10
5=4, 7=5: 30/4-27/5 7=6: 28/5-2/7

vroeg
boek

13. Hotel Le Friquet HHH Castel

Een traditioneel in steen opgetrokken
hotel met prachtige tuinen in een
groene omgeving.

7=6

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-24/9
25/9-31/10

2-pk

2-pk
superior

1-pk

1-pk superior

68*/71
79*/82
88*/91
68*/71

86*/88
96*/99
106*/109
86*/88

96*/99
107*/110
116*/119
96*/99

110*/113
121*/124
131*/134
110*/113

aanbiedingen

halfpensioentoeslag € 31,- vroegboekvoordeel:
prijzen gemarkeerd met * zijn van toepassing indien
geboekt vóór 31-dec 2020

guernsey
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14. Hotel Les Douvres HHH St. Martin's

Vriendelijk, sfeervol en verzorgd
hotel, gehuisvest in een gerestaureerd
karakteristiek 18e-eeuws herenhuis.
Mooi ingericht met antiek, schilderijen en houten balkenplafonds.
Vlakbij de top van Saint’s Bay, dus
volop fiets- en klifwandelmogelijkheden in de directe omgeving. De bar
en het restaurant staan goed aangeschreven bij de lokale bewoners.
Ligging zeer rustig en landelijk gelegen, in de ‘lanes’ van het district St
Martin’s. Centrum op ca. 1,2 km.
Naar Saints Bay met zandstrand ca.
950 m. Naar centrum St. Peter Port
ca. 3,5 km. Bushalte voor het hotel.
b
o
u
t
i
q
u
e

3=2

De locatie biedt veel wandelmogelijkheden.
Faciliteiten receptie met kluis,
lounge, gratis WiFi, sfeervolle pub
met goede barmaaltijden, loungeruimte, restaurant, geen lift (max.
2 etages), mooie tuin, verwarmbaar zwembad (ca. mei t/m september,) met terras en ligstoelen.
Parkeerterrein.
Maaltijden Engels ontbijt (deels in
buffetvorm) inbegrepen. Diner kunt
u ter plaatse bijboeken.
Kamers (19) smaakvol ingericht met
bad of douche en toilet, haardroger,
tv, telefoon, gratis WiFi en koffie- en
theezetfaciliteiten.

Ligging rustig gelegen, in het
bloemrijke monumentale dorpje
Kings Mills (centraal op het eiland),

ca. 1,3 km van het Vazon Bay-strand.
Naar St. Peter Port ca. 4,5 km.
Bushalte op ca. 25 m.
Faciliteiten receptie met kluis en
gratis WiFi, sfeervolle lounge, gemoderniseerde bar met goede barmaaltijden, uitstekend restaurant (dat ook
graag wordt bezocht door de lokale
bevolking). Er is geen lift aanwezig
(slechts 1 etage). Er is een verwarmbaar zwembad (ca. mei t/m sep) met
zonneterras in prachtige bloemrijke
tuin. U kunt gebruik maken van het
naast gelegen beauty center Lavender
Rooms. Volop parkeergelegenheid.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen
(deels in buffetvorm). Halfpension
kunt u ter plaatse regelen en betalen.

4=3

5=4

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-30/9
1/10-31/10

2-pk
alleengebruik

2-pk

67
80
88
57

96
110
117
86

aanbiedingen

3=2: 1/10-31/10 4=3: 1/4 - 31/5 5=4: 1/6 - 30/9

3=2

15. Hotel Fleur du Jardin HHH Castel

Dit gezellige, kleinschalige en
sfeervolle, familiehotel staat alom
bekend om haar gastvrijheid, service,
kwaliteit, karakter en charme. Het
hoofdgebouw is gehuisvest in een
gerestaureerde historische boerderij
uit de 15e eeuw. Het is een prachtig
modern en comfortabel hotel, maar
het heeft tegelijkertijd alle charme
van een historisch pand behouden,
zoals de granieten muren, houten
balken en verschillende fraaie open
haarden. Het heden en verleden zijn
subtiel met elkaar verweven.
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4=3

5=4

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Kamers (11) met bad of douche, toilet,
haardroger, telefoon, LCD-tv en koffie- en theezetfaciliteiten. Tevens zijn
er superiorkamers en tuinkamers, deze
zijn ruimer en luxer.

vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-30/9
1/10-31/10

2-pk

75
89
96
64

2-pk tuin

100
115
122
90

2-pk alleengebr.

aanbiedingen

3=2: 1/10-31/10 4=3: 1/4-31/5 5=4: 1/6-30/9

104
118
126
94
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16. Hotel Les Rocquettes HHH St. Peter Port

Oorspronkelijk gebouwd als landhuis
en later verbouwd tot hotel, Les
Rocquettes ademt nog steeds de
unieke sfeer van het voormalige ‘statige landhuis’ uit! Het hotel heeft een
fraaie tuin en een gunstige ligging in
St. Peter Port. Een uitstekende keuze!
Ligging in St. Peter Port, op ca.
1200 m van het centrum, te bereiken
via een hellende weg. Bushalte op
ca. 50 m.
Faciliteiten receptie, ruime lounge,
lift, Mulberry lounge bar, waar ook
barmaaltijden worden geserveerd
en de Oak bar, waar ook de lokale
bevolking graag langs komt, sfeervol
Oak restaurant, verwarmbaar binb
o
u
t
i
q
u
e

4=3 7=5 7=6

nenzwembad met afgescheiden kinderbadje, grote tuin met ligbedden
en parasols, parkeerterrein. Gratis
WiFi is beschikbaar in het gehele
hotel. Schoonheidssalon en sauna,
jaccuzi & fitness (alles gratis) en soms
live-muziek in de Oak bar.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Halfpension mogelijk.
Kamers (51) netjes ingericht met bad
of douche en toilet, haardroger, LCDtv, telefoon, gratis WiFi, kluisje (te
huur), koffie- en theezetfaciliteiten;
de ‘superior kamers’ bevinden zich
in de nieuwe vleugel, zijn ruimer en
hebben tevens een broekpers, koelkastje en balkon. Voor deze kamers
geldt een toeslag.

superior kamer

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-30/9
1/10-31/10

2-pk

88
108
88

Halfpension toeslag € 32,-

Gezellig en levendig kwaliteitshotel
midden in het hart van St. Peter Port.
De bar, het restaurant en de pâtisserie met het gezellige grote terras, zijn
geliefd bij de lokale bewoners.
Ligging in een levendige winkelstraat in het (bijna verkeersvrije) historische centrum van St. Peter Port.
Het busstation en de ferry-haven
(voor Herm, Sark, Jersey en St. Malo)
zijn vlakbij.
Faciliteiten receptie met kluis,

2-pk superior

102
123
102

1-pk

102
123
102

aanbiedingen
4=3: 1/4-30/4, 1/10-31/10 (o.b.v. lo) 7=5: 25/7-28/8
(o.b.v. lo) 7=6: 1/7-24/7, 29/8-30/9 (o.b.v. lo) vroegboek voordeel 7=6: 1/4-31/10 (o.b.v. lo) indien
geboekt vóór 31-mrt 2021 let op: aanbiedingen
n.v.t. bij 1-pk en 2-pk alleengebruik

4=3 7=6

17. Hotel Best Western Moores Central HHH St. Peter Port

classic kamer

vroeg
boek

vroeg
boek

superior kamer

lounge, 2 liften (soms treden in de
gangen), gratis WiFi, pâtisserie met
gezellig zonneterras (ook open voor
lunch en diner), Library Bar met open
haard, Conservatory Restaurant voor
ontbijt en diner, JB Parkers restaurant & wijnkelder en roomservice tot
22.00 uur. Gratis gebruik van sauna,
jacuzzi en fitnessruimte. Zonnebank
met muntinworp. Geen hotelparking,
parkeren is mogelijk op nabijgelegen
gratis parking op de pier.
Maaltijden Engels ontbijt inbegre-

pen. Halfpension mogelijk.
Kamers (49) netjes ingericht met
badkamer met bad en toilet, haardroger, radio, tv, telefoon, gratis WiFi,
broekpers, koffie- en theezetfaciliteiten. Voor de ruimere A-class superior
kamer met moderne badkamer geldt
een toeslag. De kamers zijn verschillend gedecoreerd.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-30/9
1/10-31/10

2-pk

102
117
102

Halfpension toeslag € 32,-

2-pk superior

117
131
117

1-pk

117
131
117

aanbiedingen
4=3: 1/4-30/4, 1/10-31/10 (o.b.v. lo) 7=6: 27/6-28/8
(o.b.v. lo) vroegboek voordeel 7=6: 1/4-31/10 (o.b.v.
lo) indien geboekt vóór 31-mrt 2021 let op: aanbiedingen n.v.t. bij 1-pk en 2-pk alleengebruik

guernsey
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4=3 7=6

18. Best Western Hotel de Havelet HHH St. Peter Port

Een gevestigde naam in Guernsey, een
elegant sfeervol hotel gehuisvest in
een 18e eeuws landhuis. Het ligt in het
schilderachtige, tevens heuvelachtige
deel van de stad. De restaurants
hebben een goede reputatie en zijn
ook zeer in trek bij de lokale bevolking.

Faciliteiten receptie, gezellige
lounge, gratis WiFi, bar, 2 restaurants, binnenzwembad, sauna,
jacuzzi, grote tuin en terras.
Parkeergelegenheid. Twee keer per
week organiseert het hotel voor haar
gasten fietstours en sightseeing tour

19. Hotel La Barbarie HHHH

vroeg
boek

per bus, waarvoor u ter plaatse kunt
opgeven. Er is een shutte service naar
het centrum.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen.
Halfpension mogelijk.
Kamers (34) comfortabel ingericht met
douche, toilet, haardroger, tv, gratis
WiFi, telefoon, koffie- en theezetfaciliteiten, broekpers en koelkastje.
Superior kamers zijn ruimer met kluisje
en badslippers.
prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Ligging op een heuvel met prachtig uitzicht over de haven en Castle
Cornet. Het centrum met vele winkeltjes en restaurants bereikt u via steile
straatjes in ca. 10 min. Het beginpunt
van de aantrekkelijke zuidelijke klifpad route bevindt zich op ca. 5 min.
loopafstand.

b
o
u
t
i
q
u
e
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vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-30/9
1/10-31/10

2-pk

105
123
105

Halfpension toeslag € 32,-

2-pk superior

1-pk

120
137
120

120
137
120

aanbiedingen
4=3: 1/4-30/4, 1/10-31/10 (o.b.v. lo) 7=6: 27/6-26/9
(o.b.v. lo) vroegboek voordeel 7=6: 1/4-31/10 (o.b.v.
lo) indien geboekt vóór 31-mrt 2021 let op: aanbiedingen n.v.t. bij 1-pk en 2-pk alleengebruik

4=3 5=4 7=6

St. Martin's

vroeg
boek

Gezellig en sfeervol rustiek hotel met
uitstekend restaurant!
Ligging in een landelijke omgeving.
Centrum op ca. 1 km. St. Peter Port
op ca. 4 km. Bushalte op ca. 75 m.
Supermarkt op ca. 1,7 km.
Faciliteiten receptie met kluis, tuin,
lounge, bar, uitstekend restaurant,
waar ook de lokale bevolking graag
komt dineren, verwarmbaar zwembad
(ca. mei t/m oktober) met terras en
ligstoelen. Gratis WiFi in de bar en
restaurant. Parkeergelegenheid.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen.
Kamers (37) met bad of douche, toilet, haardroger, radio, telefoon, gratis
WiFi, tv, koffie- en theezetfaciliteiten
en broekpers. Poolside de luxe kamers
zijn wat ruimer en hebben een terras of
balkon en airconditioning.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

hotel
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-30/9
1/10-31/10

2-pk

*79/80
*91/95
*101/104
*79/80

2-pk deluxe

*99/101
*118/123
*128/131
*107/108

aanbiedingen

2-pk alleengebr.

*146/149
*169/178
*190/195
*146/149

4=3: 1/4-30/4 5=4: 1/5-31/5 7=6: 1/6-30/9 vroegboek
voordeel: prijzen gemarkeerd met * zijn van toepassing indien geboekt vóór 31-dec 2020 (combineerbaar met de gratis nacht-aanbiedingen)
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20. Appartementen Beau Vallon HHH/HHHH St. Pierre du Bois

Sfeervolle moderne appartementen,
uitstekend verzorgd, van alle gemakken voorzien, ruim opgezet met
prachtige grote tuinen.
Ligging rustig gelegen aan de westkust van het eiland, met prachtige
panoramische uitzichten. Het zandstrand van L’Eree Bay ligt op slechts 5
minuten loopafstand. De bushalte is
op 2 min. loopafstand.
Faciliteiten prachtige grote tuin met
zitjes, ligbedden, gemeenschappelijke
barbecue, kinderspeelveld, kleine kinderboerderij, bibliotheek (met dvd’s),
telefooncel, wasmachine en droger
b
o
u
t
i
q
u
e

(d.m.v. muntinworp). Verwarmbaar
zwembad, reuze schaakspel, badminton, voetbal, croquet. Ruime parkeergelegenheid.
Maaltijden u verblijft o.b.v. logies.
Appartementen (10) Alle appartementen zijn verschillend qua indeling en decoratie. Er zijn 2-, 3- en
4-kamerappartementen beschikbaar.
Woonkamer met zit- en eethoek,
gratus WiFi en flatscreen tv & DVD
speler. Keuken met fornuis, magnetron, waterkoker en koelkast, badkamer met bad of douche en toilet.
Inbegrepen schoonmaak bij aankomst
en vertrek, elektriciteit, wekelijks

Bijzonderheden Er staat een welkomstpakket met o.a. thee, koffie, suiker en melk voor u klaar. Bedlinnen en
1 badlaken en 1 handdoek per persoon
per week.
prijzen per app per week o.b.v. lg in €
2-kamer app
pembroke

wisseling handdoeken en linnengoed
(strandlakens zelf meenemen). Gebruik
van babybedje en kinderstoel bij boeking opgegeven.

vertrekperiode max. 2 volw.
1/4-28/5
557
29/5-4/6
672
5/6-25/6
672
26/6-9/7
736
10/7-16/7
768
17/7-3/9
839
4/9-24/9
698
25/9-31/10
525

3=2

21. Hotel Bella Luce HHHH St. Martin’s

Een modern, stijlvol, informeel hotel,
gehuisvest in een gerestaureerd
18e-eeuws herenhuis.
Ligging zeer rustig en landelijk
gelegen, in de groene ‘lanes’ van
het district St. Martin’s. Centrum op
ca. 1,1 km. Naar centrum St. Peter
Port ca. 3,5 km. Naar Saints Bay met
zandstrand ca. 1,3 km. Bushalte voor
het hotel.
Faciliteiten receptie met kluis,
moderne lounge en bar waar u
ook afternoon tea kunt gebruiken,

uitstekend restaurant, 24-uurs
roomservice, buitenzwembad (niet
verwarmbaar, open van ca. mei t/m
september) met terras en ligstoelen,
tuin met diverse terrassen, klein
Spa-center met massage- en beauty
behandelingen (tegen betaling).
Tevens is er een eigen Gindistellery.
Gratis Wifi. Er is geen lift (max. 2
etages). Parkeerterrein.
Maaltijden: Engels ontbijt inbegrepen.
Kamers (21): comfortabel ingericht in
stijl met met bad of douche en toilet,
haardroger, tv, telefoon, gratis WiFi

en koffie- en theezetfaciliteiten. Er
zijn ook Deluxe kamers. Deze zijn ruimer, hebben een luxere uitstraling en
beschikken over een koelkastje.
Bijzonderheden: bij min. verblijf van
4 nachten ontvangt u een introductie
en tasting in de eigen Wheadon’s
Gindistillery.

3-kamer app
havelet
max. 3 volw.

3-kamer app
rocquaine
max. 4 volw.

634
954
698
954
1056
1236
736
557

4=3

698
1120
768
1056
1197
1402
768
564

5=4

vroeg
boek

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-30/9
1/10-31/10

2-pk

95
130
95

aanbiedingen

2-pk DeLuxe

124
159
124

3=2: 1/4-30/4 4=3: 1/5-30/6, 1/9-31/10 5=4: 1/7-31/8
vroegboek voordeel: 10% korting indien geboekt
vóór 28-feb 2021
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4=3

22. Hotel The Farmhouse HHHH St.Saviour

Uniek hotel, luxe en bijzonder
sfeervol. Deze voormalige boerderij
uit de 15e eeuw heeft een totale
transformatie ondergaan met
behoud van prachtige details. Elke
kamer is anders en met veel smaak
gedecoreerd, dit geldt trouwens voor
het gehele hotel.

Ligging in een bosrijke, landelijke
omgeving, niet ver van Petit Bôt Bay
met het strand en de klifpaden.
Faciliteiten receptie met grote
lounge en terras. Wifi (gratis). Via
een prachtige hal komt u in het restaurant met bar en openhaard. Op
de voormalige binnenplaats van het

hotel is een zonneterras, ligbedden en
een verwarmbaar zwembad (ca. mei
tot september), met mooi weer kunt u
heerlijk buiten eten. Tevens een ruime
tuin met zitjes. Parkeergelegenheid.
Maaltijden uitgebreid Engels ontbijtbuffet inbegrepen. Geen halfpension
mogelijk, ter plaatse à la carte.
Kamers (14) karakteristiek, ruim en
sfeervol ingericht met luxe badkamer
met bad, toilet, haardroger, gebruik
van badjassen en slippers. Extra large
2-persoonsbed, zitje, telefoon, LCD-tv,
gratis WiFi, kluisje, minibar, koffie- en
theefaciliteiten, broekpers en airconditioning. Kamertypes: Petit Boutique,
Boutique, Superior, Junior Suite. De
verschillen in kamertypes worden
vooral bepaald door de grootte.

37
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prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-29/4
30/4-27/5
28/5-25/9
26/9-30/10

2-pk petite
boutique

2-pk
boutique

2-pk
superior

2-pk junior
suite

70
88
124
70

77
95
131
77

88
110
146
88

99
128
168
99

aanbiedingen

4=3: 1/4-29/4, 26/9-30/10 5=4: 30/4-27/5

4=3

23. Hotel St. Pierre Park & Golf HHHH St. Peter Port

5=4

vroeg
boek

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Zoals de naam zegt, ligt dit hotel in
een prachtig park met vijvers, met
een 9-holes golfterrein. Een prima
comfortabel hotel voor een relaxed
verblijf.
Ligging in een bosrijke, landelijke
omgeving aan de rand van St. Peter
Port op ca. 5 minuten rijden van de
gezellige haven. Bushalte voor de deur.
b
o
u
t
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Faciliteiten receptie met grote
lounge met zitjes, gratis WiFi, restaurant, café-bar, 24-uurs roomservice,
kapper, spa- en healthclub met
zwembad, diverse sauna’s, stoombad, fitness, zonnebank en schoonheidsbehandelingen (tegen betaling),
3 tennisbanen en 9 holes golfbaan.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Half pension mogelijk.

Kamers (136) ruim en comfortabel
ingericht met badkamer met bad of
douche, haardroger en toilet. Zitje,
telefoon, tv, gratis WiFi, koffie- en
theezetfaciliteiten en een balkon of
terras.Tegen toeslag zijn er ook kamers
met parkzicht, junior- en familysuites.
Bijzonderheden voor de beginnende
golfer driving range en putting green
aanwezig.

vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-30/6
1/7-31/8
1/9-30/9
1/10-31/10

2-pk

Halfpension toeslag € 40,-

Ligging via een smalle weg bereikt
u het hotel, letterlijk aan de kliffen
aan de zuidkant van St. Peter Port.
Via Fermain Lane kunt u afdalen naar
het strand van de kleine baai. Met

142
159
182
175
142

aanbiedingen

4=3

Kamers (42) Venue Silver & Gold
bereikt u via de tuin in een bijgebouw
zonder lift (deze kamers zijn goedkoper); type Silver ligt aan de a chterkant
van het hoofdgebouw; type Gold aan
de voorkant met balkon en uitzicht over
Fermain Bay; type Platinum biedt grote
kamers aan de voorkant met zeezicht,
zonder balkon. Kamers met bad of douche, toilet, haardroger, tv, kluisje, gratis
WiFi, koffie- en theezetfaciliteiten.
de gratis shuttle service bent u met
ca. 5 minuten in het centrum van S t.
Peter Port.
Faciliteiten receptie, lounge, tearoom, 3 restaurants, bibliotheek met
terras, gratis WiFi en parkeergelegenheid. In het hoofdgebouw is een lift.
Maaltijden Engels ontbijt is inbegrepen.

2-pk alleengebr.

3=2: 1/4-30/4 (o.b.v. lo) 4=3: 1/5-30/6, 1/10-31/10 (o.b.v.
lo) 5=4: 1/7-30/9 (o.b.v. lo) vroegboekvoordeel:
indien u boekt vóór 31-mrt-2021 ontvangt u een
gratis upgrade naar een kamer met parkzicht (op
basis van beschikbaarheid)

24. Hotel Fermain Valley HHHH St. Peter Port

Comfortabel hotel met prachtige uitzicht over zee, hoog boven Fermain
Bay.

83
86
110
102
83

7=6

Venue Silver

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-30/9
1/10-31/10

2-pk
silver

116
126
116

2-pk
gold

136
139
136

aanbiedingen

4=3: 1/4-30/4, 1/10-31/10 7=6: 1/5-30/9

2-pk
platinum

152
155
152
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guernsey
gratis
diner

25. Hotel La Frégate HHHH St. Peter Port

Bay view kamer

Een prachtig hotel met fijne gemoedelijke sfeer in een 18e eeuws pand.
Hoog gelegen boven St. Peter Port
biedt het een schitterend uitzicht
over zee. Uniek is dat alle kamers
groot en licht zijn met uitzicht over
zee.
Ligging op een heuvel met uitzicht
over de haven van St. Peter Port en
over de eilanden Herm en Sark. Het
centrum ligt op ca. 5 minuten lopen
van het hotel; de terugweg is langer
omdat de weg omhoog leidt.
Faciliteiten receptie, lounge, bar,
restaurant met uitstekende reputatie,
gratis WiFi, tuin, terras en parkeer-
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of terras. Er zijn standaard, bay en
deluxe kamers: de verschillen zitten in
de positie van de kamers, decoratie en
accessoires.
Bijzonderheden: bij een verblijf van
min. 7 nachten krijgt u de eerste avond
een 2-gangen diner aangeboden.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Standaard kamer

gelegenheid. Er is een lift, maar die
bereikt niet alle kamers.
Maaltijden Engels ontbijt is inbegrepen. Halfpension mogelijk.
Kamers (22) ruim, licht en modern

met uitzicht over zee, met bad of douche, toilet, haardroger, gratis WiFi,
iPod-dock, telefoon, tv, strijkfaciliteiten,
koffie- en theezetfaciliteiten. Alle met
uitzicht over zee, sommige met balkon

vertrekperiode
1/4-31/10

2-pk
standaard

Ligging zeer gunstig gelegen, in het
centrum van St. Peter Port, aan een
hellende weg. Het gezellige centrum,
de haven en het busstation liggen op
korte wandelafstand.
Faciliteiten receptie met kluisjes,
lift en beschutte tuin met verwarmd
zwembad (ca. mei t/m september).
Terras met ligbedden en parasols, sfeervolle bar, restaurant/
brasserie, lounges, gratis WiFi,
24-uurs roomservice. Healthclub
en spa (min. leeftijd 16 jaar) met

sauna, stoombad, jacuzzi, relaxruimte, fitnessruimte en zonnebank.
Schoonheidsbehandelingen tegen
betaling en ter plaatse te reserveren.
Valetparking.
Maaltijden een zeer uitgebreid
Engels ontbijt is inbegrepen.
Halfpension kunt u ter plaatse regelen en betalen.
Kamers (62) type ‘classic’, verzorgd
ingericht, badkamer met bad en toilet, haardroger, 2-persoonsbed, tv,
telefoon, radio, koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje, broekpers, gratis
WiFi en internetverbinding. Type
Queen is wat ruimer met zithoekje.
Voor tweepersoonskamers met 2
aparte bedden (mogelijk in type
King) of met zeezicht (type SeaView
King) zijn toeslagen van toepassing.

2-pk
deluxe

137

Halfpension toeslag € 57,-

150

aanbiedingen
Bij min. verblijf van 7 nachten nachten ontvangt u
een gratis 2-gangen diner op de 1e avond, exclusief
drankjes.

4=3

26. Hotel The Old Government House & Spa HHHHH St. Peter Port

Mondain, historisch en sfeervol! Het
hotel is gehuisvest in de voormalige
residentie van de Britse gouverneur
op Guernsey, waarbij de klassieke
inrichting de historie van het hotel
levend houdt.

2-pk
bay

118

7=6

vroeg
boek

Type Queen

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-30/9
1/10-31/10

2-pk classic 2-pk queen 2-pk king zz 2-pk classic
alleengebr.

134
146
134

159
172
159

aanbiedingen

222
238
222

242
267
242

4=3 1/4-31/5, 1/10-31/10 (o.b.v. lo) 7=6 1/6-30/9
(o.b.v. lo) vroegboekvoordeel: indien u boekt vóór
31 maart ontvangt u een foodcredit van £ 25,- p.p.
te besteden op de eerste dag van aankomst.

guernsey
a
a
n
b
e
v
o
l
e
n

39
gratis
buspas

27. Appartementen Albany Queens Road HHHH St. Peter Port

Een schitterend appartementencomplex met groot zwembad. Van harte
aanbevolen!
Ligging gemakkelijk bereikbaar aan
de rand van St. Peter Port, op ca. 1
km van het gezellige centrum (via
een hellende weg). Bushalte op ca.
100 m en supermarkt op ca. 1,1 km.
Faciliteiten receptie met kluis,
lounge, tv, verwarmbaar zwembad
(ca. mei t/m sep) met terras en ligstoelen, parkeerterrein voor de deur,
gelegenheid tot gebruik van wasmachine, grote tuin. Er is geen lift.
Maaltijden u verblijft o.b.v. logies.
Appartementen (26) 3-kamerapp.
(max. 4 volw., 1 kind t/m 11 jr en
1 baby): woonkamer met zitje, slaapbank, eethoek, gratis WiFi en tv. Twee
2-persoons slaapkamers. Moderne

kitchenette met o.a. magnetron, koel-/
vrieskast, waterkoker, toaster, elektrisch fornuis en oven. Badkamer met
bad en toilet. Sommige appartementen
hebben een verdieping.
Er zijn 2 types: A.W. Puigin: met
balkon of terras en Mansion:
zonder balkon of terras
Inbegrepen elektriciteit, warm
water, wekelijks schoonmaak, wisseling handdoeken en linnengoed.

28. Appartementen Ellingham Cottages HHHH

Strandlakens aanwezig. Er zijn basis
toiletartikelen aanwezig, zoals shampoo,
douche-/badschuim. Tevens is er een
basis welkomstpakket met thee, koffie,
suiker en koekjes.
Bijzonderheden alleen verblijf voor hele
weken mogelijk met aankomst op zondag.
Alle appartementen hebben verschillend
interieur. Indien u boekt voor een verblijf
in april-juni, ontvangt u een gratis buspas
met 25 ritten per boeking.

prijzen per app. per week o.b.v. lg in €

vertrekperiode
1/4-1/5
2/5-12/6
13/6-17/7
18/7-11/9
12/9-31/10

3-kamer app
mansion
zonder balkon
of terras

891
972
1159
1368
786

3-kamer app
puigin
met balkon of
terras

891
1042
1303
1499
809

St. Martin's

Een ruim opgezet appartementencomplex met 12 uitstekend ingerichte
appartementen en cottages. De
stijl is een mix van traditioneel en
boutique.
Ligging vlakbij het centrum van St.
Martins, op ca. 10 min. van de kust.
Supermarkt en winkeltjes op ca. 500
m. Het strand van de baai Moulin
Huet Bay bevindt zich op ca. 5 minuten loopafstand.
Faciliteiten parkeerplaats, tuin,
bibliotheek, barbecue-faciliteiten.
Maaltijden u verblijft o.b.v. logies.
Appartementen (12) 3-kamer-cottage classic (max. 4 volw. + 1 baby):
comfortabel ingericht met twee
2-pers. slaapkamers, waarvan 1 met
2-pers. bed en 1 met losse bedden.

Ruim en modern ingericht met centrale verwarming, volledig uitgeruste
keuken met koel-/ vriesvak, magnetron, toaster, elektrisch fornuis,
oven, waterkoker en wasmachine.
Woongedeelte met twee zitbanken
en eethoek, tv, dvd-speler, terras met
zitje, badkamer met bad en toilet.
4-kamer cottage (max. 6 volw + 1
baby): als 3 kamer cottage, maar met
drie 2-pers. slaapkamers.

Inbegrepen elektriciteit, wekelijks
wisseling handdoeken en linnengoed
(strandlakens zelf meenemen), gratis
gebruik van babybedje (bij boeking
opgeven). Gratis WiFi.
Bijzonderheden verblijf alleen voor
hele weken mogelijk met aankomst
op zondag. Extra bed voor kind op
aanvraag.

prijzen per app. per week o.b.v. lg in €

vertrekperiode
4/4-1/5
2/5-29/5
30/5-5/6
6/6-12/6
13/6-17/7
18/7-28/8
29/8-17/9
18/9-8/10
9/10-31/10

3-kamer
Cottage Classic

4-kamer
Cottage

896
928
1222
1059
1141
1385
978
815
734

1263
1304
1589
1467
1589
1833
1467
1263
1019
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herm
Mouisonnière Beach
Shell Beach

café

The Bear's
Beach
vissersdorp
Belvoir Bay
manor
Mermaid
Tavern

kapel

haven

1
Rosière Steps

herm



...Hemel op aarde

Sommigen betitelen Herm als
‘heaven on earth’. Dit paradijsje op
aarde is inderdaad een oase van
rust, vooral als de dagjesmensen
met de laatste boot vertrokken zijn.
Er is geen openbaar vervoer en zelfs geen fietsverhuur. Draagbare radio’s en honden zijn er
verboden. Het eiland (oppervlakte 1 bij 3 km)
valt onder het baljuwschap van Guernsey. Er is
op het eiland één hotel, één pub, één tennisbaan, één winkelcentrum (van twee winkels)
en zelfs een gevangenis voor één persoon.
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Herm is afwisselend

Herm heeft een afwisselend landschap:
mooie stranden aan de noordkant, rotsen en klifpaden (met adembenemende
vergezichten) aan de zuidkant. Een klein
personenbootje onderhoudt vanuit de
haven van St. Peter Port op Guernsey
dagelijks meerdere verbindingen. De
overtocht duurt ca. 20 minuten. Uit
eten op Herm is geen enkel probleem.
Ondermeer een bistro en een Carveryrestaurant bieden uitstekende kwaliteit
voor schappelijke prijzen. De supermarkt
is zeven dagen per week geopend.

1. Hotel The White House HHH

Een stijlvol en historisch hotel dat
klasse en rust uitstraalt. The White
House is het enige hotel dat Herm
rijk is. Het staat boordevol antiek,
grossiert in lounges en open haarden
en er heerst een traditionele, Engelse
sfeer. Het hotel ligt net boven zee en
is van het strand gescheiden door een
wandelpad en een mooie tuin, waarin
u fleurige bloemperken en een overvloed aan tropisch ogende planten
tegenkomt. Vanuit de lounges en het
restaurant is het zicht op zee onovertroffen. Het uitstekende restaurant is
onderscheiden met een AA-Rosette.
Ligging rustig gelegen, aan een pad
langs de kust.
Faciliteiten receptie, diverse lounges
met open haard en uitzicht op zee,
bar, restaurant, gratis WiFi, verwarmbaar zwembad met terras, tuin met
ligstoelen, tennisbaan, op het strand

van Belvoir Bay zijn een aantal ligstoelen gereserveerd voor hotelgasten. Er is geen lift.
Maaltijden u verblijft o.b.v. logies/
Engels ontbijt. Verblijf o.b.v. halfpension is mogelijk, ter plaatse te reserveren voor ca. £ 37.50.
Kamers (38) ligging in het hoofdgebouw of in een aantal cottages;
alle kamers zijn goed ingericht met
bad of douche en toilet, radio, gratis
WiFi en koffie- en theezetfaciliteiten;
de kamers in het hoofdgebouw zijn
iets duurder maar hebben zeezicht;
in hoofd- en bijgebouwen kan
tegen toeslag een kamer met balkon
geboekt worden.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/9

2 pk cottage

124

2-pk cottage
alleengebruik

153

sark

sark
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...Ongerepte natuur

Het eiland Sark ligt op een rotsplateau, ca. 115 meter boven zeeniveau. De kust is grillig en rotsachtig en in het binnenland zijn de valleien dichtbegroeid. Deze ongereptheid vraagt wel wat van de bezoeker: stevige wandelschoenen en sportieve kleding. Want de wegen
zijn er -ongeplaveid en de verlichting is miniem. Gemotoriseerd
vervoer kent men er, op een paar tractoren na, niet.

Flora en Fauna

Wandelaars, fietsers (fietsen te huur) en
vogelliefhebbers hebben op Sark door
de uitbundige fauna en flora de tijd
van hun leven. In de lente bijvoorbeeld
zien de heuvels blauw van de vele Blue
Bells. Zandstranden zijn bij laag tij te
vinden bij de Dixcart en Grand Grève
Bay, bereikbaar langs een lange trap of
steile helling. Verder is ‘La Coupée’, een
natuurlijke brug tussen Sark en Little
Sark, een bezoek zeker waard: u geniet

er van schitterende vergezichten.
Tevens heeft Sark tegenwoordig haar
eigen wijngaard. Een bijzonder bezit
voor zo’n klein eiland. Vanuit de
haven van St. Peter Port op Guernsey
verzorgt een boot van maandag t/m
zaterdag in 40 minuten de verbinding. Bij aankomst wordt de bagage
per tractor naar het hotel gebracht
en bent u aangewezen op de benenwagen.
Banquette Bay
la seigneurie

La Grève
de la Ville

kerk
Havre
Gosselin

1

Harbour Hill

Grande Grève Bay
Dixcart Bay
La Coupée
Little Sark
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1. Hotel Stocks HHHH

Een typisch 16e eeuws country hotel
al jaren gerund door dezelfde familie. Een zeer gastvrij hotel dat een
luxe sfeer uitstraalt. Prachtige mix
van stijlvol en informeel.
Ligging in het hartje van het eiland
omringd door prachtige tuinen met
de meest exotische planten, die
prima gedijen in het milde klimaat.
Er zijn talloze schilderachtige wandelroutes mogelijk in de landelijke
omgeving van Sark. U kunt in de
buurt fietsen huren om het autovrije
platteland in de omgeving te
verkennen.

Faciliteiten lounge met bar, poolside bistro, restaurant, gratis WiFi,
grote tuinen, verwarmbaar zwembad
(mei t/m september) met kindergedeelte, jacuzzi, kleine fitnessruimte,
art & craft ruimte, terras met ligstoelen.
Maaltijden Engels ontbijt.
Halfpension mogelijk.
Kamers (23) alle kamers zijn verschillend van grootte en individueel ingericht
met moderne badkamer met bad of
douche en toilet, tv, radio, haardroger,
telefoon, gratis WiFi en koffie- en theezetfaciliteiten. Strijkplank en -ijzer zijn
bij de receptie verkrijgbaar.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-26/6
27/6-4/9
5/9-30/9
1/10-31/10

Halfpension toeslag € 60,-

2-pk
superior

162
174
162
108

2-pk superior
alleengebruik

323
347
323
216

42

jersey


Ervaar de ‘kunst van het genieten’ op dit eiland!

Jersey is woest en prachtig. Het is het grootste en meest zuidelijk gelegen
Kanaaleiland, zo’n 20 kilometer van de Franse kust (Normandië). De warme
golfstroom uit het Caraïbisch gebied zorgt voor een gunstig klimaat met
vroege lentes, lange zwoele zomers en zachte winters. De bloemenpracht
van het eiland is werkelijk schitterend en tijdens het ‘Battle of Flowers’, een
groots bloemencorso in augustus, kunt u hier uitgebreid kennis mee maken.

Must do’s & see’s!
Devil’s Hole een spectaculaire grot aan
de noordkust. Ze staat in verbinding met
zee en is ongeveer 30 m breed en 60 m
diep. Op de top heeft u een adembenemend uitzicht over de rotsen en de zee.

Het glooiende landschap van Jersey is
voornamelijk groen met lage begroeiing, velden, weilanden, tuinbouw en
beboste heuvels. De kustlijn is grillig en
rotsachtig met veel prachtige baaien,
woeste kliffen en idyllische inhammen,
waar u diverse zand- en kiezelstranden
tegen zult komen. Ondanks de geringe
afmetingen, Jersey beslaat zo’n 115
vierkante kilometer, raakt de bezoeker niet snel uitgekeken. Het rotspad
langs de ruige Noordkust, leidt van de

ruïnes van het 14e eeuwse kasteel in
Grosnez naar het vissersdorpje Rozel.
Het oosten, waar het dramatische
Mont Orgueil Castle de skyline bepaalt,
vormt vooral het toneel van vele oude
mythes en legenden. Het zuiden is de
plaats om alle facetten van de zee te
ervaren …. Zonnebaden, zwemmen,
zeilen, of actiever als u wilt. Het westen
heeft een wat rustiger en weelderiger
karakter. Hier geniet u van fascinerende
zonsondergangen.

Jersey War Tunnels een ondergronds
hospitaal tijdens de 2e wereldoorlog,
omgetoverd tot een aangrijpend
museum. Alles gezien vanuit de ogen
van de plaatselijke bevolking

La Mare Vineyard waar u zich kunt
laten meevoeren door het fascinerende
proces van de enige wijnmakers op Jersey.

Durrell Wildlife Conservation Trust
geen traditionele dierentuin, maar een
centrum voor met uitsterven bedreigde
diersoorten.
Corbiere Point dé vuurtoren en
het beeldmerk van Jersey. Ver in zee
tijdens vloed. En bij eb wandelt u er
naartoe. Als u een indrukwekkende
zonsondergang wilt meemaken, dan is
dit the place to be.

Mont Orgueil Castle die de dramatische skyline van de oostkant van het
bepaalt, vormt vooral het toneel van
vele oude mythes en legenden.

Gratis!
zie p. 4

Jersey biedt bovendien vele sportieve
mogelijkheden: variërend van een middagje kleiduivenschieten, een partijtje
golf of een middagje surfen tot een
spannend duikavontuur; op Jersey komt
elke sportliefhebber wel aan zijn trekken. En natuurlijk heeft Jersey op culinair gebied een reputatie hoog te houden. Geniet u van de uitstekende internationale keuken, waarbij de Franse
invloeden duidelijk aanwezig zijn.

Wining & Dining
The Boathouse, in St. Aubin. Prachtige
plek en als een schip hangt dit restaurant deels in zee.
The Hungry Man, een klein beach cafe
in Rozel, waar de beste burgers van
het eiland worden geserveerd. Bijna
wereldberoemd in Jersey.
Faulkner Fisheries, een uniek lunch adres
op de punt van het eiland bij L’Etacq. Hier
eet u buiten, in een eenvoudige setting de
meest verrukkelijke vis. Verse zeevruchten
worden bereid op de barbecue. U hoeft
enkel aan te schuiven en te genieten.
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Tips & Trips Jersey

Tip va n de Specia

Autorijden met het stuur
aan de goede kant

Wilt u in korte tijd en op comfortabele
wijze veel van Jersey zien, dan kan dat
heel goed per auto. Het gemakkelijkste
is om een auto te huren. Om de prijs
hoeft u het zeker niet te laten. En het
grote voordeel is dat het stuur aan
de “goede” kant zit. Er wordt immers
links gereden in Jersey. En met zo’n
“Engelse” auto, gaat het links rijden
dan ook eigenlijk vanzelf. Een ander
voordeel is, dat er een ruime keus is

aan kleine autotypes. Erg gemakkelijk op de soms smalle weggetjes. Op
Jersey geldt een maximum snelheid van
slechts 40 mijl per uur. De lokale bevolking houdt rekening met de huurauto’s
die duidelijk een H op de auto hebben.
Dit alles maakt autorijden voor de toeristen een relaxte aangelegenheid. Voor
prijzen verwijzen wij u naar pag. 11.

Vrijheid, blijheid...
fietsen op Jersey

Met uw fiets kunt u gaan en staan
waar u wilt. Het heuvelachtige landschap zorgt ervoor dat u soms even
stevig in de pedalen moet, maar de
prachtige vergezichten zullen die
inspanning ruimschoots compenseren.

Wandelen op Jersey

De schoonheid van Jersey en de verscheidenheid aan flora en fauna ervaart
u het best te voet. Het eiland heeft
meer dan 560 kilometer kust- en landelijke paden. Om elke bocht die u maakt,
staat u een nieuw verrassend uitzicht te

list

of een grot
Zeehonden zien onderweg, zeekayak,
een
verkennen…. stap eens in
e RIB en
ell
sn
een
van
rd
of aan boo
nheden vanaf
ontdek de verborgen schoo
het water.

wachten. Jersey is bij uitstek een eiland
om te voet te ontdekken. Bij de Tourist
Office in St. Helier zijn wandelkaarten
met schitterende wandelroutes te koop,
zodat u het eiland als het ware “under
your own steam” kunt ontdekken.

nen wij u over het schema van Manche
Iles Express informeren.
Prijs retourticket € 34,- p.p.

Lokaal vervoer per bus

Dagtocht Sark

Het openbaar vervoer op Jersey is
uitstekend geregeld. Het bussysteem is
zeer uitgebreid. Regelmatig vertrekken
er bussen van het busstation St. Helier
naar alle delen van het eiland. Een
busrit kost £ 2,40 per rit. Een buspas
geeft u veel gemak voor onbeperkt
gebruik. De meerdaagse passen dienen
op aaneengesloten dagen gebruikt te
worden.U kunt de passen direct bij uw
boeking bij ons bestellen: 3 dagen
€ 28,- (prijswijzigingen voorbehouden)

Dagtocht Guernsey

Proef Guernsey in één dag. Vanaf de
Albert Pier in St. Helier kunt u met
Manche Iles Express enkele keren per
week een retour overtocht maken naar
Guernsey. U komt aan in St. Peter Port,
zodat u het lieflijke hoofdstadje kunt
verkennen. Ook vindt u daar het busstation met busroutes over het gehele
eiland. De vaartijd bedraagt ca. 1 uur.
Meestal zal de dagtocht mogelijk zijn
op dinsdag en vrijdag. Bij boeking kun-

Wilt u graag het ongerepte Sark
bezoeken? Dat kan! Vanaf de Albert
Pier in St. Helier kunt u met Manche
Iles Express enkele keren per week
een retour overtocht maken naar het
pittoreske Sark. De vaartijd bedraagt
ca. 1 uur en 10 minuten. Meestal zal
de dagtocht mogelijk zijn op zaterdag
en woensdag. Bij boeking kunnen wij
u over het schema van Manche Iles
Express informeren.
Prijs retourticket € 58,- p.p.
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Jersey actief

Evenementenwijzer

Jersey Seafaris,
een enerverende ervaring

Hieronder een overzicht van de meest in het oog springende -festiviteiten en
spektakels op Jersey, die nu bekend zijn voor 2021.

Jersey Seafaris maakt met een supersnelle RIB (Rigid Inflatable Boat) unieke
tochten rond de prachtige kustlijn van
Jersey en eilanden voor de kust.
Maak een excursie naar de eilandengroep Ecréhous, ca. 10 km ten noorden
van Jersey. Op sommige eilanden staan
huizen, maar er zijn geen permanente
bewoners. De RIB brengt u in ca. 20
min. naar Ecréhous en u heeft ruim
een uur de tijd om op de eilanden
rond te dwalen. Als u geluk heeft, ziet
u de zeehonden en dolfijnen die daar
leven. De vertrektijden zijn afhankelijk
van weer en getijde. Voor agenda en
boeking, raadpleeg onze reserveringsafdeling.
Prijs p.p. ca.: € 52,voor een 2-uur durende trip

Golfen op Jersey, waar the
Greens ook echt “green” zijn

De rust en het prachtige glooiende
landschap van Jersey zijn uitstekende
ingrediënten om te golfen. Jersey
beschikt over 6 golfbanen, waarvan drie
18-holes. Les Mielles Golf & Country
Club is de enige van de drie 18-holes
waar u geen handicap nodig heeft. Les
Mielles, in het zuidwesten van Jersey,
vlakbij de St. Ouen’s Bay, biedt twee
9-holes banen aan. U kunt alleen een
9-holes baan te doen, maximale speeltijd 2 uur en 10 min., of beide 9-holes
banen, maximale speeltijd 4 uur en 30
min. (2.10 uur en 2.20 uur). Voor informatie en boeken verwijzen wij u naar
www.lesmielles.com. Ter plaatse kunt u
clubs, carts en -buggies huren.

Fish Hunting in het Kanaal
Vanaf de haven van St. Helier (lig-

Liberation Day
The 13th Parish Festival of Independent Film and Music
The Durrell Challenge
Love Nature Festival
The Jersey International Motoring Festival
Sunsets Concerts
Around the Island Walk 
Old There Festival
Wonky Town Festival
Battle of Flowers Carnaval
Battle of Flowers Moonlight Carnaval
Walking Through Autumn Festival
plaats La Collette Marina, Victoria
Pier) vertrekt u rond 9 uur in de ochtend met een boot voor een volle dag
zeevissen met hengels en het nodige
aas (incl. een kopje koffie of thee,
exclusief lunch). Deze vistrip wordt
begeleid door een ervaren visfanaat,
genaamd David Nuth, die u naar de
beste plekken zal mee nemen op zijn
boot ‘The Thesesus’. Gegarandeerd
visplezier! Voor meer informatie
www.tarkaseatrips.com of onze
lokale vertegenwoordiging.

9 mei
13 – 16 mei
23 mei
31 mei – 6 juni
3 – 6 juni
18 – 19 juni
19 juni
3 – 4 juli
17 juli
12 augustus
13 augustus
1 – 5 september

Alle data onder voorbehoud. Voor meer informatie www.jersey.com

Moonwalking op Jersey

Bij laag tij komt rond het eiland een
brede gordel land vrij. Vuurtorens of
rotspartijen kunnen alleen dan te voet
worden bereikt. Bij hoog tij stijgt de
zeespiegel twaalf meter en liggen die
paden en wegen diep onder water. Bij
eb vormt het strand een landschap
zoals je die alleen op de maan tegen
komt. Deze wandeltochten worden
begeleid door een marinebioloog die u
enthousiast vertelt over o.a. het ontstaan van dit magnifieke natuurwonder.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
www.jerseywalkadventures.co.uk

Goed voor de adrenaline!
Zeekajakken

Jersey is een fantastische bestemming
om te kajakken op zee. U gaat op zee
met een ervaren instructeur en u zit
niet “in” de kajak, maar “sit-on-top”.
Na een instructie gaat u onder begeleiding de zee op. Dag, tijd en plaats
is altijd in overleg met onze partner
Jersey Kayak Adventures ter plaatse,
omdat alles afhankelijk is van getijde,
weer en wind. Een fantastische ervaring. Indien u bij ons boekt ontvangt
u een voucher dat geldig is voor ca.

2 uur kajakken gedurende de duur
van uw verblijf. Ter plaatse dient u bij
Jersey Kayak Adventures telefonisch
uw afspraken maken. Alle benodigde
uitrusting is ter plaatse beschikbaar en
inbegrepen. Wel is het verstandig zelf
waterschoenen mee te nemen.
Prijs p.p. ca.: € 55,-

jersey
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Waar vindt u de accommodaties?
Veel accommodaties liggen in St. Helier,
de ‘bruisende’ hoofdstad van Jersey,
gelegen aan de zuidkust van dit grootste Kanaaleiland. Het stadje ligt aan
de rand van een ruime baai, met in het
centrale gedeelte een steile, rotsachtige
heuvel (met het moderne sport- en
recreatiecentrum Fort Regent) en een
moderne jachthaven met daarachter
het lokale VVV-kantoor in het Jersey
Museum. Het bekende Elisabeth Castle,
dat u bij eb te voet kunt bereiken (!),
ligt idyllisch en fotogeniek voor de kust.

U kunt in St. Helier uitstekend winkelen.
In het levendige (deels autovrije) centrum vindt u een ruim aanbod van juweliers, parfumerieën, boetiekjes en zelfs
warenhuizen. Om lekker te eten zit u in
dit stadje ook meer dan goed: er is een
keur aan (internationale) restaurantjes en
barretjes waar u heerlijk kunt tafelen.

lopend kunt bereiken. Let u er wel op
dat u weer terug bent voordat het getij
keert ….? Direct achter de haven bevindt
zich het kleurrijke centrum van St. Aubin,
met vele aardige guesthouses, diverse
restaurants, bars en gezellige terrasjes.
St. Aubin is voor een ieder die houdt
van gezelligheid en rust, met daarbij de
vele faciliteiten van St. Helier binnen
handbereik.

St. Aubin is een gezellig, klein vissersplaatsje in het district St Brelade’s. Fraai
gelegen aan een ruime baai, met groene
heuvels op de achtergrond, is dit dorpje
voor vele mensen een ware attractie
waar men graag weer eens terug komt.
St. Aubin valt op door de kleine jachthaven die bij eb geheel droog komt te
staan, zodat zelfs de bootjes hun welverdiende rust krijgen in het heerlijke
‘Kanaaleilanden-zonnetje’. Voor de kust
verrijst een 16e-eeuws fort, dat u bij eb

Enkele vindt u ook in het binnenland
en de west-, noord- en oostkust van
Jersey. Hoewel landschappelijk verschillend, hebben deze gebieden met elkaar
gemeen dat het er wat minder ‘druk’ is
dan in de hiervoor genoemde plaatsen
op het eiland. De westkust kenmerkt
zich door duinlandschap en zandstranden. Hier vindt u o.a. Corbière Point in
St. Brelades met de beroemde vuurtoren.

Er zijn verder vele ruige rotsformaties en
ook de indrukwekkende zonsondergang
zal nog lang in uw geheugen gegrift
staan! De noordkust is een waar paradijs
voor wandelaars en natuurliefhebbers.
Hier strekken zich imposante kliffen uit
en het landschap leent zich uitstekend
voor wandelingen over de goed gemarkeerde klifpaden, die zich tussen de
grillige inhammen hebben gevormd. Aan
de oostkust doemt een prachtig, groen
landschap op met o.a. het schitterende
Grouville Bay met het bekende Mont
Orgueil Castle. Het binnenland kent
grotendeels zacht glooiende heuvels en
dalen. U zult worden verrast door het
weelderige groene landschap. Speciaal
om het de fietsers naar de zin te maken
zijn hier talloze ‘green lanes’, waar auto’s
niet harder dan 15 mijl (ca. 25 km) per
uur mogen rijden.

Hier liggen de hotels
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Hotel Stafford
Hotel Miramar
Guesthouse Undercliff
Hotel The Norfolk Lodge
Hotel Fort d’Auvergne
Appartementen Uplands
Hotel The Inn
The Hampshire Hotel
Hotel The Revere
Hotel Best Western Royal
Hotel Pontac House
Hotel Ommaroo
Hotel Monterey
Hotel Mayfair
Appartementen Beau Rivage
Hotel Cristina
Hotel Golden Sands
Hotel Somerville
Hotel Pomme d’Or
Appartementen Liberty
Hotel Greenhills Country
Hotel De France
Hotel Atlantic
Durrell Wildlife Camp
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Jersey,
the island break
			

Ontdek Jersey in 8 dagen

Jersey is het grootste Kanaaleiland, met haar 116 km2 heeft zij een indrukwekkende kustlijn van 70
km. De grootte van het eiland maakt het interessant om gedurende een volle week kennis te maken
met de veelzijdigheid Jersey: historisch erfgoed over het eiland verspreid, prachtige stranden en
baaien en kliffen, magnifieke vergezichten, boten die op hun kant liggen in havens die droog vallen.
Het enorme verschil tussen eb en vloed
(gemiddeld met zo’n 12 meter één van
de grootste ter wereld), maakt dat het
eiland twee keer per dag totaal van
gedaante verandert. Hier vind je geen
drukke stranden en massatoerisme.
Hier vind je intieme baaien, schone
stranden, kristalhelder water en traditionele strandkiosken.
U kunt er heerlijk eten. Er is een geweldig
aanbod aan uitstekende restaurants en
pubs. De invloed van de Franse keuken
is onmiskenbaar aanwezig. Een rijke bron
aan verse ingrediënten, waarbij vooral vis
en schaaldieren een inspiratie vormen,
staan borg voor smaakvolle gerechten.
Het eeuwenlange conflict tussen
Engelsen en Fransen, evenals de rol
die Jersey heeft gespeeld tijdens de
2e wereldoorlog, heeft op dit eiland
talloze sporen achtergelaten. Dit rijke

verleden vindt u terug in de musea,
landhuizen, granietstenen boerderijen
en oude parochiekerken. Jersey kenmerkt zich door historie en idylle en
een typisch vriendelijke eilandsfeer.
Het uiterlijk is Engels. De huizen zijn
voornamelijk in de Engelse cottage stijl
gebouwd. Men spreekt er de Engelse
taal, rijdt er links en is de Engelse hoffelijkheid eigen. Maar ontegenzeggelijk zult
u ook de Franse nonchalance herkennen.
Wij laten u in deze 8-daagse reis kennismaken met een aantal facetten van
Jersey.

Dag 1

zondag Vanuit Rotterdam vliegt u
met Blue Islands via een korte stop in
Guernsey rechtstreeks naar Jersey. Op
de luchthaven wacht onze lokale vertegenwoordiger u op voor de transfer
naar het charmante stadshotel The
Revere. Hier verblijft u 7 nachten op
basis van half pension.

Dag 2

maandag Dagexcursie Jersey van
09.30 - 17.00. U wordt per bus opgehaald bij uw hotel en u gaat onder leiding van een Engelssprekende gids de
gehele kustlijn van het eiland verkennen. Er zijn een 7-tal stops. Er is een
lunchstop bij Moulin de Lecq aan de
noordkust (lunch niet inbegrepen). De
tour eindigt bij de busstop van Jersey

Bus & Boat tour in St. Helier, niet ver
van uw hotel.

Dag 3

dinsdag Bootexcursie. U wordt opgehaald per bus bij uw hotel om 09.30
die nu naar de Albert Pier in St. Helier
brengt voor een 2 uur durende boottocht langs de zuidwest kust. Vanaf het
water ziet het eiland er heel anders uit.
U vaart langs het imposante Elizabeth
Castle, St. Aubin en Noirmont Point.
De tour eindigt bij De Albert Pier.

Dag 4

woensdag Jersey Wartunnels. U
wordt opgehaald per vintage bus bij
uw hotel om 09.30 die nu naar de
Jersey Wartunnels brengt voor een
bezoek. Dit ondergrondse hospitaal
uit de 2e wereldoorlog is omgetoverd
tot een aangrijpend museum. Alles
gezien en verteld vanuit de ogen van
de plaatselijke bevolking. U kunt hier
zolang doorbrengen als u wilt. Entree
is inbegrepen. De vintage bus rijdt op
verschillende tijden terug naar het busstation in St. Helier.

Dag 5 t/m 7

donderdag t/m zaterdag Vrij te besteden. Tijdens uw kennismakingstour op
maandag heeft u vast plaatsen gezien
die u nog beter wilt ontdekken. U ontvangt een 3-daagse buspas waarmee
u onbeperkt naar alle delen van het
eiland kunt reizen.

Dag 8

zondag U wordt in uw hotel opgehaald voor uw transfer naar de luchthaven. U vliegt vanuit Jersey met een
korte stop in Guernsey terug naar
Rotterdam.
Vertrek zondag
Inbegrepen vluchten per Blue Islands
vanaf Rotterdam naar Jersey v.v. gebaseerd op Y-klasse • 7 overnachtingen
op Jersey in Hotel The Revere op basis
van half pension • 3-daagse buspas
(geldig 3 dagen aansluitend) • alle programma onderdelen, zoals hierboven
in het programma per dag genoemd
• luchthaven transfers op de dag van
aankomst en vertrek (dag 1 en 8)
Voor hotelomschrijvingen zie pag. 50.

prijzen p.p. o.b.v. 2-pk in €

vertrek: zondag
vertrekperiode
25/4-1/5
2/5-29/5
30/5-5/6
6/6-26/6
27/6-17/7
18/7-21/8
22/8-4/9

/

1069
1119
1179
1181
1171
1191
1181

Vluchten gebaseerd op Y-klasse.
Voor toeslagen Y1 en Y2, zie voorwaarden pag 7
Prijzen zijn gebaseerd op volledige bezetting in een 2-pers.
kamer. De prijzen zijn vanaf prijzen voor de periode, de juiste
prijs krijgt u bij boeking
Voor kinder- en 1-pers. prijzen: raadpleeg uw reisbureau

jersey
3=2

1. Hotel Stafford HH St. Helier

47
half
pension

4=3

voordeel

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Eenvoudig 2-sterrenhotel in het centrum van St. Helier, op ca. 50 m van
ons populaire hotel The Revere. In de
omgeving vindt u diverse gezellige
restaurants.
Ligging in het hart van St. Helier,
in een rustige zijstraat van de kustweg. Op ca. 3 minuten lopen van

de gezellige winkelstraatjes en op
ca. 300 m van het strand. Openbare
parkeergarage op ca. 100 m.
Faciliteiten receptie met kluis,
lobby, groot restaurant, bar, gratis
WiFi en lift.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen, halfpension is mogelijk.
Kamers (72) eenvoudig maar netjes

vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-15/9
16/9-30/9

2-pk

Halfpension toeslag € 24,-

2-pk alleengebr.

47
50
57
50

62
64
79
64

aanbiedingen

ingericht met bad of douche, toilet,
telefoon, tv, gratis WiFi en koffie- en
theezetfaciliteiten.

3=2: 1/4-30/4 (o.b.v. lo) 4=3: 1/4-6/8, 15/8-30/9
(o.b.v. lo); 50% korting op halfpension toeslag:
bij min. 7 nachten verblijf o.b.v halfpension binnen de periodes 1/4-6/8, 15/8-30/9 let op: de aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd.

5=4

2. Hotel Miramar HH+ St. Brelade

Een prima verzorgd en gemoedelijk
hotel. De ligging hoog boven de baai
van St. Brelade’s Bay en staat borg
voor prachtig uitzicht.
Ligging rustig gelegen, bovenaan
St. Brelade’s Bay en door een korte
helling gescheiden van de weg naar
St. Aubin. De bushalte bevindt zich
op ca. 1 minuut loopafstand. Het
d
e
s
i
g
n

zandstrand van St. Brelades bereikt
u in ca. 5 min. te voet via een pad.
Terug naar het hotel duurt langer,
want het pad naar het strand is
tamelijk steil.
Faciliteiten receptie met kluis,
lounge, restaurant, bar met zeezicht
en terras, verwarmbaar buiten zwembad (ca. mei – september), zonne
terrassen, gratis WiFi, parkeergele-

genheid. Er is geen lift.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen.
Verblijf op basis van halfpension is
mogelijk.
Kamers (38) eenvoudig maar netjes
ingericht met bad of douche en toilet,
haardroger, tv en koffie- en theezet
faciliteiten. Er zijn kamers met landzicht
en kamers aan de zuidkant met (deels)
zeezicht, waarvoor een toeslag geldt.

7=6

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

vertrekperiode
1/5-29/5
30/5-11/9
12/9-4/10

2-pk

59
70
59

2-pk zeezicht

1-pk

64
76
64

94
105
94

Halfpension toeslag € 24,-

aanbiedingen
5=4: 1/5-30/5 en 14/9-4/10 (o.b.v. lo) alleen geldig
voor de 2-pk landzijde 7=6: 1/5-4/10 (o.b.v. lo)
alleen geldig voor de 2-pk landzijde

3. Guesthouse Undercliff HHHH Bouley Bay

Spectaculair en rustig gelegen
guesthouse. De inwonende eigenaren
Richard Huson en zijn vrouw doen
er alles aan om het hun gasten naar
de zin te maken. De guesthouse is
zeer geliefd bij wandelaars, want
hiervandaan heeft u uitstekende
wandelmogelijkheden.

Ligging boven Bouley Bay, aan een
sterk hellende weg, omgeven door
bossen en kliffen, met een schitterend uitzicht over één van Jersey’s
mooiste baaien. Lijnbus (ca. 5 x per
dag) naar St. Helier van juni tot half
september. Vanwege de ligging raden
wij u aan een auto te huren. Geen

eetgelegenheden in de nabije omgeving.
Maaltijden Deze guesthouse werkt
op selfcatering basis: alleen op de
eerste dag staat er een continentaal
welkomst ontbijt in uw koelkast.
Kamers (12) verschillend ingericht met
badkamer met douche en toilet, tv,
gratis WiFi, een Nespresso style koffie

apparaat, waterkoker, koelkastje, toaster, magnetron en een tafeltje om uw
ontbijt te gebruiken. U verblijft op basis
van het selfcatering concept. De kamers
worden niet dagelijks geserviced, maar
wel worden dagelijks de handdoeken
gecheckt en vervangen indien nodig. De
junior suites en tuinzicht appartementen
zijn groter en hebben een kitchenette
met kookplaat en oven.
Bijzonderheden: geen aankomst en
vertrek op zondag mogelijk. Geen kinderen beneden de 5 jaar. De 4-sterren
waardering is op basis van guesthouse
classificatie.
prijzen p.p.p.n. o.b.v. lg in €
vertrek-periode
24/4-14/5
15/5-11/6
12/6-10/9
11/9-3/10
Er geldt een minimum verblijf van 4 nachten.

2-pk

40
47
53
47

48

jersey
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4. Hotel The Norfolk Lodge HHH St. Helier

5=4

6=5

7=6

vroeg
boek

pen, halfpension is mogelijk.
Kamers (101) netjes ingericht met bad
of douche en toilet, haardroger, telefoon, tv, gratis WiFi, koffie- en theezetfaciliteiten.
prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Goed stadshotel met prima kamers,
aantrekkelijk binnenzwembad en
ruime parkeergelegenheid. Behoort
tot de gerenommeerde Morvan Hotels.
Ligging op ca. 500 m. van het
levendige centrum van St. Helier.
Faciliteiten receptie met kluis, g
 ratis
a
a
n
b
e
v
o
l
e
n

vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-14/5
15/5-25/6
26/6-27/8
28/8-17/9
18/9-1/10
2/10-31/10

WiFi, lift (na traptreden), kleine
gezellige lounge met terras, bar,
restaurant, binnenzwembad met
apart kinderbad, kleine fitnessruimte,
zonneterras. In het hoogseizoen (ca.
mei-sep) regelmatig entertainment.
Parkeerterrein (gratis).
Maaltijden Engels ontbijt is inbegre-

2-pk

1-pk

56
63
72
79
72
63
56

2-pk alleengebr.

63
78
87
94
87
78
63

Halfpension toeslag € 23,-

89
104
123
136
123
104
89

aanbiedingen
4=3: 1/4-30/4, 2/10-29/10 (o.b.v. lo) 5=4: 1/5-28/5,
18/9-1/10 (o.b.v. lo) 6=5: 29/5-25/6 (o.b.v. lo) 7=6:
26/6-17/9 (o.b.v. lo) vroegboek voordeel: indien
geboekt vóór 31-mrt 2021 o.b.v. halfpension,
betaalt u € 13,- p.p.p.d. halfpension toeslag: bij
min. verblijf van 3 nachten binnen de periodes
1/4-28/5, 18/9-31/10 bij min. verblijf van 4 nachten
binnen de periodes 29/5-30/7, 15/8-27/8, 11/9-17/9

4=3

5. Hotel Fort d’Auvergne HHH St. Helier

5=4

6=5

7=6

vroeg
boek

bad of douche en toilet, tv, telefoon,
gratis WiFi, koffie- en theezetfaciliteiten.
Voor tweepersoonskamers met zeezicht
of balkon met zeezicht gelden toeslagen.
prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Een informeel strandhotel aan de
rand van St. Helier, direct aan het
strand. Behoort tot de gerenommeerde Morvan Hotels.
Ligging aan de rand van St. Helier,
direct aan het Havre des Pas-strand,
waar ligstoelen worden verhuurd.
U loopt in slechts ca. 10 min. naar
het centrum, maar u kunt ook met de
bus (halte voor de deur).

Faciliteiten receptie met kluishuur,
lounge, groot zonneterras aan de
zeezijde, bar ‘le Promenade’ met
uitzicht op Havre des Pas, restaurant, gratis WiFi, overdekt verwarmd
zwembad met zeezicht en kindergedeelte, lift (echter veel trappen in het
gebouw), geen eigen parkeerterrein.
In het hoogseizoen (ca. mei-sep)
regelmatig entertainment.
Maaltijden Engels ontbijt inbegre-

vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-14/5
15/5-25/6
26/6-27/8
28/8-17/9
18/9-1/10
2/10-31/10

2-pk

2-pk
zeezicht

56
63
72
79
72
63
56

64
71
80
87
80
71
64

Halfpension toeslag € 23,-

2-pk
zeezicht/
balkon

67
72
84
91
84
72
67

1-pk

63
78
87
94
87
78
63

aanbiedingen

pen. Halfpension mogelijk.
Kamers (65) eenvoudig ingericht met

4=3: 1/4-30/4, 2/10-29/10 (o.b.v. lo) 5=4: 1/5-28/5, 18/91/10 (o.b.v. lo) 6=5: 29/5-25/6 (o.b.v. lo) 7=6: 26/6-17/9
(o.b.v. lo) vroegboek voordeel: indien geboekt vóór
31-mrt 2021 o.b.v. halfpension, betaalt u € 13,- p.p.p.d.
halfpension toeslag: bij min. verblijf van 3 nachten
binnen de periodes 1/4-28/5, 18/9-31/10
bij min. verblijf van 4 nachten binnen de periodes
29/5-30/7, 15/8-27/8, 11/9-17/9

6. Appartementen Uplands HHH St. Helier

Gezellig complex ondergebracht in
cottage-huisjes aan de rand van St.
Helier. Het maakt deel uit van de
Morvan Hotels.
Ligging op ca. 1,3 km van het centrum van St. Helier via een hellende

weg. Het strand van St. Aubin bevindt
zich op ca. 1,2 km. Bushalte voor de
deur. Supermarkt op ca. 250 m.
Faciliteiten Het complex heeft
geen eigen receptie, maar staat in
verbinding met de receptie van Hotel
Norfolk Lodge. U ontvangt een code
die u toegang geeft tot uw appartement. Het complex beschikt over een
tuin en wasserette. Gratis WiFi. U
kunt gebruik maken van de binnen-

en buitenzwembaden van de zusterhotels Norfolk Lodge, Fort d’Auvergne en
Monterey.
Maaltijden U verblijft o.b.v. logies.
Appartementen (12) 2-kamerapp.
(max. 2 pers.): woonkamer met 2-zitsbankje, eethoek en tv. Slaapkamer met
2 bedden, kitchenette met inductiekookplaten, waterkoker, toaster en
koelkast. Badkamer met bad, douche,
toilet en haardroger. 2-kamer app.
‘maisonette’ (max 3 volw. + 2 (kleinere) kinderen): als 2-kamer app., maar
met etage, een 3-pers. kamer en extra
2-pers. uitklapbed in woonkamer en
aparte keuken. Het uitklapbed is smal
en geschikt voor (kleinere) kinderen.
Inbegrepen schoonmaak bij aankomst
en vertrek, elektriciteit, warm water,
bed- en badlinnen (strandlakens zelf
meenemen).

prijzen per app. p.n. o.b.v. lg in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-14/5
15/5-25/6
26/6-27/8
28/8-17/9
18/9-1/10
2/10-31/10

2-kamer
app 2p

100
123
139
152
139
123
100

2-kamer
app 4p

140
163
180
192
180
163
140

jersey
d
e
s
i
g
n

Ligging op ca. 500 m van het centrum van St. Helier, aan een hellende
weg.
Faciliteiten receptie, lift, lounge,
gratis WiFi in het gehele hotel,
The Inn-bar, uitstekend restaurant met Engelse en mediterrane
a
a
n
b
e
v
o
l
e
n

4=3 5=4 7=6

7. Hotel The Inn HHH St. Helier

Een comfortabel en stijlvol boutiquehotel op een goede locatie in St.
Helier, nabij het centrum. Het hotel
werd voor zijn goede kwaliteit en
service door Visit Britain onderscheiden met een Gold-Award. Van harte
aanbevolen!

gerechten en een gezellige patio.
Parkeergelegenheid aan de overkant
van de weg.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Halfpension is mogelijk. Ook
kunt u ter plaatse prima barmaaltijden bestellen.
Kamers (36) met veel design elementen; type ‘classic’ comfortabel ingericht met bad of douche, toilet, haardroger, koffie- en theezetfaciliteiten,
telefoon, kluis, gratis WiFi en LCD-tv.
Tevens superiorkamers beschikbaar
(toeslag) met gratis mineraalwater op
de kamer, een DVD-speler, grotere

49
restaurant

voordeel

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
4/4-1/5
2/5-29/5
30/5-3/7
4/7-17/9
18/9-30/9
1/10-31/10

2-pk classic

Halfpension toeslag € 33,-

66
69
82
85
80
69

2-pk superior

79
82
94
96
92
82

1-pk classic.

104
108
114
114
104
104

aanbiedingen

LCD-tv, iPod docking station, badjassen en broekpers.

4=3: 1/10-31/10 (o.b.v. lo) 5=4: 4/4-1/5, 18/9-30/9
(o.b.v. lo) 7=6: 2/5-29/5 (o.b.v. lo)
restaurant voordeel: indien u boekt voor min. 3
nachten verblijf binnen de periode 30/5-18/9 ontvangt u een diner voucher t.w.v. £ 10,- p.p.

8. The Hampshire Hotel HHH St. Helier

standaard

Een comfortabel en gastvrij hotel in
koloniale stijl met plezierige informele sfeer.
Ligging in het centrum van St.
Helier, op loopafstand van de voetgangerszone, de winkels en vele restaurantjes en barretjes.
Faciliteiten receptie, grote sfeervolle
lounge, gratis WiFi, bar, restaurant,
overdekt terras, verwarmbaar zwembad (ca. mei – september), lift (niet
naar alle verdiepingen) en parkeerge-

legenheid.
Maaltijden Engels ontbijt is inbegrepen. Tevens mogelijkheid om ter
plaatse halfpension te reserveren
(3-gangen menu ca. £ 25,-).
Kamers (42) verzorgd ingericht met
bad of douche en toilet, haardroger,
koffie- en theezetfaciliteiten, gratis
WiFi, tv en telefoon. De superior
kamers zijn ruimer dan de standaard
kamers. De premier kamers zijn nog
groter.

premier

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-15/7
16/7-25/8
26/8-30/9
1/10-31/10

2-pk

48
72
75
72
53

2-pk superior

56
79
84
79
60

2-pk premier

60
86
94
86
64

1-pk

80
112
120
112
80

50
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3=2 5=4

9. Hotel The Revere HHH St. Helier

Romantisch en sfeervol stadshotel in
hartje St. Helier. The Revere beschikt
over 2 uitstekende restaurants: het
sfeervolle Candlelight Restaurant
(met meestal een pianist) en de
populaire Doran’s Courtyard Bistro.
Een aanrader!
Ligging in het hart van St. Helier, in
een rustige zijstraat van de kustweg.
Op zo’n 3 minuten lopen van de
gezellige winkelstraatjes en op ca.
300 m van het strand. Openbare
parkeergarage (’s nachts gratis) op
ca. 50 m.

10. Hotel Best Western Royal HHH St. Helier

Faciliteiten receptie met kluisjes, bar,
lounge met open haard, klein verwarmd zwembad (ca. mei t/m sep.)
met terras en diverse dakterrassen,
2 restaurants, roomservice 24 uur per
dag, gratis WiFi, geen lift.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen.
Halfpension is mogelijk.
Kamers (56) alle verschillend van
grootte en inrichting, voorzien van
badkamer met bad of douche, toilet,
haardroger, telefoon, LCD-tv, radio en
gratis WiFi. Voor 2-pers. kamers met
hemelbed gelden toeslagen.

half
pension
voordeel

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-15/9
16/9-30/9
1/10-31/10

2-pk

2-pk alleengebr.

60
70
82
79
60

Halfpension toeslag € 29,-

89
107
118
115
89

aanbiedingen
3=2: 1/4-30/4, 1/10-31/10 (o.b.v. lo)
4=3: 1/5-6/8, 15/8-30/9 (o.b.v. lo)
50% korting op halfpension toeslag: bij min. 7
nachten verblijf o.b.v halfpension binnen de
periodes 1/4-6/8, 15/8-30/9 let op: de aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd.

4=3

5=4

6=5

7=6

vroeg
boek

Kamers (89) verzorgd ingericht met
bad of douche en toilet, haardroger,
koffie- en theezetfaciliteiten, tv, gratis
WiFi, radio en telefoon.
prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Een goed en comfortabel hotel, centraal gelegen in St. Helier, op slechts
een paar minuten wandelen van de
voetgangerszone. Behoort tot de gerenommeerde Morvan Family Hotels.
Ligging in het centrum van St.
Helier, op loopafstand van de voetgangerszone, de winkels en vele restaurantjes en barretjes.

Faciliteiten receptie, lounge, gratis
WiFi, bar, restaurant ‘Seasons’ en
parkeergelegenheid (beperkt aantal
plaatsen), zonneterras. Lift (de 4e
verdieping per trap). In het hoog
seizoen (ca. mei-sep) regelmatig
entertainment.
Maaltijden Engels ontbijt is inbegrepen. Tevens mogelijkheid om halfpension te reserveren.

vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-14/5
15/5-25/6
26/6-27/8
28/8-17/9
18/9-1/10
2/10-31/10

2-pk

64
71
80
87
80
71
64

1-pk

71
86
95
102
95
86
71

2-pk alleengebr.

105
124
139
152
139
124
105

Halfpension toeslag € 26,-

aanbiedingen
4=3: 1/4-30/4, 2/10-29/10 (o.b.v. lo) 5=4: 1/5-28/5,
18/9-1/10 (o.b.v. lo) 6=5: 29/5-25/6 (o.b.v. lo) 7=6:
26/6-17/9 (o.b.v. lo) vroegboek voordeel: indien
geboekt vóór 31-mrt 2021 o.b.v. halfpension,
betaalt u € 13,- p.p.p.d. halfpension toeslag:
bij min. verblijf van 3 nachten binnen de periodes
1/4-28/5, 18/9-31/10 bij min. verblijf van 4 nachten
binnen de periodes 29/5-30/7, 15/8-27/8, 11/9-17/9

jersey
a
a
n
b
e
v
o
l
e
n

gratis
buspas

11. Hotel Pontac House HHH St. Clement

Een uitstekend toeristenklasse hotel
met sfeervol guesthouse karakter
en goede keuken, op een prachtige
locatie in Jersey.
Ligging uitkijkend over St. Clements
Bay op de zuid-oostelijke punt van
Jersey. Slechts de kustweg scheidt
het hotel van het strand en het spectaculaire ‘maanlandschap’ (bij eb).
Bushalte voor de deur (directe verbindingen met St. Helier en Gorey).
Faciliteiten receptie met kluis, tv
lounge, bar, gratis WiFi, biljart, stijl-

51
geen
toeslag
1-pk

vol restaurant met spectaculair uitzicht op St. Clements Bay, terras met
zeezicht, verwarmbaar zwembad (ca.
mei t/m september), parkeerterrein
achter het hotel en tuin met ligstoelen. Geen lift.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Halfpension mogelijk.
Kamers (27) keurig ingericht, badkamer met bad of douche en toilet,
flatscreen tv, gratis WiFi, telefoon en
koffie- en theezetfaciliteiten. Voor
kamers met zeezicht en balkon en
superiorkamers geldt een toeslag.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrek2-pk
2-pk zeezicht 2-pk superior
landzijde
periode
1/4-22/5
51
70
75
23/5-19/6
64
83
88
20/6-18/9
72
91
95
19/9-31/10
51
70
75
Halfpension toeslag € 26,-

1-pk

51
64
72
51

aanbiedingen
gratis 2-daagse buspas bij verblijf van 2 pers.
voor min. 3 nachten o.b.v. halfpension
geen 1-pk toeslag

52

jersey
vroeg
boek

12. Hotel Ommaroo HHH St. Helier

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Historisch hotel, gehuisvest in een
karakteristiek Victoriaans gebouw.
Ideaal voor wie stad en strand wil
combineren.
Ligging aan de rand van St. Helier,
door de boulevard gescheiden van
het Havre des Pas strand, waar zich
een zeewater zwembad bevindt.
Naar het strand van Grève d’Azette

is is ca. 800 m, het centrum van St.
Helier is op ca. 15 min. loopafstand.
Bushalte op ca. 100 m.
Faciliteiten receptie, diverse lounges, gratis WiFi, tuin, cocktailbar,
restaurant en roomservice. Er is een
lift. Ruim eigen parkeerterrein.
Maaltijden Engels ontbijt is inbegrepen. Halfpension is mogelijk.
Kamers (84) met bad of douche en

vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-31/5
1/6-30/6
1/7-31/8
1/9-30/9
1/10-31/10

2-pk classic

73
82
95
98
95
78

2-pk zeezicht

1-pk classic

102
111
124
127
124
107

Halfpension toeslag € 33,-

102
111
124
127
124
107

aanbiedingen

toilet, haardroger, telefoon, radio, tv
en koffie- en theezetfaciliteiten. Voor
kamers met zeezicht, of zeezicht met
balkon gelden toeslagen.

alle aanbiedingen gelden alleen voor de classic
kamer bij 2 pers. bezetting: 4=3: 1/4-30/4 (o.b.v.
lo) 7=6: 1/5-30/6 (o.b.v. lo), indien geboekt voor
30-apr 2021 7=6: 20/8-30/9 (o.b.v. lo), indien
geboekt voor 31-mei 2021 4=3: 1/10-31/10 (o.b.v. lo),
indien geboekt voor 31-aug 2021

4=3

5=4

6=5

13. Hotel The Monterey, part of the Sure Hotel Collection by Best Western HHH St. Helier

7=6

vroeg
boek

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Een prima stadshotel en in zijn
categorie een absolute uitblinker als
het gaat om service, faciliteiten en
inrichting. Behoort tot de gerenommeerde Morvan Hotels.
Ligging op ca. 15 min. loopafstand
van het centrum. Strand op ca. 1,5

km. Bushalte voor de deur.
Faciliteiten receptie met kluisverhuur, 2 liften, lounge, bar, restaurant,
gratis WiFi, verwarmd binnenbad
met jacuzzi, fitnessruimte, verwarmbaar buitenzwembad (ca. jun t/m
sep) met terras en ligstoelen en Turks
stoombad. In het hoogseizoen (ca.

mei-sep) regelmatig entertainment.
Parkeerterrein.
Maaltijden Engels ontbijt is inbegrepen. Halfpension is mogelijk.
Kamers (73) voorzien van bad of douche en toilet, telefoon, tv, gratis WiFi,
koffie- en theezetfaciliteiten. De echte
eenpersoonskamers zijn vrij eenvoudig,
maar hiervoor geldt dan ook geen
toeslag. Voor 2-pers. ‘superior’ kamers
geldt een toeslag.

vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-14/5
15/5-25/6
26/6-27/8
28/8-17/9
18/9-1/10
2/10-31/10

2-pk

61
68
78
84
78
68
61

2-pk superior

1-pk

66
74
83
90
83
74
66

Halfpension toeslag € 26,-

68
83
92
99
92
83
68

aanbiedingen
4=3: 1/4-30/4, 2/10-29/10 (o.b.v. lo) 5=4: 1/5-28/5,
18/9-1/10 (o.b.v. lo) 6=5: 29/5-25/6 (o.b.v. lo)
7=6: 26/6-17/9 (o.b.v. lo) vroegboek voordeel:
indien geboekt vóór 31-mrt 2021 o.b.v. halfpension, betaalt u € 13,- p.p.p.d. halfpension toeslag:
bij min. verblijf van 3 nachten binnen de periodes
1/4-28/5, 18/9-31/10 bij min. verblijf van 4 nachten
binnen de periodes 29/5-30/7, 15/8-27/8, 11/9-17/9

4=3

14. Hotel The Mayfair HHH St. Helier

5=4

7=6

vroeg
boek

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
4/4-30/4
1/5-28/5
29/5-6/8
7/8-20/8
21/8-1/10
1/10-22/10

Een typische stadshotel met centrale
ligging en prima faciliteiten
Ligging in het centrum van St. Helier,
op ca. 10 min. loopafstand van de
winkelstraten in de voetgangerszone
en op ca. 15 minuten loopafstand
van het strand van Havre des Pas.
Faciliteiten receptie, lounge, kof-

2-pk

Halfpension toeslag € 23,-

fiebar, restaurant, zonneterras, gratis
WiFi, lift en parkeergelegenheid. Er is
een health club met binnenzwembad,
stoombad, jaccuzi en fitnessruimte.
Gedurende het zomerseizoen is er in
de avonden regelmatig entertainment.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Half pension is mogelijk.
Kamers (222) met bad of douche,

59
66
80
88
76
59

2-pk alleengebr.

94
108
137
152
128
94

aanbiedingen

toilet, haardroger, telefoon, tv, gratis
WiFi en koffie- en theezetfaciliteiten.

4=3: 4/4-30/4, 18/9-22/10 (o.b.v. lo) 5=4: 1/5-28/5
(o.b.v. lo) 7=6: 29/5-17/9 (o.b.v. lo) vroegboek
voordeel: gratis halfpension bij verblijf van
min. 4 nachten binnen de periode 4/4-9/7, indien
geboekt vóór 31-mrt 2021; 50% korting op de
halfpension-toeslag bij verblijf van min. 4 nachten binnen de periode 10/7-17/9, indien geboekt
vóór 31-mrt 2021; gratis halfpension bij verblijf
van min. 4 nachten binnen de periode 18/9-22/10,
indien geboekt vóór 31-jul 2021 let op: aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd.

jersey

53

15. Appartementen Beau Rivage HHH St. Brelade

Ruime en comfortabele appartementen, direct aan het zandstrand van
St. Brelade’s Bay. De appartementen
liggen op de 2e en 3e etage van Hotel
Beau Rivage. Ideaal voor families
met kinderen.
Ligging aan de baai van St. Brelade,
met aan de ene kant het strand en
de zee en aan de andere kant een
prachtige groene omgeving. In de
buurt liggen andere hotels en winkeltjes. Bushalte is vlakbij.

Faciliteiten receptie, bar, restaurant
met terras aan het strand, kleine
kinderspeelruimte, liften, gratis WiFi
en parkeergelegenheid. Op de 3e
verdieping is een was- en strijkruimte. Tegen betaling (munten) kunt
u gebruik maken van de wasmachine
en –droger.
Maaltijden U verblijft o.b.v. logies
Appartementen (12) 2-kamerapp.
(max. 4 volw. of 2 volw. en 2 kinderen t/m 12 jaar): woonkamer met
zit-/slaapbank, eethoek, telefoon, tv,

DVD-speler. Slaapkamer met 2-persoonsbed, wekkerradio, tv en haardroger. De keuken is volledig uitgerust
met vaatwasser, koelkast, vriezer,
elektrische kookplaten en magnetron.
Badkamer met bad, douche, toilet;
3-kamerapp. (max. 4 volw. + 4 kinderen of 6 volw. + 2 kinderen): als 2-kamer
app. maar met extra slaapkamer en badkamer. Tevens kunnen er extra bedden
worden bijgeplaatst in de slaapkamers.
Er zijn appartementen landzijde, zeezijde,
of zeezijde met balkon.

Inbegrepen elektriciteit, warm water,
verwarming, 2 x per week wisseling
van handdoeken en linnen en eindschoonmaak. Strandlakens dient u zelf
mee te nemen.
Bijzonderheden babybedjes kunnen
op verzoek worden bijgeplaatst (tegen
een vergoeding ter plaatse). Bij aankomst krijgt u een welkomstpakket met
o.a. brood, boter, thee, koffie, suiker,
fruit, chocolade en wijn. Bij aankomst
wordt u om een borgsom van £ 400 of
creditcard afdruk gevraagd.
prijzen per week o.b.v. lg in €
2-kamer app
landzijde

vertrekperiode
4/4-1/5
2/5-22/5
23/5-29/5
30/5-26/6
27/6-10/7
11/7-28/8
29/8-11/9
12/9-25/9
26/9-23/10

854
978
1374
1262
1596
2053
1374
1052
656

2-kamer app
zz/ba

1212
1398
1954
1794
2275
2931
1954
1497
940

Ligging in Millbrook tussen St. Helier
en St. Aubin, beide op ca. 3,5 km.
Zandstrand op ca. 500 m. Het hotel
is iets hoger gelegen, op een heuvel
boven de baai van St. Aubin, aan een
sterk hellende weg. Via een pad (met

treden) door de tuin is het ca. 5 min.
naar de bushalte en ca. 500 m naar
het strand.
Faciliteiten receptie met kluis, restaurant (heerlijke barlunches), bar,
gratis WiFi, verwarmd zwembad met
rondom terras, ruime parkeergelegenheid, tuin met ligstoelen. Er is
geen lift. Van half april tot eind september is er min. drie avonden per
week entertainment.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Halfpension mogelijk (nette
kleding wordt op prijs gesteld).
Kamers (62) voorzien van bad of

1534
1756
2473
2275
2869
3698
2473
1893
1176

geen
toeslag
1-pk

16. Hotel Cristina HHHH St. Aubin

Dit hotel behoort al jarenlang tot één
van de meest aantrekkelijke hotels
van Jersey. Door haar ligging op een
heuvel geniet u vanuit het restaurant,
de bar, de tuin en de panoramische
terrassen van een schitterend uitzicht.
De maaltijden in het stijlvolle restaurant zijn uitstekend verzorgd.

3-kamer app
zz/ba

douche, toilet, haardroger, wekkerradio, tv, telefoon, gratis WiFi, en koffieen theezetfaciliteiten. Voor standaardkamers met zeezicht en balkon op het
zuiden geldt een toeslag.
prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-16/4
17/4-30/4
1/5-14/5
15/5-17/9
18/9-1/10
2/10-22/10

2-pk

64
67
78
99
78
64

Halfpension toeslag € 37,-

2-pk zz

76
79
89
111
89
76

2-pk zz, ba

aanbiedingen
geen 1-pk toeslag

91
94
104
126
104
91

1-pk

64
67
78
99
78
64
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jersey
geen
toeslag
1-pk

17. Hotel Golden Sands HHHH St. Brelade

Prachtig familie-strandhotel aan de
mooiste baai van Jersey. Slechts een
wandelpromenade scheidt dit hotel
van het schitterende zandstrand van
St. Brelade’s Bay. Strandstoelen huurt
u bij particuliere ondernemers.
De kamers zijn comfortabel en in
moderne stijl ingericht. Een echte
aanrader!
Ligging aan het mooie zandstrand
van St. Brelade’s Bay, temidden van
andere hotels en winkeltjes, in een
groene omgeving, bushalte vlakbij.
Faciliteiten receptie met kluis, lift,
b
o
u
t
i
q
u
e

restaurant, roomservice, bar met
zeezicht, lounges, gratis WiFi, restaurant met aangepaste maaltijden
voor kinderen en een spelletjeskamer.
In het hoogseizoen regelmatig liveentertainment.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen.
Verblijf op basis van halfpension is
mogelijk (nette kleding wordt op prijs
gesteld.
Kamers (63) netjes ingericht met
bad of douche en toilet, haardroger,
telefoon, gratis WiFi, satelliet-tv en
koffie- en theezetfaciliteiten. Tegen
een toeslag kunnen één- en twee-

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

persoonskamers met zeezicht/balkon
en superior-tweepersoonskamers met
zeezicht/balkon gereserveerd worden
(‘superior’-kamers zijn ruimer en luxer,
voorzien van een kluisje).

vertrekperiode
1/4-16/4
17/4-30/4
1/5-14/5
15/5-17/9
18/9-1/10
2/10-15/10
16/10-29/10

2-pk

66
82
92
108
85
66
63

Halfpension toeslag € 37,-

2-pk
zz,ba

94
110
120
136
112
94
91

2-pk superior
zz,ba

102
118
128
144
121
102
99

1-pk

66
82
92
108
85
66
63

aanbiedingen
geen 1-pk toeslag

18. Hotel Somerville HHHH St. Aubin

Karakteristiek, in klassiek Engelse
stijl gebouwd hotel, rustig en hooggelegen boven de jachthaven van het
historische dorp St. Aubin. Somerville
biedt vele faciliteiten, zoals een goed
restaurant, verwarmd zwembad en
een schitterende tuin.
Ligging iets hoger gelegen in het
dorpje St. Aubin. Het centrum op ca.
225 m (via een deels sterk hellende
weg). Het zandstrand van St. Aubin’s
Bay en bushalte op ca. 600 m.
Faciliteiten receptie met kluisverhuur, lounge, ruime en gezellige
lounge/bar met panoramisch uitzicht
en openslaande deuren naar de
prachtige tuin, restaurant, roomservice, gratis WiFi, lift, verwarmd

zwembad (ca. mei t/m sep) met
terras met ligbedden en parasols.
In het hoogseizoen regelmatig
entertainment (cabaret, muziek).
Parkeerterrein bij het hotel.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Verblijf op basis van halfpension
is mogelijk en een absolute aanrader
(nette kleding wordt op prijs gesteld).
Het restaurant heeft diverse prijzen
gewonnen.
Kamers (59) smaakvol ingericht met
badkamer met bad en toilet (1-pers.
kamers met douche en toilet), haardroger, LCD-tv, radio, telefoon, gratis
WiFi, koffie- en theezetfaciliteiten.
Voor twee- en éénpersoons kamers
met zeezicht wordt een toeslag berekend.

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/4
1/5-14/5
15/5-17/9
18/9-1/10
2/10-22/10
23/10-31/10

2-pk

88
108
123
108
88
73

Halfpension toeslag € 49,-

2-pk
zz,ba

114
134
149
134
114
99

2-pk superior
zz,ba

124
144
159
144
124
110

1-pk

88
130
144
130
88
73

jersey
3=2

19. Hotel Pomme d’Or HHHH St. Helier

In dit luxe hotel dat dateert uit 1837
zit u letterlijk en figuurlijk eerste
rang in Jersey. Het hotel heeft een
rijke geschiedenis en heeft beroemdheden als Victor Hugo en Dame Vera
Lynn als gasten begroet.
Ligging zeer centraal gelegen aan
het gezellige Liberation Square in St.
Helier. Het ligt aan de jachthaven
en direct bij het centrale busstation.
a
a
n
b
e
v
o
l
e
n

Vanaf hier vertrekken de bussen in
alle richtingen van het eiland.
Faciliteiten receptie, lounge, bar,
coffeebar, restaurant, 24-uurs roomservice, liften, gratis WiFi
Maaltijden uitgebreid Engels ontbijtbuffet inbegrepen. Halfpension
mogelijk.
Kamers (143) eigentijdse comfortabele kamers met bad, of douche,
toilet, haardroger, telefoon, tv, gratis
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WiFi, strijkfaciliteiten, kluisje, koffie- en
theezetfaciliteiten. Voor executive en
superior kamers met o.a. koelkastje en
badjassen betaalt u een toeslag.
Bijzonderheden U Kunt gratis gebruik
maken van de Aquadome in het zuster
hotel The Merton op ca. 20 minuten
loopafstand.

7=6

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-22/4
23/4-27/5
28/5-25/9
26/9-31/10

2-pk
classis

90
105
109
81

Halfpension toeslag € 37,-

2-pk
executive

97
112
116
88

2-pk superior
stadszijde

101
116
120
92

aanbiedingen
3=2: 1/4-8/5 & 26/9-31/10 (o.b.v. LO) 7=6: 9/5-25/9
(o.b.v. LO)

20. Appartementen Liberty HHHH St. Helier

Mooie en moderne appartementen
gelegen in het commerciële gedeelte
van St. Helier. Uitstekende keuze voor
een verblijf in deze gezellige stad.
Ligging zeer centraal aan de
Esplanade, tegenover de haven en
direct bij het centrale busstation.
Vanaf hier vertrekken de bussen in
alle richtingen van het eiland.
Faciliteiten 24-uurs receptie met
gratis koffie, thee en versnaperingen;
terras en lift.
Maaltijden U verblijft o.b.v. logies.
Appartementen (63) 2-kamerapp.
(max. 2 pers.): modern, ruim en in

lichte kleuren ingericht, met badkamer en toilet, 2-pers. slaapkamer met
LCD-tv, woonkamer met zitgedeelte
en eethoek, LCD-tv, DVD-speler,
stereo-installatie met een iPod dockingstation, gratis WiFi en airconditioning. Volledig uitgeruste keuken
met o.a. vaatwasser, wasmachine en
-droger. De appartementen liggen
aan de straatzijde, er zijn ook appartementen aan de havenzijde met
balkon (tegen toeslag). 3-kamerapp.
(max. 4 pers.): idem met twee slaapkamers.
Bijzonderheden op verzoek kan
een babybedje worden bijgeplaatst

(betaling ter plaatse). Indien u meer
dan 7 nachten verblijft wordt uw
appartement één keer schoon gemaakt
alsmede wisseling van van hand- en
theedoeken en linnengoed, dit is inclusief. Extra schoonmaak en wisseling
van hand- en theedoeken en linnengoed tegen betaling.

prijzen per app per nacht o.b.v. lg in €
vertrek- 2-kamer app 2-kamer app 3-kamer app 3-kamer app
stadzijde havenzijde/ba stadzijde
havenzijde
periode
1/4-30/9
238
289
417
497
1/10-31/10
161
212
283
363
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21. Hotel Greenhills Country House HHHH St. Peter's Valley

Zeer sfeervol hotel, gehuisvest in een
gerestaureerde historische boerderij
in klassieke Engelse stijl met een
fraaie, bloemrijke tuin. Een sfeervol
hotel met een hoog service-niveau.
Ligging zeer rustig en centraal op
Jersey, temidden van bossen en
heuvels. Het centrum van St. Peters
Valley op ca. 1,5 km. Het strand van
St Aubin’s Bay op ca. 4 km. Bushalte
op ca. 275 m (hellende weg).
Faciliteiten receptie met kluis, gratis
WiFi, geen lift (max. 1 etage en veel
e
x
c
l
u
s
i
v
e

3=2

kamers op begane grond), meerdere
klassiek ingerichte lounges met open
haard en bibliotheek, bar, restaurant
(gepaste kleding), roomservice, klein
zwembad met terras en ligbedden,
grote bloemrijke tuin, waar het heerlijk relaxen is. Parkeergelegenheid.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen. Halfpension mogelijk (uitstekend
3-gangen keuzemenu plus koffie).
Kamers (32) stijlvol ingericht met
bad, douche en toilet, haardroger,
satelliet-lcd-tv, gratis WiFi, klokradio,
telefoon en broekpers (op verzoek).

22. Hotel De France HHHH St. Helier

Statig, toonaangevend en gerenommeerd hotel. Een topper in ons
aanbod! Het hotel ligt iets hoger op
een rustige plek in St. Helier en biedt
vele faciliteiten, zoals een zwembad,
sauna, fitness, late night bar en een
mooie tuin! De diverse restaurants
serveren uitstekende maaltijden en de
service is van hoog niveau. Verdient
terecht ons predikaat ‘exclusive’!
Ligging rustig, iets hoger gelegen in
St. Helier op ca. 1 km van het gezellige winkelcentrum.
Faciliteiten receptie, diverse
lounges, gratis WiFi, lounge bar,
‘fine dining’ Saffrons restaurant en
restaurant de Orangery, waar het

ontbijtbuffet geserveerd wordt, Café
Aroma, moderne late night bar, tuin
en terras, Ayush Wellness Spa met
verwarmd binnenzwembad, sauna
met stoombad, jacuzzi en massagemogelijkheden (tegen betaling).
Voldoende gratis parkeergelegenheid
in de garage. Liften aanwezig.
Maaltijden continentaal ontbijt is
inbegrepen. Halfpension mogelijk te
reserveren.
Kamers (129) met bad of douche,
toilet, satelliet-tv, gratis WiFi, telefoon, haardroger, kluisje en koffie- en
theezetfaciliteiten. Tegen een toeslag
kunt u een spa-kamer met balkon
reserveren. Ook zijn er junior suites
beschikbaar (prijs op aanvraag).

4=3

5=4

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €

Tevens kamers met tuinzicht (toeslag).
Bijzonderheden U kunt gratis gebruik
maken van de Aquadome in het zusterhotel The Merton in St. Helier. Indien u een
(huwelijks)verjaardag te vieren heeft, ontvangt u een fles champagne op de kamer.
U dient dit bij boeking op te geven.

vertrekperiode
1/4-29/4
30/4-27/5
28/5-11/9
12/9-9/10
10/10-31/10

2-pk

2-pk tuinzicht

86
101
117
101
86

97
112
128
112
97

Halfpension toeslag € 40,Prijzen 2-pk alleengebruik op aanvraag

aanbiedingen
3=2: 1/4-29/4, 10/10-31/10 (o.b.v. lo) 4=3: 30/4-27/5,
12/9-9/10 (o.b.v. lo) 5=4: 28/5-11/9 (o.b.v. lo)

3=2

4=3

5=4

6=5

7=6

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-30/6
1/7-30/9
1/10-31/10

2-pk

Halfpension toeslag € 39,-

117
124
117

2-pk spa

146
153
146

1-pk

153
153
153

aanbiedingen
3=2: 1/4-30/4, 1/10-31/10 (o.b.v. lo) 5=4: 1/5-30/6
(o.b.v. lo) 6=5: 1/9-30/9 (o.b.v. lo) 7=6: 1/7-31/8
(o.b.v. lo)

jersey
e
x
c
l
u
s
i
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3=2

23. Hotel Atlantic HHHH St. Brelade

Prachtig hotel en volgens kenners het
beste hotel van de Kanaaleilanden. In
Ocean Restaurant vindt u een combinatie van gastronomie en schitterend
uitzicht over St. Ouens Bay. Lid van
de hotelketen ‘Small Luxury Hotels of
the World’.
Ligging in een groot parklandschap
tussen La Moye Golf Course en het
kilometerslange zandstrand van St.
Ouen’s Bay. Bushalte aan begin van
de oprijlaan. De ligging leent zich
ook uitstekend voor het huren van
een auto.
Faciliteiten receptie, gratis WiFi, lift,
lounge met zitjes en waterpartijen,
uitkijkend op de tuin, verwarmbaar

zwembad met terras en ligbedden,
bar en uitstekend restaurant (gepaste
kleding), Dineren in de lounge is
meer informeel. Roomservice. Het
hotel heeft een grote tuin, tennisbaan (gratis), healthclub met gratis
gebruik van binnenzwembad, sauna,
jacuzzi en fitness. In het weekend is
er piano-muziek in de lounge.
Maaltijden Engels ontbijt inbegrepen, deels in buffetvorm en met aan
tafel geserveerde warme gerechten.
Half-pension mogelijk.
Kamers (50) luxe en smaakvol ingericht, moderne badkamer met bad,
douche, toilet, haardroger en gebruik
van badjassen, tv, gratis WiFi, kluisje,
telefoon, koffie- en theezetfacilitei-

ten, sofa en zitje. Keuze uit uitzicht
op de golfbaan (ochtendzon) of zeezicht (tegen toeslag) met in de verte
Guernsey en Sark (avondzon), of tuinkamers tegen toeslag.
Bijzonderheden als u een huwelijksverjaardag te vieren heeft, ontvangt
u een fles champagne op de kamer. U
dient dit bij boeking op te geven.

4=3
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5=4

7=6

prijzen p.p.p.n. o.b.v. lo in €
vertrekperiode
1/4-31/5
1/6-30/9
1/10-31/10

2-pk
golfzicht

Halfpension toeslag € 53,-

128
163
128

2-pk
zeezicht

158
198
158

1-pk
golfzicht

233
303
233

aanbiedingen
3=2: 1/4-30/4, 1/10-31/10 (o.b.v. lo) 4=3: 1/5-31/5 (o.b.v.
lo) 5=4: 1/6-30/6, 1/9-30/9 (o.b.v. lo) 7=6: 1/7-31/8
(o.b.v. lo)

24. Durrell Wildlife Camp HHHHH Trinity

Durrell Wildlife Park zet zich in voor
het behoud van bedreigde diersoorten. Deze dierentuin herbergt een
prachtige camping. Een unieke plek
om te vakantie te vieren. U verblijft
in luxe compleet ingerichte tenten,
omringd door zeldzame diersoorten in
Durrell Wildlife Park. Glamping op z’n
best! Wij raden u aan snel te boeken,
want er is veel vraag naar deze populaire accommodatie.
Ligging Aan de noordkant van het
eiland, in het district Trinity. Er is een
directe busverbinding naar St. Helier.
Faciliteiten receptie, gezellige gemeenschappelijke loungetent Lemur Lodge
met zitjes, terras, en gratis WiFi, barbe-

cueplaatsen, speeltuin en parkeergelegenheid. Café en restaurant in de dierentuin (te bereiken via de hoofdingang.
Tenten (12) Elke kampeerplek biedt
2 aparte tenten: een luxe tent met
tweepersoonsbed en twee matrassen
op de grond voor de kinderen, houtkachel en elektriciteit. Een tweede
tent met douchecabine, toilet, volledig ingerichte keuken. Eigen terras met tuinmeubilair en ligstoelen.
Tevens kan een tipi (max. 2 kinderen)
worden bijgeboekt. Bedlinnen (dekbedden), handdoeken en theedoeken
zijn aanwezig (wekelijkse wissel).
Inbegrepen onbeperkt toegang tot de
dierentuin (reguliere entreeprijs £ 16,50
per dag), basis welkomstpakket, voor

de directe nabijheid van het park. Het
is daarom van belang om te beschikken
over een (huur)auto. De dichtstbijzijnde supermarkt bevindt zich op ca.
3 km van de camping.
prijzen per tent per week o.b.v. lg in €

1x houtblokken voor de kachel.
Bijzonderheden Deze bijzondere plek
heeft geen eigen winkel en/of restaurant (enkel tijdens de openingstijden
van de dierentuin). Winkels zijn niet in

vertrekperiode
1/4-19/4
20/4-30/4
1/5-3/5
4/5-28/5
29/5-31/5
1/6-14/7
15/7-6/9
7/9-31/10

1385
1141
1385
1141
1385
1141
1385
1141

belangrijke informatie
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Vertrek- & aankomsttijden

Bij boeking ontvangt u een bevestiging
van de reistijden van uw vluchten of overtochten. Tussen het tijdstip van boeking en
de werkelijke vertrekdatum kunnen deze
tijden om operationele redenen veranderen. Bekijk dan ook zorgvuldig de exacte
vertrek- en aankomsttijden, die in de reisbescheiden staan aangegeven.

Lokale transfers

Op Jersey en Guernsey zijn deze na aankomst op de luchthaven naar de eerste
accommodatie of haven en bij vertrek van
de laatste accommodatie of haven naar de
luchthaven inbegrepen in de reissom indien
u door Sunair uw vliegreis met Blue Islands
laat verzorgen. Zie pag. 10 voor uitgebreide
informatie

De Kanaaleilanden: een nietrokers bestemming!

Op de Kanaaleilanden geldt een niet-roken
beleid. Roken in openbare ruimtes is niet
toegestaan en ook in de hotels wordt roken
niet geduld.

Vertegenwoordiging ter plaatse
Indien u met de vluchten van Blue Islands
op Jersey of Guernsey aankomt, dan wordt
u door onze lokale Engelssprekende vertegenwoordiging opgevangen op de luchthaven. Op uw reisbescheiden staan alle
contact gegevens vermeld.

Hotelkamers/Appartementen
Er bestaan verschillende 2-persoons slaapkamers: voorzien van een 2-persoonsbed
(‘double bedded’) of met twee aparte bedden (‘twin bedded’). Geef uw voorkeur bij
boeking op. Wat betreft het betrekken en
verlaten van de hotelkamer wordt doorgaans de internationale regel gehanteerd.
U kunt op de aankomstdag vanaf 12.00
uur de kamer op en dient op de dag van
vertrek vóór 11.00 uur de kamer te verlaten. De hotelkamers met bad hebben vaak
aparte kranen in de badkuip voor warm
en koud water en een al dan niet op te
hangen doucheslang. In de hotelbeschrijvingen wordt dit aangegeven met ‘bad’.
De appartementen hebben meestal vaste
aankomst- en vertrekdagen. Afwijkende
aankomstdagen op aanvraag. Houdt u er
rekening mee dat op de dag van aankomst
het appartement niet voor 14.00 uur
beschikbaar is en op de dag van vertrek u
het appartement voor 09.30 uur moet verlaten, dit in verband met schoonmaak. De
keukeninventaris is meestal bescheiden en
eenvoudig, schoonmaak en wisseling beden linnengoed vindt plaats voor aankomst
en na vertrek (meestal 1x p.w., indien vaker
dan ter plaatse bijbetalen).

Foto’s van hotelkamers en
appartementen

De foto’s van de hotelkamers en appartementen in deze brochure geven een indicatie van de werkelijkheid. Door de bouw van

(met name) de hotels verschillen de kamers
onderling van afmeting, waardoor tegelijk
de inrichting beïnvloed wordt. De gepubliceerde foto’s zijn door ons met zorg uitgekozen en kamerfoto’s zijn van kamers die
doorgaans aan gasten van Sunair worden
toegewezen. Het kan echter voorkomen
dat u een andere kamer toegewezen krijgt
dan wij in deze brochure hebben gepubliceerd. Sunair heeft hier helaas geen invloed
op en wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden

Maaltijden

Het eten op de Kanaaleilanden is prima
verzorgd. Om de dag goed te beginnen
serveren de meeste hotels een ‘Engels’
ontbijt. Dat bestaat uit eieren met bacon,
worstjes (sausages), gebakken tomaat en
champignons, gebakken vis of kipper en
tenslotte toast met boter en jam of de bittere, oranje marmalade. Vaak wordt dit nog
aangevuld met fruit, yoghurt en vruchtensappen. Het diner gaat veelal in de vorm
van een ‘table d’hôte’ keuzemenu.

Kleding in restaurant

Op de Kanaaleilanden is het diner vaak
één van de hoogtepunten van de dag.
Afhankelijk van het type accommodatie
waarin u verblijft, kan gepaste kleding op
prijs worden gesteld. Dit betreft doorgaans
de HHHH en HHHHH hotels.

WiFi

WiFi staat voor draadloos internetten.
Veel hotels op de Kanaaleilanden bieden
dit aan en bijna altijd gratis. Met uw
eigen laptop of op uw mobiele telefoon
heeft u dan toegang tot internet (mits
daarvoor geprogrammeerd). Zie de hotelbeschrijvingen voor meer informatie.

Elektriciteit, mobiele telefoon en pre-paid abonnementen

Raadpleeg uw provider of u met uw prepaid abonnement ook kunt bellen op de
Kanaaleilanden. Niet alle providers ondersteunen dit. Let op: op de Kanaaleilanden
heeft men Engelse stekkers.

Lokaal vervoer voordelig te
regelen

Sunair kan voor u zeer voordelig fiets- en
autohuur verzorgen, mits dit direct bij
boeking gereserveerd wordt. Behalve
een scherpe prijs kunt u tevens rekenen
op uitstekende service ter plekke. Wilt u
per openbaar vervoer op stap dan kan
dat. Op zowel Guernsey als Jersey is dit
prima geregeld. Uiteraard kunt u terecht
bij onze lokale Engelssprekende vertegenwoordiging voor meer advies over het
openbaar vervoer. Let op: denk er wel
om dat er links wordt gereden.

Problemen/klachten

Neem in geval van problemen ter
plaatse direct contact op met de recep-

tie of onze lokale vertegenwoordiging.
Wanneer er niet meteen een oplossing
wordt gevonden, dient u contact op te
nemen met Sunair in Nederland. Wij
kunnen dan maatregelen nemen, zodat
klachten achteraf voorkomen worden en
uw vakantie alsnog naar tevredenheid
verloopt. Ook buiten kantoortijden zijn
wij voor noodgevallen bereikbaar. Ons
alarmtelefoonnummer staat vermeld in
uw reisbescheiden.

Ander land,
andere gewoonten

Een vakantie in het buitenland betekent
andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten, anders dan thuis.
Dat is één van de aantrekkelijke kanten
van vakantie maar ook een aspect om bij
uw vakantieverwachtingen in gedachten
te houden.

Geld

Op de Kanaaleilanden heeft men eigen
bankbiljetten, waarvan de koers dezelfde
is als de Britse pond. U kunt hier echter
ook Britse ponden uitgeven. Omgekeerd
kan dit niet, dus raden wij u aan om uw
Kanaaleilanden-ponden op te maken, in
Groot Brittannië kunt u deze niet uitgeven. Credit Cards worden vrijwel overal
geaccepteerd.

Tijdsverschil

Op de Kanaaleilanden is het 1 uur vroeger dan in Nederland.

Klimaat

Op de Kanaaleilanden heerst een zacht
klimaat, onder invloed van een warme
golfstroom. De winters zijn er mild, maar
vochtig en soms guur, de zomers meestal
warm en droog.

Algemene informatie
Annuleren tijdens kantooruren
Annulering is alleen mogelijk van maandag
t/m vrijdag van 9.00 - 18.00 uur, en op
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen (wijzigingen
voorbehouden).

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Sunair Vakanties B.V. (KvK 24360607)
is aangesloten bij de ANVR. De ANVR
hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen
en informatie daarover. De reizen in deze
reisgids worden aangeboden onder de
ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/
of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld
Reisarrangement-voorwaarden) die van
toepassing zijn op alle aanbiedingen in
deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat dit niet het geval is. Deze
ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je
moet weten als je op reis gaat’.

De brochure bevat
naast de ANVRReizigersvoorwaarden ook
andere belangrijke informatie. De ANVR-Reizigers
voorwaarden en overige
informatie zijn te vinden op www.anvr.nl/
reizigersvoorwaarden.pdf.

Sunair Vakanties Algemene
Touroperator voorwaarden:
(Aan)betaling

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van
de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. In bepaalde gevallen bedraagt
de aanbetaling 30% van de reissom.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk
zes weken vóór de vertrekdag in het
bezit zijn van het boekingskantoor dan
wel als sprake is van een directe boeking
in het bezit zijn van de reisorganisator.
3. Indien de overeenkomst binnen zes
weken vóór de dag van vertrek tot stand
komt moet terstond de gehele reissom
worden voldaan.
4. V
 oor groepsreizen zijn afwijkende aanbetalingsregelingen van toepassing.
Deze voorwaarden gelden zoals per
groepsofferte aangegeven.
5. V
 oor bepaalde vlucht- en/of hotelprijzen
kunnen afwijkende wijzigings- en annuleringsvoorwaarden gelden.
6. Wijzigingskosten van een ticket, minimaal € 27,- per ticket.

Opzegging door de reiziger
(annulering)

1.	Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende
annuleringskosten in rekening brengen:
* bij annulering tot de 42e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: de
aanbetaling;* bij annulering vanaf de
42e kalender dag (inclusief) tot de
28e kalenderdag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 35% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 40%
van de reissom;
* bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 50%
van de reissom;
* bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 75%
van de reissom;
* bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag:
90% van de reissom;
* bij annulering op de vertrekdag of
later: de volledige reissom.
2.	Indien een reis is samengesteld uit
verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van
toepassing zijn, gelden per onderdeel

belangrijke informatie

de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier.
Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven
worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op
onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
3a.	Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in
een hotel, appartement, vakantiewoning
of andere accommodatie annuleert, is
hij annuleringskosten verschuldigd.
3b.	Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een
bij de nieuwe groepsgrootte passend
wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode
en in dezelfde accommodatie.
3c.	Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s)
wordt de reissom gewijzigd conform
de prijstabel. Voor de betaling van de
gewijzigde reissom zullen de normale
betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.
3d.	Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt
de overeenkomst voor alle reizigers
geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
3e.	Het totaalbedrag van annuleringskosten
en gewijzigde reissommen zal de totale
reissom van de oorspronkelijke reizigers
niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in
mindering gebracht.
4.	Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Bestrijding kinderseks
toerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/
Defence for children in de bestrijding van
kindersekstoerisme in vakantielanden.
Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en
vermoedens van seksueel misbruik van
kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl.

Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen
houden we rekening met mensen, milieu,
natuur en cultuur, zodat de vakantie
niet alleen voor u bijzonder is, maar ook
komende generaties kunnen genieten
van aantrekkelijke bestemmingen. Of het
nu gaat om vakanties waarbij u geniet
van ongerepte natuur, de lokale cultuur
beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een
heerlijk lokaal gerecht proeft; samen
werken we aan vakanties die zorgen voor
betere plekken en mooiere ervaringen.
En daarmee leveren we een belangrijke
bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen
op de bestemming. Voor u als reiziger,
maar ook voor de mensen die op de
vakantiebestemming wonen.

BTW-voorbehoud

Indien de van toepassing zijnde BTWvoorschriften in de periode die deze brochure bestrijkt, gewijzigd worden, dan worden de reissommen navenant aangepast.

Calamiteitenfonds

Sunair Vakantie B.V. (KvK
24360607 is aangesloten bij de Stichting
Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van
het Calamiteitenfonds houdt in dat u als
reiziger die deelneemt aan een reis waarop
de garantie van toepassing is:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt
indien wij de reis als gevolg van een
calamiteit niet of niet volledig kunnen
uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed
krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien
wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door
molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Geldigheid

De aangeboden reizen in deze brochure zijn
geldig van circa 1 april 2021 t/m 31 oktober 2021. Het programma is in december
2020 in druk gegeven. Sindsdien kunnen de
reisaanbiedingen gewijzigd zijn. Onze boekingskantoren zijn daarover geïnformeerd.
Onze vliegarrangementen zijn inclusief de
dan geldende luchthavenbelastingen en
–heffingen en brandstoftoeslagen bekend
per november 2020.

Vlieg-, luchthaven
belastingen en -heffingen en
brandstof-toeslagen

Vlieg-, luchthavenbelastingen en -heffingen
en brandstoftoeslagen zijn inbegrepen. Bij
lijndienstvervoer via Londen gelden er soms
extra toeslagen. Deze bedragen waren van
toepassing ten tijde van het in druk geven
van dit programma in december 2020.
Eventuele wijzigingen hierin w
 orden nabelast
c.q. gerestitueerd.

Nieuwe Europese Wet
Pakketreizen

De combinatie van reisdiensten die u wordt
aangeboden, is een pakketreis in de zin van
Richtlijn (EU)2015/2032. U kunt aanspraak
maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Sunair Vakanties B.V. is
ten volle verantwoordelijk voor de goede
uitvoering van de volledige pakketreis.
Sunair Vakanties B.V. beschikt ook over
de wettelijke verplichte bescherming om
u terug te betalen en indien het vervoer is
inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren
ingeval zij insolvent wordt.

Openingstijden
accommodaties

De meeste accommodaties openen begin
maart of april en sluiten eind oktober. De
exacte openings- en sluitingsdatum kan,
afhankelijk van het aantal geboekte gasten,

wijzigen. In het uitzonderlijk geval van
sluiting zullen wij voor een gelijkwaardig
alternatief zorgdragen.

Privacybeleid

Sunair Vakanties B.V. hecht veel waarde
aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens zullen te
allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
Deze gegevens worden door ons gebruikt
om de reservering te realiseren. Sunair
Vakanties B.V. houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Reisdocumenten

Reizigers met de Nederlandse nationaliteit
hebben een geldig Nederlands paspoort
nodig. Andere nationaliteiten dienen bij
ambassade of consulaat naar de benodigde
reisdocumenten te informeren. U dient er
zelf voor te zorgen bij vertrek en tijdens de
reis in bezit te zijn van alle nodige reisdocumenten (zie de Reisvoorwaarden, artikel
5). Voor niet volledige reisdocumenten en
de daaruit voortvloeiende problemen kan
Sunair niet aansprakelijk worden gesteld.
Raadpleeg bij het afhalen van uw reispapieren uw boekingskantoor om de eerder
verkregen informatie over de reisdocumenten nogmaals te verifiëren.

Reserveringskosten

Indien u bij onze organisatie een reservering met alleen hotelovernachting en
eventuele excursies onderbrengt dan wordt
€ 20,- aan reserveringskosten in rekening
gebracht. Bij annulering worden de reserveringskosten nooit gerestitueerd.

Stichting
Garantiefonds
Reisgelden

Sunair Vakanties B.V. (KvK 24360607) is
aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen
van de SGR-garantieregeling (www.sgr.
nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze website (vetgedrukt wat
van toepassing) gepubliceerde reizen onder
de garantie van SGR. Deze SGR-garantie
houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld
wordt terugbetaald als de wederpartij door
financieel onvermogen de overeengekomen
prestatie niet kan nakomen. Voor zover de
overeenkomst mede het vervoer omvat en
de plaats van bestemming reeds is bereikt,
wordt zorggedragen voor de terugreis. In
2021 wordt een consumentenbijdrage SGR
geïntroduceerd.

SGRZ

Sunair Vakanties B.V. is tevens
lid van het SGRZ, het garantiefonds voor
bedrijven, instellingen, scholen of verenigingen die een reis bij een aangesloten
organisatie boeken. Ons lidmaatschap
biedt tevens retaildekking. Een dekking op

59

producten van touroperators die boekingen
maken via retailers (reisbureaus).

Verzekeringen

Het boekingskantoor zal u graag informeren over mogelijkheden tot het afsluiten
van een reis- en/ of annuleringskostenverzekering.

Vluchtwijzigingen
en annuleringen

De vliegreizen uit deze brochure worden
uitgevoerd met vluchten die in principe op
vaste tijden vertrekken. In de periode vóór
25 april en vanaf 5 september maken wij
gebruik van lijndienst vluchtuitvoeringen.
De lijndienstmaatschappijen behouden zich
het recht voor om in incidentele gevallen
minder goed bezette vluchten te annuleren.
Uiteraard wordt u dan een zo goed mogelijk alternatief geboden. Sunair kan voor
deze wijzigingen en de gevolgen daarvan
niet aansprakelijk worden gesteld.

Wijziging reissom

Wij behouden ons het recht voor om de
reissom te wijzigen indien wijzigingen in
de nieuw geïmplenteerde lokale taxen,
vervoerskosten, verschuldigde heffingen en
toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten
zullen daarbij netto, dus zonder opslag,
worden doorberekend.

Vertragingen

Door stakingen, verkeersopstoppingen,
verscherpte veiligheidscontroles op diverse
luchthavens, drukte in het luchtruim,
weersomstandigheden, natuurrampen, “act
of god” etc. kunnen vertragingen ontstaan.
Sunair kan voor de daaruit voortvloeiende
kosten en tijdverlies niet aansprakelijk
gesteld worden.

Colofon
De gepubliceerde reizen in dit programma
worden georganiseerd door Sunair Vakanties
B.V. en staat ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer 24360607. Voor meer informatie:
www.sunair.nl
Kantooradres:
Raoul Wallenbergplein 27,
2404 ND Alphen aan den Rijn
Tel: +31 (0)172 - 78 20 40
(directe lijn Kanaaleilanden)
Fax: +31 (0)172 - 78 20 01
E-mail: info@sunair.nl
Website: www.sunair.nl
Voor het reserveren van onze reizen
kunt u terecht bij uw ANVR-reisbureau.
Copyright
© 2020 Sunair Vakanties B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen
of op enige andere manier, zonder vooraf
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever en producenten.

new york

steden
vakanties

the city that never sleeps
jaarprogramma 2021 - 2022

november 2020 t/m december 2021

Inclusief
Las Vegas
Philadelphia
Washington
Reykjavik
New York, inclusief gratis entree Top of the Rock

Jaarprogramma 2020-2021

temmingen.

Sunair Stedenvakanties

met KLM
ties

Sunair Vakanties biedt u
het grootste aanbod
stedenvakanties op een
presenteerblaadje.

Het grootste aanbod Stedenvakanties in één brochure!

Het grootste aanbod New York Stedenvakanties in één brochure!
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Voor boeking en informatie gaat u langs bij uw ANVR-reisbureau.

