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en voor  
Roemenië

1.- DE PASSIE VOOR DEZE BESTEMMING
Haar team, samengesteld uit gepassioneerde inboorlingen, reist elk jaar naar dit verrassende Latijnse 
land in het Slavische Oost-Europa. Zij bezoekt en ontdekt voortdurend nieuwe plaatsen en hotels 
waarvan het aanbod blijft groeien in aantal en kwaliteit. Volgens de evolutie van de Europese vraag, 
biedt Maxitours een deskundig antwoord bekwaam om te voldoen aan de verwachtingen van een 
veeleisend publiek. 
We hebben voor u de onmiskenbare voordelen voor elke productgroep geselecteerd : kust- en Thalassa 
vakanties, verblijven in de Karpaten, culturele en thema rondreizen, city trips en de ontdekking van 
de Donau Delta. 

2.- HET MEESTERSCHAP
Roemenië is een toeristische bestemming voor alle seizoenen en in volledige harmonie met haar 
geografie.
Onze perfecte kennis van het terrein, van alle landelijke diensten en het luchtvervoer, stellen ons in staat 
om de beste producten op de markt aan te bieden voor een onvergelijkbare prijs/kwaliteit verhouding.

3.- DE EXPERTISE 
De naam Maxitours geeft op zichzelf al haar roeping aan : een gepassioneerde en verantwoorde 
kennis van de bestemming en de verschillende regio’s van het land. 

4.- DE ERVARING
De 35 jaar van ons stabiele en permanente bestaan is het bewijs van een duurzame en tevens 
verantwoordelijke organisatie.
 
5.- DE AANTREKKELIJKHEID  
Wij organiseren verblijven voor alle leeftijden, smaken en budgetten. Van de individuele reis tot die 
voor samengestelde groepen, bieden wij strandvakanties aan de Zwarte Zee, avontuur en ontdekking in 
de beschermde Nationale Parken alsook Thalasso verblijven. Kies een formule uit die het beste bij u 
past : forfait, begeleide rondreis, Fly & Drive, City Trip of Flight only.

6.- DE FLEXIBILITEIT - DE VRIJHEID
Al onze programma’s zijn interactief en kunnen gemakkelijk gecombineerd worden : rondreizen met 
een verblijf aan de kust of in een Thalasso, kustvakantie met een extensie in de Karpaten, in de Donau 
Delta of met een city trip, enz.  Aan u om in alle vrijheid de formule te kiezen die het beste bij u past.

7.- DE PERSONALISATIE 
Specialist in de bestemming Roemenië, ontwerpen wij met u en voor u de reizen “op maat”, aangepast 
aan uw verlangens en met respect voor uw budget. Hierdoor kunnen alle verblijven uit de cataloog  
gepersonaliseerd worden of volgens een thema op aanvraag, op basis van uw nieuwsgierigheid en 
emoties die u wil beleven.

8.- DE NABIJHEID
Onze vertegenwoordiger ter plaatse staat tot uw dienst gedurende gans uw verblijf, om u toe te 
staan u te concentreren op de essentie van uw vakantie : uw voldoening en uw welzijn.

9.- DE SERENITEIT
In samenwerking met onze partner Mapfre, kan Maxitours u in optie een voordelige aanvullende 
annulering verzekering voorstellen.

10.-  DE INFORMATIE & DE VOORBEREIDING VAN DE REIS
Wij geven u voor uw vertrek het geheel van uw reisdocumenten : vliegtickets, vouchers, verzekering 
(voor diegenen die zich ingeschreven hebben) alsook een rugzak Maxitours. Voor diegenen die de 
formule Vakantie & Thalasso-SPA gekozen hebben, zullen wij hun ook onze “Praktische Gids voor 
de kuren in Roemenië & beleef een geslaagde ervaring in Thalassa” overhandigen. 

Reeds meer dan 35 jaar aanwezig op 
de toeristische markt in de Benelux, is 
Maxitours dé Belgische Touroperator bij 
uitstek voor de organisatie van al uw 
reizen in Roemenië. Meer dan 300.000 
reizigers van alle nationaliteiten hebben 
ons reeds hun vertrouwen gegeven.  

Laat u verleiden door dit authentieke 
land, door haar legende, de rijke en 
gastvrije natuur en haar boeiende 
cultuur.   

Maxitours biedt u de garanties van:

Algemene voorwaarden: zie prijslijst.

10 redenen 
om te kiezen
voor
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ZWARTE ZEE 
& BLAUWE LUCHT

TRANSSYLVANIË, 
DE LEGENDE 

VAN GRAAF DRACULA

FUN & SPORT 
HET HELE JAAR

meer details op www.maxitours.travel

NATUUR EN ECOLOGIE
DONAU DELTA

DE NATIONALE PARKEN
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SPA, WELZIJN,
THALASSOTHERAPIE
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PRAKTISCHE INFORMATIE

meer details op www.maxitours.travel

FORMALITEITEN
 
Identiteitskaart EEG of geldig internationaal paspoort. 
De kinderen moeten voorzien zijn van hun eigen 
identiteitskaart of paspoort met foto.

 LOCATIE
 
Zuidoost Europa, ten noorden van het Balkanschier-
eiland.
Geografische coördinaten: 45° N, 25°E

TOEGANG MET DE AUTO
 
Hongarije (noordwesten), Oekraïne (noorden en oosten), 
de Republiek van Moldavië (oosten), de Zwarte Zee 
(zuidoosten), Bulgarije (zuiden), Servië (zuidwesten).

TOEGANG MET HET VLIEGTUIG 
 
Vluchten direct vanuit Brussel met de luchtvaart-
maatschappij BLUE AIR met 3 bestemmingen : 
Boekarest, Bacau en Iasi.

OPPERVLAKTE 
 
238.291km²

BEVOLKING 
 
19.599.506

TAAL 
 
Het Roemeens, van Latijnse oorsprong, leunt aan bij 
het Italiaans en is gemakkelijk te begrijpen. Talrijke 
Roemenen spreken Frans, maar ook Engels en Duits.

HOOFDSTAD 
 
Boekarest 1.628.426 inwoners 

REGERING
 
Republiek 

RELIGIE 
 
Orthodox (87.6%), Rooms-katholiek (4.7%), 
gereformeerd (3.2%)

KLIMAAT 
 
Gematigd continentaal, 4 zeer verschillende seizoenen, 
warm in de zomer (22-24°C) en sneeuw in de winter 
(-5°C).

RELIËF 
 
De diversiteit en de proportionaliteit kenmerken het 
bijna symmetrische reliëf van het land : 35% bergen 
(de Karpaten), 35% heuvels (de sub-Karpaten heuvels 
en het plateau van Transsylvanië) en 30% vlakten (de 
Roemeense vlakte en die van het Westen).

NIVEAUVERSCHIL
 
Het laagste niveau = de Zwarte Zee : 0 meter 
Het hoogste niveau = de bergtop Moldoveanu: 
2.544 meter

UURVERSCHIL
 
Het uur van Oost-Europa (GMT+2). Vanaf de laatste 
zondag van maart tot de laatste zondag van oktober 
heeft men hier het zomeruur (GMT+3).  

FEESTDAGEN

1 en 2 januari; eerste en tweede Pasen (Orthodox 
Pasen); 1 mei; eerste en tweede Pinksterdag;  
15 augustus; 1 december (Nationale Feestdag); eerste 
en tweede Kerstdag 25 en 26 december 

NATIONALE MUNT
 
De Ron (“Leu” / “Lei” in het meervoud)
1€ = +/- 4.2 Ron

BANKKAARTEN
 
Alle krediet- en bankkaarten worden aanvaard, bank-
automaten beschikbaar in alle steden. 
 

MAATEENHEID
 
Het metrieke stelsel.

VOLTAGE  
 
220V-50Hz, de stopcontacten zijn dezelfde als in 
België.

INTERNET 
 
WIFI bijna overal, zelfs in de café’s.

LOGEMENT 
 
De sterren van elk hotel en de “margrieten” voor het 
agritoerisme zijn toegekend door de Nationale Over-
heid voor Toerisme (ANT).

VLAG 
 
Drie gelijke banden, vertikaal, rood, geel en blauw 
aan de mast.

EUROPESE LIDSTAAT 
 
Roemenië is lid van de Europese Unie sinds  
1 januari 2007. Zij maakt deel uit van de UNO, de FMI, 
de Europese Raad, de NATO, UNESCO en zij heeft  
ambassades en consulaten van talrijke landen. 

AMBACHTEN EN SHOPPING
 
Zwarte keramiek uit Marginea (Boekovina), sculpturen  
in hout en glas (Sibiel), broderies (tafellakens, 
hemden), tapijten in wol, pruimenalcohol (Tsuica en 
Palinca), wijn, … Een veelvoud van Shopping Centra 
groeperen de grote merken aanwezig in alle grote 
steden.  

NOODOPROEP
 
112

AMBASSADES 
 
De ambassade in Roemenië: 
Boulevard Dacia, nr. 58, sector 2, Boekarest 
Tel : +40 21 210 2969
De Roemeense ambassade in België: 
Gabrielle straat, nr. 105, 1080 Brussel 
Tel : +32 2 345 2680 

CONSUMENTENBESCHERMING
 
Nationale Overheid voor de Bescherming van de 
Consument.
Tel: +40 37 213 1951
Email: cabinet@anpc.ro
Website: www.anpc.gov.ro
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Het is een boeiend land, met Latijnse ziel, getint met Byzantijnse identiteit en 

omringd door Slavische landen. 

Een bevolking die, gedurende meer dan duizend jaar, de kwelling van de herhaalde 

invasies van de barbaarse Hunnen, Magyars en Tartaren van de Gouden Horde 

heeft ondergaan … Een levendig volk met een onwankelbaar geloof en met een 

taal die klinkt in de oren als een Napolitaans slaapliedje. 

Roemenië, een land met een geschiedenis van kostbaar en prachtig bewaard 

gebleven erfgoed, bestaande uit drie historische entiteiten, Walachije, Trans-

sylvanië en Moldavië, verlicht onze harten door haar diversiteit en haar 

landschappen. Aan het unieke culturele erfgoed en de prachtige pastorale 

landschappen, voegt zich een seculiere landbouw toe, een landelijk erfgoed  

en culinaire hoogstandjes om te ontdekken.

Doorkruist door de Karpaten, een wilde oceaan van dennenbomen en oude 

gezonken bergen, bevat ze ook een groot venster op de Zwarte Zee waar de 

mooie stranden het wilde paradijs voor vogels van de Donau Delta opvolgen.

Als lid van de EU sinds 2007, is Roemenië een modern land met behoud van 

haar liefde voor het authentieke. Terwijl de steden en de belangrijkste transport-

routes zichzelf versieren met frisse kleuren, leven de dorpen stijlvol in landschappen 

op het platteland en de meest afgelegen regio’s, in de marge van de tijd. 

De architectuur, de stoffen, de gezichten, alles verrast … en moedigt aan 

elk seizoen terug te keren! 

ZWARTE ZEE

Ontdek een van de meest veelbelovende bestemmingen in Europa, 
nog grotendeels onbekend en opmerkelijk cultureel erfgoed.  

BOEKAREST

CONSTANTA

IASI

BACAU

WELZIJN
HET HELE JAAR

BRUSSEL
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TRANSSYLVANIË EN BOEKOVINA
Roemenië is het perfecte land van contrasten en legendes, een land waar het verleden en 

het heden elkaar ontmoeten en een harmonieuse en wonderlijke wereld creëren: een echt 

levend museum.

Het “Zachte Boekovina”, zoals de inwoners haar noemen, is een onvermijdelijk en magisch 

stukje paradijs, met haar beschilderde kloosters en prachtige landschappen, haar muziek en 

traditionele klederdrachten.

Transsylvanië ofwel het land “buiten het bos” (in het Latijn “Trans silvae”), is bij uitstek het 

land van betoverende schoonheid. Haar naam zelf roept visioenen op van zachte valleien en 

sprankelende beekjes, hoge houten klokkentorens, middeleeuwse steden, ommuurde steden 

opgericht door de Saksen en mysterieuze kastelen. 

In deze twee regio’s, zo dichtbij en toch zo verschillend, zal u het dorpsleven en haar folklore 

ontdekken en zal u versteld staan kijken naar de beschilderde kloosters en kerken 

geklasseerd als UNESCO werelderfgoed. Dat alles en nog veel meer ontdekkingen staan u 

te wachten tijdens deze reis.
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meer details op www.maxitours.travel

CITY TRIPS - BOEKAREST
Sinds 1459 zal de “vesting van Boekarest” onder Vlad Tepes (genaamd de Impaler), Prins van Walachije, vanaf 

de XVIde eeuw een belangrijk commercieel centrum worden. Ondanks de grillen van de geschiedenis, zal ze 

niet stoppen haar grootsheid uit te stralen.

Kosmopolitische stad vanaf het einde van de XIXde eeuw, wordt ze versierd door grote boulevards en een 

ongeëvenaarde architecturale rijkdom. De neobarok parels, Belle Epoque Art Nouveau en daarna Art Deco 

volgen zich in overvloed op, wat haar de naam geeft van “Klein Parijs van de Balkan”.

Doorkruist door twee rivieren en omringd door vele groene zones, is de Roemeense hoofdstad getekend door 

het communistische tijdperk en heeft haar schatten goed bewaard.

Het enorme “Paleis van Ceausescu” - momenteel de zetel van het Parlement van Roemenië, blijft een van de 

bezienswaardigheden van de stad, de grote pleinen en lanen in het centrum zijn een genot om er te wandelen.

Met contrast, vriendelijk, is Boekarest ook doorzeefd door kerken, musea, theaters, winkels en zeer typische 

charmante restaurants/terrasjes en muziekfestivals in volle straat van de lente tot de herfst.

TE ONTDEKKEN:

• De panoramische rondleiding van de hoofdstad - 6u 
De belangrijkste sites en de ingang van het Paleis van het Parlement 

• Culturele rondleiding van de stad - 8u 
Paleis Cantacuzino, Nationaal Kunstmuseum, Patriarchie, Museum van het Oude Prinselijke Hof, de 
Stravopoleos Kerk, de Manuc Herberg, het Cotroceni Paleis, Kunstmuseum (1 galerie naar keuze) 

• SINAIA - Bezoek 1 dag - 125km   
Het Peles Kasteel, het Sinaia Klooster & het Religieuze Kunstmuseum 

• BRASOV & HET BRAN KASTEEL - Bezoek 1 dag - 196 km  
Bezoek van Targoviste, lunch in Brasov, bezoek van het Kasteel van Bran “Dracula” & de Saksische 
middeleeuwse stad.  
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Rondreis Roemenië.

8 dagen - 7 nachten - vol pension.

Met deze culturele route ontdekt 
u de mooiste plekjes van de vier 
historische regio’s van Roemenië: 
Walachije, Transsylvanië, Boekovina 
en Moldavië. Het geheel van de 
Saksische burchten zijn uniek 
in Europa, gebouwd vanaf de 
XIIde eeuw, alsook de prachtige 
meesterwerken van de beschilderde 
Kloosters van Boekovina (UNESCO 
werelderfgoed). Ze vertellen u stap 
voor stap de geschiedenis van dit 
fantastisch land.

RONDREIS | TRANSSYLVANIË EN BOEKOVINA

WALACHIJE, MIDDELEEUWSE STEDEN VAN TRANSSYLVANIË      & BESCHILDERDE KLOOSTERS VAN BOEKOVINA

UW VOORDELEN

• Rondreis met gegarandeerd vertrek - zie prijslijst. 
• Gids Franstalig/Nederlandstalig in functie van de 

vertrekdata. 

PERSONALISEER UW VERBLIJF 

• Donau Delta, natuurreservaat geklasseerd UNESCO 
Werelderfgoed.

• Verblijf aan de kust of een Thalassa aan de Zwarte 
Zee.

• City trip in Boekarest.

“U ZAL ERVAN HOUDEN” 

• Het Roemeense Atheneum.
• Het Museum George Enescu.
• De stad Sibiu – Europese culturele  

hoofdstad in 2007.
• De kloosters Moldovita en Voronet
• Het kasteel van Bran. 
• Het Paleis van het Parlement in  

Boekarest.  

Dag 1: BOEKAREST 
Aankomst in de luchthaven van Boekarest. Transfer naar het hotel 4/5* en check-in. Diner in het hotel.

Dag 2: BOEKAREST – CURTEA DE ARGES – SIBIU – SIBIEL • (340 km)
Vertrek naar Curtea de Arges, oude hoofdstad van Walachije en bezoek van het klooster Arges, gebouwd tussen 1512 
en 1517 door de heerser Neagoe Basarab, en dat vanaf 1914 de necropolis werd van de Roemeense koninklijke 
familie. Aankomst in Sibiu, een van de oudste steden in Transsylvanië gesticht door de Saksische kolonisten 
(voorheen Hermannstadt). Begeleid bezoek van de middeleeuwse stad: de Grote Markt, het Kleine Plein, de 
Evangelische Kerk, de Brug der Leugens. Vertrek naar Sibiel voor het bezoek van het glas iconen museum. Diner met 
typische gerechten naar believen (gevulde kool, vlees balletjes, kaas, groenten en bio fruit, aperitief - eau de vie en 
lokale wijn). Overnachting bij inwoners, een kans om hun tradities en gebruiken met hen te delen en te leren kennen.

Dag 3: SIBIEL – SIGHISOARA –TARGU MURES – BISTRITA • (280 km)
Vertrek naar Sighisoara, de geboorteplaats van Vlad l’Empaleur ( “Graaf Dracula”). Onderweg bezoek van de 
versterkte kerk Biertan, een van de mooiste in Roemenië, in het centrum van het land, halfweg de steden Medias en 
Sighisoara. Met een mengeling van gotische en Renaissance stijl, werd deze bidplaats verdedigd door 3 vesting-
muren met torens en bastions. Aankomst in Sighisoara en bezoek van de citadel geklasseerd door de UNESCO. 
Het is een middeleeuwse stad met een landelijke gotische architectuur, maar ook met Renaissance en barok 
elementen. Bezoek van de citadel : de klokkentoren, de overdekte trappen, de kathedraal, de kleine straatjes, de 
wallen, het geboortehuis van Dracula voor de lunch. De Prins Vlad III (Dracula), bekend voor zijn extreme wreedheid 
en sadisme zonder grenzen, liet in oorlogstijd zijn Turkse vijanden spietsen. Verder naar Targu Mures, bezoek van 
het stadscentrum met het steegje van rozen, het Cultuur Paleis (buitenkant), de orthodoxe en katholieke kathedralen 
en uiteindelijk de oude burcht Mures. Aankomst in Bistrita, een middeleeuwse stad met boetiekjes uit de 15de 
eeuw. Hier bevindt men zich in het echte domein van Dracula. Diner, nachtwandeling en overnachting in het hotel.

Dag 4: BISTRITA – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – MOLDOVITA – GURA HUMORULUI • (245 km)
Vertrek naar Boekovina, de regio van de beschilderde kloosters geklasseerd door de UNESCO. Aankomst in 
Câmpulung Moldovenesc, bezoek van het Houtmuseum. In deze regio, waar handwerk en houtindustrie erg 
belangrijk zijn, overloopt dit museum de geschiedenis door de eeuwen heen en het gebruik van hout in alle 
gebieden van het leven. Lunch. In de namiddag, bezoek aan het klooster Moldovita, schat van de Moldavische 
middeleeuwse kunst. We gaan er ook de kleine bos trein zien, genaamd « Mocanita » (in functie van de 
openingsuren is er een tocht inbegrepen, maar dit wordt pas ter plaatse bevestigd). Vervolgens, bezoek aan 
de werkplaats van de beroemde maker van de beschilderde eieren Lucia CONDREA en haar dorp Vatra 
Moldovitei. Diner goed beschonken met de lokale aperitief « afinata » (alcoholische drank op basis van eau de 
vie en bosbessen), gerechten op basis van champignons direct uit het (bio) bos en de fameuze “papanasi”. 
Overnachting in het hotel.

meer details op www.maxitours.travel
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WALACHIJE, MIDDELEEUWSE STEDEN VAN TRANSSYLVANIË      & BESCHILDERDE KLOOSTERS VAN BOEKOVINA

HET BESTE IN HET PROGRAMMA:

“DE UNESCO SITES”

• De beroemde beschilderde kloosters van 
Boekovina : Voronet en Moldovita.

• De citadel van Sighisoara.
• De versterkte kerken van Transsylvanië: 

Prejmer/Harman en Biertan.

DIENSTEN INBEGREPEN

• Vlucht heen en terug.
• Onthaal op de luchthaven en transfer luchthaven 

- hotel - luchthaven.
• Auto met airconditioning (voor 1-6 pers, de gids 

zal tevens chauffeur zijn) / minibus of bus voor de 
hele reisweg en programma,

• Een Franstalige gids ter beschikking voor de hele 
rondreis.

• 7 overnachtingen in 3*/4*/5* hotels (nationale 
classificatie) en bij inwoners in vol pension van 
het diner op de 1ste dag tot het ontbijt van de 
laatste dag.

• Een glas lokale wijn (rood of wit) voor elk diner en 
een koffie of thee na elke maaltijd.

• Toegangsgelden voor Roemeense musea en ver-
melde sites hiernaast.

• Toeristische assistentie 24/24. 

DIENSTEN NIET INBEGREPEN

• Extra’s in het hotel (telefoon, minibar, enz.),
• Taksen voor foto’s/video’s,
• Persoonlijke uitgaven.

Dag 5: URA HUMORULUI – VORONET – LACU ROSU/Miercurea Ciuc • (245 km)
Bezoek van de “Parel van Boekovina” : het klooster van Voronet, een echte toeristische attractie, zowel voor de 
Roemenen als voor buitenlanders, verdient echt haar bijnaam als “Sixtijnse kapel van het Oosten”. Verder naar 
Moldavië doorheen typische dorpen. Halte bij Târpesti en bezoek van het huis van Nicolae Popa, de populaire 
maker van de traditionele maskers, een van de referenties op het gebied van de Roemeense naïeve kunst. 
Bezoek van het klooster van Agapia en lunch in de lokale herberg. Daarna het bezoek van het klooster van 
Varatec en in de namiddag, te voet door de kloven van Bicaz (in functie van het weer), vervolgens naar het 
Rode meer. Diner – het fameuze « gulas » als hoofdgerecht en overnachting in het hotel.

Dag 6: LACU ROSU – PREJMER – BRAN – BRASOV • (355 km)
Route naar Brasov. Halte bij Prejmer en bezoek van de versterkte kerk, geklasseerd als werelderfgoed door 
de UNESCO. Lunch in een lokaal restaurant. Verder naar Bran en bezoek van het beroemde middeleeuwse 
kasteel gebouwd op een rots door de inwoners van Brasov in 1377 om hun stad te verdedigen. Vlad gebruikte 
het kasteel als hoofdkwartier voor zijn invallen in Transsylvanië. In 1922, verbouwde de koningin Marie het 
tot zomerresidentie. Sinds enkele jaren, is het een mooi middeleeuws kunstmuseum. Aankomst in Brasov, 
middeleeuwse stad gebouwd door de Saksen en bezoek van de stad met de oude ommuurde kationen, de 
Witte en Zwarte Toren (XVde eeuw), het Wevers Bastion (XVIde eeuw), de Raadsplaats, de Ecaterina Poort 
(1559) met het oude embleem van de stad, de Zwarte kerk, de grootste tussen Wenen en Istanbul, gebouwd 
tussen 1384 en 1477. Daarna ook een bezoek aan de St. Nicolaas kerk, een van de oudste Orthodoxe kerken 
in Transsylvanië, met de prachtige fresco’s in de zijkapellen en het kleine schoolmuseum. 

Dag 7: BRASOV – SINAIA – BOEKAREST • (180 km) 
In de ochtend steken we de Karpaten over op weg naar Sinaia, een van de mooiste kuuroorden, bijgenaamd de 
‘Parel van de Karpaten’. Bezoek van het prachtige kasteel Peles, voormalige zomerresidentie van de koninklijke 
familie, met een unieke, rijke en gevarieerde verzameling wapens. Verder naar Boekarest voor de lunch. 
Panoramische rondleiding tussen heden en verleden. Bezoek van het Parlement Paleis, gebouwd tussen 1984 
en 1989, het grootste gebouw in Europa en op één na het grootste in de wereld, na het Pentagon. De decoratie 
van het interieur, in marmer, in hout uitgesneden of in zeldzame en bronzen soorten, is uniek in de wereld. Foto 
halte voor het Paleis van het Parlement (Grondwet plein), het Patriarchaat, het Revolutie plein met het oude 
Koninklijke Paleis, nu Kunstmuseum en Roemeens Atheneum. Wandeling in het oude historische stadscentrum. 
Afscheidsdiner in  een van de beroemdste brasseries van Boekarest, met typische gerechten en een sfeer van 
de vorige eeuw.

Dag 8: BOEKAREST
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven en terugvlucht.

vanaf

890 €
/pp/rondreis
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CITYTRIPS | BOEKAREST

Crowne Plaza 4*

Gebouwd rond een prachtige 
binnentuin, is het elegante en 
verfijnde hotel gelegen in een 
groene zone van de hoofdstad.

Deze oase van rust in een woelige hoofdstad biedt een uitstekend comfort 
en geschikt voor zowel veeleisende reizigers als zakenmensen.

LIGGING

Bevoorrechte ligging tussen de internationale luchthaven en het stadscentrum (5 minuten met de 
auto), 5 min te voet van het Expo Centrum en het World Trade Center, in het hart van de groene long 
van de hoofdstad, is het gesitueerd dichtbij het park en het Herastrau meer. Ideaal voor reizigers die 
zich interesseren aan de gastronomie, de architectuur van een residentiële wijk en de musea.

FACILITEITEN

Moderne architectuur, gelegen in een prachtig park met bomen en bloemen, de kamers en haar terrassen 
geven uit op de rustgevende oceaan van groen en bieden een waar gevoel van diepe ontspanning. Warm en 
persoonlijk onthaal. Aan deze grote heldere thuishaven grenzen verschillende diensten zoals : salon, boe-
tiek, kapper, bar met terras open van april tot oktober. Het hotel bevat twee restaurants: “La Veranda”, buffet 
restaurant met internationale keuken en “Citronnelle”, dat een verzorgde seizoenskeuken biedt op basis 
van verse streekproducten. Prachtige “Fit & Fun Club”, met overdekt zwembad, sauna, massage, jacuzzi, 
zwembad bar, solarium en terras. In haar tuin vindt men: jogging parcours, tennisvelden met professionele 
trainers. Roomservice 24/24. 

KAMERS

164 kamers met volgende categorieën: Standaard, Junior Suites, Suites en “Club”, alle hebben royale afmetingen 
en zijn goed uitgerust met minibar, koffiezetapparaat, kluis, TV, broekenpers. 

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De ligging in de groene zone van het park 
en het Herastrau meer. 

• Haar zwembad en haar tennisvelden.
• Het comfort in haar ruime kamers.
• De exquise keuken met streekgerechten in 

het restaurant “Citronnelle”.
• Haar ontbijt in open lucht van mei tot oktober.

meer details op www.maxitours.travel

UW VOORDELEN

• Transfer van en naar de luchthaven en het stads-
centrum in “shuttle bus” gratis gedurende de 
diensturen. 

• De “Club Lounge” is gratis toegankelijk voor 
de gasten van de categorie “Club” en biedt privé  
check-in/out, conciërge diensten, dagbladen,  
ontbijt, dranken en snacks gedurende de hele 
dag.

• Gratis toegang tot de “Fit & Fun Club”
• Mineraal water, koffie en thee aangeboden in de 

kamers.

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Transfer in limousine luchthaven – hotel.
• Verleng uw verblijf met het nationale park be-

schermd door de UNESCO : de Donau Delta in 3n/4 
dagen met onze programma’s in deze cataloog.

vanaf

49 €
/pp/nacht
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CITYTRIPS | BOEKAREST

Novotel 4*

Design, functioneel en gunstig 
gelegen, deze Novotel heeft 
geïnvesteerd in de gevel van het 
voormalige nationale theater 
en haar versierd als een juweel 
met een glazen en stalen hyper 
structuur.

De uitstekende diensten van de groep Accor biedt altijd een verleidelijke 
prijs/kwaliteit verhouding zowel voor de zakenmensen als voor de toeristen.

LIGGING

Gebouwd in de oudste straat van de Roemeense hoofdstad, op 2 minuten te voet van de metro en op 20 min 
te voet van het Paleis van het Parlement. Dit hotel is de ideale keuze voor de reizigers die geïnteresseerd zijn 
in musea, in de gastronomie en de architectuur van de stad Boekarest. Gelegen op enkele straten van het 
historische centrum van de stad waar u een spectaculaire keuze zal vinden aan restaurants, thema bars en 
café’s.

FACILITEITEN

De grote ontvangsthal en haar personeel biedt u een warm en welkom onthaal 24u/7. Het restaurant Winehouse 
Vicoriei 37 stelt u een geïnspireerde regionale keuken voor aan aanvaardbare prijzen, geserveerd met een 
variatie aan Roemeense en internationale wijnen, met een geanimeerde en verfijnde sfeer. Met haar structuren, 
high-tech apparatuur, advies en bewezen ervaring, heeft Novotel een echte expertise verworven op het 
gebied van organisatie van vergaderingen.

KAMERS

Een totaal van 258 superieure, executive kamers en een suite zijn alle voorzien van airconditioning en 
bevatten een kluis voor de laptop, een TV met LCD scherm, een minibar en een waterkoker. Elke badkamer is 
voorzien van een ligbad en een Italiaanse douche alsook een haardroger.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De ruime kamers, het hedendaagse design 
en de perfecte moduleerbaarheid.

• De restauratie die evenwichtige en à la carte 
menu’s aanbieden 24/24.

• De ideale locatie in volle centrum van de 
Roemeense hoofdstad. 

meer details op www.maxitours.travel

UW VOORDELEN

• Het hotel heeft een “executive” verdieping met een 
VIP Lounge die aan de klanten van de executive 
kamers snacks & dranken aanbiedt.

• Familie aanbieding: logies en ontbijt in gezins-
verband zijn GRATIS voor 2 kinderen van 0 – 16 
jaar die de kamer van de ouders of de grootouders 
delen.

• Gratis toegang tot het verwarmde zwembad, de 
hammam, de fitness zaal en de speelzaal voor 
kinderen.

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Privé transfer: mogelijkheid voor een transfer van 
en naar de luchthaven Henri Coanda in “shuttle 
bus” of limousine.

• Verleng uw verblijf met het nationale park 
beschermd door de UNESCO: de Donau Delta  
in 3n/4dagen met een van onze programma’s  
vermeld in deze cataloog.

vanaf

53 €
/pp/nacht
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UW VOORDELEN
•  Familiaal aanbod : 2 kinderen 
 tot 12 jaar mogen de kamer van 

hun ouders gratis delen. Een 
ontbijt is hun tevens aangeboden.

•  Mogelijkheid om aan te vragen:  
1 supplementair bed of 1 baby 
bed. 

SITUATIE
Het Roemeense Atheneum, het  
Paleis van het Parlement of het oude 
stadscentrum Lipscani bevinden 
zich op enkele minuten te voet van 
het hotel. De publieke transporten 
zijn gemakkelijk bereikbaar via de 
metro, op 2 minuten afstand.

ARCHITECTUUR
Hotel met een modern en uniek 
design die haar gevel versierd 
heeft met symbolische elementen 
van de residentiële woningen in de 
buurt: de bogen van de ramen en het 
portiek. U zal ook de muziek feeën 
bewonderen die hulde brengen 
aan George Enescu, de beroemde 
Roemeense componist die de naam 
aan de straat heeft gegeven in 
dewelke het hotel zich bevindt 
maar ook aan het Roemeense 
Atheneum, concertzalen en een 
monument op enkel 50m afstand. 

FACILITEITEN
De grote receptiehal en haar 
personeel bieden u een warm  
en persoonlijk onthaal 24/7. 

Het restaurant Winehouse biedt 
regionaal geïnspireerde gerechten, 
gepresenteerd op een leisteen 
en opgediend met een variatie 
aan Roemeense en internationale 
wijnen. De Mercure City Center 
heeft een echte expertise in het 
organiseren van vergaderingen en 
biedt vergaderzalen met natuurlijk 
licht en high-tech apparatuur.

KAMERS 
Ontdek de 114 kamers verdeeld 
in 3 categorieën, superieure kamers 
(dubbel bed of twin bedden), 
Privilege kamers en Privilege Suite 
met volledig comfort: kwalitatief 
King Size bed, TV flatscreen van 
99cm, dagelijkse krant, espresso 
machine, minibar, verzorgingspro-
ducten. 
 

CITYTRIPS | BOEKAREST

Pullman Boekarest World Trade Center 4* 

Wat ook de reden is van uw komst 
naar Boekarest op vakantie of voor 
zaken, het Pullman Boekarest World 
Trade Center is het hotel dat bij u 
past.

UW VOORDELEN
• Kinderen 0-16 jaar gratis in de 

kamers van de ouders 
• Gratis toegang tot de sauna en 

de hammam

SITUATIE
Ideaal gelegen, in het noorden  
van de stad, ligt het Pullman  
Boekarest Wold Trade Center maar 
op 15 minuten met de auto van de 
internationale luchthaven. In het 
midden van het zakencentrum 
van Boekarest, naast het Romexpo 
Exhibition Center, biedt het hotel  
u de beste toegang, zowel voor 

de momenten van ontspanning 
als voor de vrije tijd, omdat het 
dicht bij het park Herastrau ligt, 
het museum het Roemeense 
Dorp, de Triomfboog en enkel op 
twee passen van de beste res-
taurants, bars en clubs van de 
stad.

FACILITEITEN
Op het gelijkvloers van het hotel 
Pullman bevindt zich het Barbizon 
Steak house, een van de belang-
rijkste op culinair vlak in de stad, 
dat een elegante interpretatie is 
van een traditioneel steak house. 

Het Barbizon Steak House is een 
ideaal restaurant om te genieten 
van een smaakvolle steak, gerijpt 
in perfectie, zo sappig dat hij smelt 
in de mond.

Het ontbijt is geserveerd in de 
“Brasserie le Paris”. 

KAMERS
Op de bovenverdiepingen, biedt 
het Pullman Boekarest World 
Trade Center u 16 ruime suites, 
alle ingericht met een king size 
bed, een salon, een Nespresso 
machine, een LCD televisie en een 
gratis minibar. 

De superieure kamers zijn tussen 
26 en 29 m² en zijn gedecoreerd 
in warme kleuren met klassieke 
meubels waarbij een bed met een 
zeer ontspannende matras. Alle 
kamers bevatten een flat screen 
TV, minibar, bureau, kluis en koffie- 
en theemachine. 

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De ligging in het hart van de zakenwijk, 
aan de rand van het Herastrau meer en op 
enkele passen van de toeristische attrac-
ties van de stad.

• Het zicht op het park Herastrau en de stad.

CITYTRIPS | BOEKAREST

Mercure City Center 4*

Het Mercure City Center is  
gelegen in het hart van de stad, op 
enkele passen van het beroemde 
Calea Vicoriei, essentiële laan  
in Boekarest met toeristische  
attracties, luxe winkels en 
restaurants.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De ideale ligging, in het hart van de stad, 
op twee passen van de belangrijkste 
toeristische attracties.

• Haar luxe kamers, uniek en modern met 
gratis minibar in de Privilege kamers en 
Privilege Suite.

meer details op www.maxitours.travel

meer details op www.maxitours.travel

vanaf

53 €
/pp/nacht

vanaf

38 €
/pp/nacht
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CITYTRIPS | BOEKAREST

Hotel IBIS Noordstation 3*
Het hotel Ibis Noordstation heeft 3* 
en is gelegen op enkele minuten 
te voet van het station Boekarest 
Noord en op enkele kilometers van 
de internationale luchthaven.  

UW VOORDELEN
• -15% op de consumpties aan 

de bar en in het restaurant van 
het hotel  

• 1 gratis drank/persoon tijdens 
de duur van het verblijf voor de 
reservaties tijdens het week-
end 

• 1 gratis drank/persoon/dag voor 
de reservaties in de kamers van 
het type appartement

• Hotel ideaal gelegen in het cen-
trum met gemakkelijke toegang 
tot het publiek transport. 

FACILITEITEN
Het hotel stelt een privé parking 
ter beschikking, een terras en 
infrastructuren voor personen met 
een beperking. Goed uitgerust voor 
zakenreizigers omdat het over een 
belangrijke multimedia toegang en 
vergaderzalen beschikt.

Het hotel bezit een typisch bistrot 
restaurant met lokale smaken 
waar u een menu zal voorgesteld 
worden aan een redelijke prijs. 
Voor de “laatslapers” is de bar 
open 24/24. Continentaal ontbijt.   

KAMERS
Het hotel beschikt over 250 kamers 
waarvan 4 kamers voor perso-
nen met beperking, 8 verbonden  
kamers en 16 suites. Alle kamers 
hebben een Queen size bed en 
zijn ontworpen op een functionele 
en comfortabele manier. Zij hebben 
een groot bureau, WIFI aansluiting, 
TV met de belangrijkste kanalen 
en een functionele badkamer met 
douche.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De ruime kamers hebben een Queen size 
bed.

• Het restaurant/bistrot, een gezellige plaats 
met een keuken die lokale specialiteiten 
voorstelt tegen een lage prijs.

CITYTRIPS | BOEKAREST

Hotel IBIS Paleis van het Parlement 3*
Hotel IBIS Paleis van het Parlement 
3* is gelegen in het stadscentrum, 
naast het Paleis van het Parlement, 
de belangrijkste toeristische plaats 
in de Roemeense hoofdstad.

UW VOORDELEN
• -15% op de consumpties aan de 

bar en in het restaurant van het 
hotel . 

• 1 gratis drank/persoon tijdens 
de duur van het verblijf voor de 
reservaties tijdens het weekend.  

• 1 gratis drank/persoon/dag voor 
de reservaties in de kamers van 
het type appartement.

FACILITEITEN
Op twee passen van het historische 
centrum Lipscani en de zakenwijk, is 
het IBIS ideaal gelegen zowel voor de 
zakenlui als voor de toeristen.  

Staat u vroeg op of bent u een 
grote slaper, u zal er uw geluk 
vinden in het restaurant “Sud & Cie” 
die u een heerlijk ontbijt buffet 
voorstelt, geserveerd elke dag vanaf 
4u ’s morgens tot ’s middags. “De 
bar” is open 24/24 en stelt u een 
gevarieerd gamma aan cocktails, 
bieren en wijnen voor op eender welk 
moment van de dag of de nacht.  

KAMERS
Het hotel beschikt over 161 kamers 
waarvan 2 kamers voor personen 
met een beperking en 7 apparte-
menten. 

Alle kamers hebben een bed met 
hypoallergene kussens en zijn 
ontworpen op een functionele en 
comfortabele manier. U zal er al 
het nodige vinden voor uw comfort: 
douche, haardroger, LCD televisie, 
minibar. 

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Hotel ideaal gelegen in het stadscentrum, op 
twee passen van het Paleis van het Parlement. 

• De ruime kamers hebben met een bed met 
hypoallergene kussens. 

• Het restaurant/bistrot, een gezellige plaats 
met een keuken die lokale specialiteiten 
voorstelt tegen een lage prijs.

meer details op www.maxitours.travel

meer details op www.maxitours.travel

vanaf

25 €
/pp/nacht

vanaf

25 €
/pp/nacht
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MAMAIA
De meest aantrekkelijke badplaats van de 
Roemeense kust.

Met haar elegante hotels verstrengeld met veel 

groen, is Mamaia zonder twijfel de meest aantrek-

kelijke badplaats van de Roemeense kust. Zij 

werd gebouwd op slechts 3 km van Constanta op 

een smalle landtong van zandige grond tussen de 

Zwarte Zee en het zoetwater meer genaamd  

“Siutghiol”. Onbetwiste ster, haar extra fijn zand-

strand, 8km lang en 50 tot 200m breed, daalt heel 

voorzichtig naar de zee. Een groot aantal water-

sporten (Jet ski, attractiepark Aqua Magic) en enter-

tainment (theater, bioscopen, bars, discotheken)  

trekken een groot en vrolijk publiek aan. Mamaia 

heeft de bijnaam “het Ibiza van het Oosten”.

meer details op www.maxitours.travel

KUST - DE STRANDEN
Zoals bepaald door de feeën, bevat Roemenië 245 km kustlijn, een “pure droom”.
Net ten zuiden van de Donau Delta (in het zuidoosten van het land), prachtige en brede fijne zandstranden oostelijk gericht, strekken zich uit geknuffeld 

door de stille golven van de Zwarte Zee.

Deze vreemde zee “kom”, gevoed door het zoete water van de stromen en het smeltwater van de sneeuw, is beroemd door de wereld voor haar lage 

zoutgehalte en haar constante temperatuur aan de oppervlakte van ongeveer 22°C. 

Warme en droge zomers, zeer zachte winters, kalksteen zand en een wonderbaarlijke modder gewonnen uit het Techirghiol meer, een waarlijk wonder van 

de natuur, hebben de opkomst van de legendarische centra voor Thalassotherapie bevorderd: Mamaia, Eforie Nord, Neptun, Mangalia.

De kust resorts delen dezelfde breedtegraad als Venetië en de Côte d’Azur en bieden een moderne hotelinfrastructuur, een originele gastronomie, 

entertainment en gevarieerde activiteiten evenals mooie, historische en Grieks-Romeinse archeologische sites.
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KUST | MAMAIA

Hotel Zenith 4* 

“Met de voeten in het water”  
biedt dit mooie hotel u een  
onberispelijke service in een  
rustige en harmonieuze sfeer. 

LIGGING 
Ten noorden van de badplaats Mamaia en tegenover het strand, nodigt hotel Zenith u uit om een aangename 
vakantie door te brengen met familie en vrienden.

FACILITEITEN 
Kies tussen heerlijke gerechten voorgesteld door het restaurant Jupiter, speciaal ontworpen en ingericht 
voor de gerechten in buffetvorm zowel voor het ontbijt als de lunch.
Het restaurant Junona nodigt u uit in een intiem, elegant en ontspannen kader om er de gerechten te 
komen proeven die u “à la carte” worden voorgesteld; of gewoonweg om u te verfrissen op het mooie 
terras met zeezicht. 

Het hotel stelt u haar SPA centrum voor in supplement en te reserveren ter plaatse, exclusief toegankelijk 
voor de hotelgasten van 15 mei tot 15 september tussen 8u en 20u. De SPA is uitgerust met een verwarmd 
buiten zwembad (60 ligzetels), een droge & vochtige sauna, een jacuzzi, douches met aromatische oliën 
en een solarium op het terras.

Het strand van het hotel beschikt over 300 ligzetels waar u kan genieten van de zon terwijl u iets verfris-
sends van de bar nuttigt.  

KAMERS 
De 290 kamers zijn verdeeld over twee verschillende gebouwen, de ene naast de andere. Twee categorieën 
kamers worden u voorgesteld : dubbele standaard kamers en familie kamers. Zij zijn alle ingericht met: 
badkamer met douche, balkon, TV, haardroger, kluis, badjas en pantoffels. 

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Haar ligging “met de voeten in het water”.
• De restaurants Jupiter en Junona. 
• Het SPA Centrum Zenith. 

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Neem deel aan de excursies u ter plaatse voor-
gesteld door onze vertegenwoordiger.

• Verleng uw verblijf in het nationale park be-
schermd door de UNESCO: de Donau Delta met  
3 n/4 dagen met een van onze programma’s. 

meer details op www.maxitours.travel

vanaf

618 €
/pp/verblijf



16

Het Pheonicia Holiday Resort 4* 
heeft een oppervlakte van  
100.000 m² en met een creatief 
tintje, slim geïntegreerd in een 
groot hotelcomplex uitstekend 
uitgerust voor onvergetelijke  
“all in” vakanties. 

KUST | MAMAIA

Hotel Phoenicia Holiday Resort 4*

meer details op www.maxitours.travel

UW VOORDELEN 

• Animatie club voor kinderen volgens leeftijd.
• Activiteiten en wedstrijden voor volwassenen en 

kinderen.
• Gratis toegang tot de zwembaden.
• Gratis ligzetels en parasols.  

PERSONALISEER UW VERBLIJF 

• Neem deel aan de excursies ter plaatse voorge-
steld door onze vertegenwoordige.

• Verleng uw verblijf in het nationale park be-
schermd door de UNESCO: de Donau Delta in 3 n/4 
dagen met een van onze programma’s.

Een veelvoud aan activiteiten zijn speciaal ontworpen voor klein en groot die in dit resort 
alle nodige comfort vinden voor rust, ontspanning, amusement en goede vakantie 
sfeer.

LIGGING
Vlak aan de Zwarte Zee, op slechts 150m van het strand en enkele minuten van het centrum van Mamaia 
en alle mooiste discotheken van Europa, ligt dit resort op de ideale locatie voor uw weldoende vakantie. 

FACILITEITEN
Mooi fijn zandstrand met gratis ligzetels en parasols op het strand gelegen rechtover het hotel.  
De 6 zwembaden voor klein en groot, waarvan 2 verwarmd, 1 binnen met glijbanen en een rivier zwembad, 
bieden u de ideale speelruimte voor de kinderen dankzij de animaties en geven aan de ouders tevens pure 
momenten van rust en ontspanning. In dit complex vindt u al wat nodig is voor comfortabele vakanties 
zonder zorgen : kleine winkels, kapper, apotheek, wassalon, droogkuis, verschillende terrassen/bars en  
3 restaurants. 

Het restaurant “Sarago” met Italiaanse specialiteiten is gelegen aan de rand van het strand. Het stelt u een 
romantisch diner voor zodat u zich voor een avond “een echte Italiaan” voelt.

Het Libanese restaurant « Babel » met specialiteiten op basis van vis zal u bovenop de heerlijke gerechten 
ook een uniek maritiem uitzicht bieden, wat ook het gekozen seizoen is, open het hele jaar.

Het restaurant “Kasttane” stelt een “all in” formule voor, de favoriet van de families met kinderen van alle 
leeftijden. De Beach Bar & Pool is open van 10 tot 19u en omvat frisdranken, water, bieren, witte en rode 
wijn, vodka en lokale likeuren.

SPORT & ONTSPANNING 
6 zwembaden voor klein en groot met 2 verwarmde, 1 binnen met glijbanen, golven en animatie - spelen en 
wedstrijden voor kinderen en volwassenen, speelplein en kinderclub met animatie volgens leeftijd, theater/
film in open lucht; artistieke programma’s met animators - live muziek ’s avonds en tijdens het diner - thema 
feesten, karaoke, fitness, aerobic, sauna, tennis, basket- en voetbal.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Haar ligging aan de Zwarte Zee, slechts 
150m van het strand.

• In dit complex zult u het nodige vinden voor 
uw vakantie zonder zorgen: kleine winkels, 
kapper, apotheek, wassalon, droogkuis, ver-
schillende terrassen/bars en 3 restaurants.
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KAMERS
Alle kamers beschikken over : LCD TV, waterkoker, 
strijkijzer, elektrische kookplaat, koelkast, kluis en 
haardroger.

STUDIO – 65 M²
• Ideaal voor 2 personen, met modern design, biedt 

de gewenste intimiteit en een prachtig uitzicht op 
de binnenplaats van het complex.

• Bestaat uit een open ruimte met woonkamer, 
keuken, slaapplaats, badkamer en terras.

• Perfect voor 2 volw of 2 volw en 1 kind (0-2jaar 
incl.).  

APPARTEMENT STANDAARD – 90 M²
• Bestaat uit een woonkamer met keuken, bad kamer 

en terras.
• De kamer is ingericht om een perfecte ruimte te 

creëren voor rust en ontspanning. Het terras laat u 
genieten van een prachtig uitzicht op de Zwarte Zee. 

• Het appartement is gelegen aan de buitenzijde 
van het complex met zicht op Mamaia of op de 
stad Navodari.  

• Perfect voor 3 volw of 2 volt + 2 kind (0-13jaar incl).

APPARTEMENT SUPERIEUR – 90 M²
• Gelegen in de gebouwen Jad en Opal, met een 

prachtig uitzicht op de zee en toegang tot de parking.

• Bestaat uit een slaap- en woonkamer, een bad-
kamer met bad, functionele keuken en terras met 
zeezicht.

• De perfecte keuze voor 2 volw + 2 kind (0-13 jaar 
incl) of 3 vol + 1 kind (0-2jaar incl). 

APPARTEMENT 2 STANDAARD KAMERS – 125 M²
• Bestaat uit 2 terrassen, een aan de woonkamer 

en een aan de kamer met zicht op de binnenkant 
van het complex.

• Bestaat uit 2 slaapkamers met een zeer comfortabel 
groot bed, woonkamer met functionele keuken, 
inkomhal en badkamer.

• Ideaal voor 5 volw of 4 volw en 2 kind  (0-13jaar 
incl).

APPARTEMENT 3 SUPERIEUR KAMERS – 180 M²
• Gelegen op de bovenste verdieping (8ste), met een 

fantastisch uitzicht.
• Bestaat uit 3 superieur kamers, open woonkamer 

met functionele keuken, 2 badkamers (een met 
bad en de andere met douche).

• Min 4 volw en max 7 volw of 6 volw en 2 kind (0-13 
jaar incl). 

• Lift tot aan de 7de verdieping. 

vanaf

670 €
/pp/verblijf



LIGGING

Het Bavaria Blu hotel bevindt zich aan de rand van de « Zwarte Zee », in een van de meest bruisende badplaatsen 
op de Roemeense kustlijn, Mamaia. Het is ideaal gelegen voor toeristen die hun vakantie willen doorbrengen 
aan zee. Echter, het is dicht bij alle leuke activiteiten die de stad voorstelt, zoals : het pretpark Aqua Magic, de  
restaurants en tavernes van het Vakantiedorp, het vertrekpunt van de kabelbaan Telegondola waarmee u over 
het hele strand zweeft. De stad Constanta en haar toeristische attracties waaronder het Archeologische Park, het 
Ovidiu Plein en de vuurtoren Phare Génovais bevinden zich op 10km van het hotel.

KAMERS 

Het hotel beschikt over 124 kamers klasse 4*. Zij zijn alle ingericht met TV, badjas en pantoffels, haardroger, 
kluis en minibar. 
De laatste verdieping is gewijd aan 16 kamers van categorie 5*. Elke kamer vertegenwoordigt een reis 
rond de wereld; ingericht volgens de architectuur en de cultuur van het gekozen land.

FACILITEITEN 

Het buiten zwembad ligt aan de rand van het strand en is ingericht met een aparte ruimte voor kinderen. 
Gulzig of niet, wij hebben voor u het restaurant à la carte gekozen. 

De kiosken gelegen in het groen worden, eenmaal de temperatuur gestegen, een ideale plaats om te 
genieten van kalmte en frisheid. Muziek shows vinden er plaats in juli en augustus.
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KUST | MAMAIA

Hotel Bavaria Blu 4*

U bent niet alleen op zoek naar  
een logement voor uw vakantie 
maar ook naar een plaats waar  
u zich kan “thuis voelen”?  
Het hotel Bavaria Blu is dan de 
ideale keuze.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Haar ligging aan de rand van de zee.
• De 5* kamers die elk een reis om de wereld 

vertegenwoordigen.
• Het buiten zwembad dat direct toegang 

biedt tot het strand.
• Het groen rond de kiosken.

UW VOORDELEN

• Gratis toegang tot het zwembad en de kiosk. 
 

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Neem deel aan excursies ter plaatse voorgesteld 
door onze vertegenwoordiger.

• Verleng uw verblijf met het nationale park be-
schermd door de UNESCO: 3n/4 dagen Donau 
Delta met een van onze programma’s opgenomen 
in deze cataloog of voorzie een weekend van 3n/4 
dagen. 

meer details op www.maxitours.travel

vanaf

629 €
/pp/verblijf
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vanaf

1.200 €

Genesteld in een immense groene tuin, 
aan de rand van het strand, behoort 
dit hotel Belle Epoque met retro sfeer 
toe aan de beroemde Roemeense 
voetballer Gheorghe Hagi. 

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Haar groene tuin, aan de rand van het 
strand. 

• Nabij de zee en het meer, het gouden zand-
strand en de relaxe en exclusieve sfeer.

• De 3 restaurants met een Roemeense en 
internationale keuken.

KUST | MAMAIA

Hotel Sulina 4*
Het hotel Sulina International, 
volledig gerenoveerd in 2016 
onderscheidt zich door een modern 
design en ideaal gelegen om zich 
te ontspannen en te amuseren. 

Het hotel maakt niet alleen indruk 
door haar ideale ligging, maar ook 
door haar prijs/kwaliteit verhouding ! 

UW VOORDELEN
• Alle kamers hebben zeezicht.

PERSONALISEER UW VERBLIJF 
• Neem deel aan excursies ter 

plaatse voorgesteld door onze 
ertegenwoordiger.

• Verleng uw verblijf met het nati-
onale park beschermd door de 
UNESCO: de Donau Delta in 3 n/4 
dagen met een van onze pro-
gramma’s. 

LIGGING 
Het hotel Sulina heeft een excep-
tionele ligging, op twee stappen 
van het strand, op de promenade 
van Mamaia en haar casino.

FACILITEITEN 
De twee restaurants, Aqua op het 
gelijkvloers en Velvet op de eerste 
verdieping van het hotel, serveren 
een internationale keuken, met een 
buffet voor het ontbijt en een menu 
à la carte voor de lunch en het diner. 
Het terras is toegankelijk de hele dag 
door om te genieten van een ver-
frissend drankje.

KAMERS 
Gedecoreerd in pastel kleuren, 
geven de standaard, superior 
kamers en de appartementen een 
ontspannen sfeer, perfect voor 
liefhebbers van de kust. Alle kamers 
beschikken over een badkamer, TV, 
koelkast, kluis, minibar en terras.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Haar uitzonderlijke ligging, op twee stappen 
van het strand en de promenade van Mamaia.

• De moderne kamers gedecoreerd in pastel- 
tinten.

• De twee restaurants Aqua en Velvet.

meer details op www.maxitours.travel

meer details op www.maxitours.travel

KUST | MAMAIA

Hotel Iaki 4*

UW VOORDELEN  
• Gratis toegang tot het IAKI SPA 

Centrum – in functie van de ge-
kozen formule.

• Gratis toegang tot het tennis 
terrein.

• Gratis ligzetels en parasol. 

LIGGING 
Met haar bevoordeelde ligging, vlak 
aan de zee en het meer, zijn het 
gouden zandstrand en de relaxe 
en exclusieve sfeer slechts enkele 
elementen die van dit hotel IAKI een 
van de meest bezochte hotels van 
de Roemeense kust maakt.

FACILITEITEN 
Dit modern en elegant hotel is voor-
zien van 3 restaurants:  Coriolis, 
Ballroom Iaki , Casino Iaki met een 
totaal van 450 plaatsen die een 
heerlijke Roemeense en internatio-
nale keuken bieden. In de Sunrise 
Bar heeft u de mogelijkheid te genie-
ten van heer lijke cocktails en vers 
fruitsap terwijl u het prachtige pano-
rama op het meer en de zee be-
wondert. Het hotel beschikt ook 
over 2 “ecologische” zwembaden, 
kinder  zwembad, gratis ligzetels 
en parasols maar ook het IAKI 

SPA Wellness Center met overdekt 
zwembad en aqua gym lessen, een 
fitness en aerobic zaal, een droge & 
vochtige sauna, massage cabines, 
een solarium, een jacuzzi, een 
kapsalon en een afdeling met “Ana 
Aslan” verzorgingen.

KAMERS 
122 kamers met categorieën: 
dubbel standaard en superieur; 
standaard, superieur en executive 
suites; 3 presidentiële suites; alle 
hebben ruime afmetingen en zijn 
goed uitgerust met minibar, kluis, 
TV, haardroger. 

vanaf

550 €
/pp/verblijf

vanaf

571 €
/p/verblijf
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KUST | MAMAIA

Hotel Modern 4*

Genesteld in het groen, tussen 
de zee en het Siutghiol meer, is 
het hotel Modern perfect voor 
vakanties met familie en vrienden.

UW VOORDELEN
•  Gratis minibar ongeacht de ge-

kozen formule.
•  Gratis toegang tot de activiteiten 

op het strand en aan het zwembad.
•  Gratis ligzetels en parasols - in 

functie van de gekozen formule.

LIGGING
Gelegen ten noorden van de bad-
plaats Mamaia, tussen de zee en 
het Siutghiol meer, bevindt het hotel 
Modern zich slechts op 50 meter 
van het strand. De kamers hebben 
zeezicht en bieden u een prachtig 

spektakel tijdens de zonsopgang.  

FACILITEITEN
Naast het buiten zwembad van het 
hotel bevindt zich de bar (gratis 
voor de “all in” en “half pension” 
formules) en een zwembad voor 
kinderen. 

Het “Promenada” restaurant stelt 
ter uwer beschikking buffetten 
met traditionele en internationale 
gerechten die u binnen of op het 
overdekte terras kan degusteren. 
Drie keer per week organiseert het 
restaurant thema avonden.

U hebt tevens gratis toegang tot het 
badminton terrein, het volley veld, 
de tafeltennis of de biljard. Nabij het 
buiten zwembad, kan u deelnemen 
aan aqua gym en zumba lessen in 
het fitness centrum of buiten, afhan-
kelijk van het weer. 

KAMERS
Dit gebouw beschikt over 84 
dubbele kamers, 34 singles,  
4 appartementen en 16 junior 
suites van categorie 4*, alle 
uitgerust met TV, gratis mini-
bar, kluis, haardroger en balkon.  
Zij beschikt over 35 dubbele  
standaard kamers van categorie 3*. 

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Haar ligging op slechts 50 meter van het 
strand.

• Het “Promenada” restaurant  en haar 
thema avonden.

• De veelvoud aan activiteiten voorgesteld 
door het hotel. 

KUST | MAMAIA

Hotel Victoria 3*

Gelegen in het hart van de 
badplaats en dicht bij het 
casino van Mamaia, is het hotel 
Victoria een perfecte keuze om 
er aangename vakanties door te 
brengen met familie of vrienden.

UW VOORDELEN
•  Gratis toegang tot het strand 
•  Gratis toegang tot de speel-

ruimten voor de kinderen en in 
functie van de gekozen formule

•  Gratis toegang tot de volley en 
voetbal velden, in functie van de 
gekozen formule

LIGGING
Gebouwd op de dijk van de bad-
plaats Mamaia en recht tegenover 
het strand, biedt het hotel Victoria u 
zeer mooie landschappen. De ka-
mers hebben zicht op zee of op het 

Siutghiol meer.

FACILITEITEN
Het hotel biedt u twee restaurants, 
waarvan een met Italiaanse spe-
cialiteiten. De maaltijden worden  
geserveerd in buffet vorm of à la 
carte in functie van het aantal klan-
ten. Het terras met zeezicht nodigt u 
uit om heerlijke cocktails te proeven, 
terwijl u geniet van het panorama 
van de promenade van Mamaia en 
de zachte verfrissende zeebries. 
Azzura Beach is een privé strand 
van het hotel dat, met een opper-

vlakte van 6000m², beschikt over 
800 ligzetels en parasols, volley 
en voetbal velden, beach bar en 
animatie. Alle dagen, biedt u Azzura 
Beach spelen, muziek, theater, dans 
en verschillende wedstrijden zowel 
voor de kinderen als de volwasse-
nen.  Voor de kleintjes, zijn er twee 
ruimten gecreëerd waarvan een 
dicht bij het terras en de andere 
dicht bij het strand waar de ouders 
hen kunnen observeren vanuit de 
ligzetels of vanop het terras. 

KAMERS
De 322 kamers en 8 appartemen-
ten zijn uitgerust met een TV, een 
minibar, een badkamer met douche 
en een balkon (behalve de kamers 
gelegen op de 1ste verdieping). 

“U ZAL HIERVAN HOUDEN” 

• Haar ligging op de dijk van de badplaats 
Mamaia. 

• Het terras met zeezicht en haar cocktail bar.
• Azzura Beach. 
• De speelruimten voor de kinderen en de 

activiteiten.

meer details op www.maxitours.travel

meer details op www.maxitours.travel

vanaf

556 €
/pp/verblijf

vanaf

538 €
/pp/verblijf
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meer details op www.maxitours.travel

KUST | MAMAIA

Hotel Dorna 3*

Het complex Dorna biedt 3* All 
Inclusive, met als objectief volledig 
aan uw wensen te voldoen.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN” 

• Haar kamers met zicht op zee en het meer. 
• De variëteit van haar buffetten.
• De twee buiten zwembaden.

KUST | MAMAIA

Hotel Central 3*

Het hotel Central is gelegen in 
Mamaia, op 50 m van het strand. 
Achter het hotel bevindt zich het 
Siutghiol meer. 

UW VOORDELEN
• Gratis ligzetels en parasols.
• Gratis aerobic en aqua gym 

lessen. 
•  Animatie: muzikale live show met 

dans.

FACILITEITEN
Het restaurant onthaalt u zowel 
binnen als op haar terras en biedt u 
een gevarieerd traditioneel en inter-
nationaal menu aan. Een speelruimte 
voor de kinderen is aangelegd naast 
het terras.
Het zwembad met zoet water is ge-
legen tegenover de zee en dankzij 

haar zachte helling van 1 tot 2m 
diepte, is ze aangepast zowel voor 
kinderen als volwassenen. De 
aerobic en aqua gym lessen wor-
den alle dagen gegeven door moni-
tors. Gedurende de dag, nodigen de 
animatoren u uit om deel te nemen 
aan wedstrijden en georganiseerde 
spelen en eindigen hun programma 
met een muzikale live show en 
dans.

KAMERS
Het hotel beschikt over 119 dub-
bele kamers en 3 appartementen. 
De kamers zijn alle ingericht met 
badkamer met douche, TV, mini-
bar en balkon. “U ZAL HIERVAN HOUDEN” 

• Haar ligging op slechts 50m van het strand.
• Het zwembad met zoet water tegenover 

het strand.
• De speelruimte voor de kinderen.

meer details op www.maxitours.travel

vanaf

537 €
/pp/verblijf

vanaf

665 €
/pp/verblijf

UW VOORDELEN
• Gratis toegang tot het badmin-

ton en volley terrein, tafeltennis, 
biljard, de fitness zaal, de aqua 
gym, danslessen en zumba als-
ook vele gezelschapsspelen.

LIGGING
Gelegen ten noorden van de bad-
plaats Mamaia, in de groene zone 
en op 100m van het strand, heeft 
het hotel een bevoorrechte ligging 
en kamers met zicht op zee of op 
het Siutghiol meer.  

FACILITEITEN
Het restaurant « Le petit Jardin » 
biedt u in buffet vorm een verschei-
denheid aan traditionele en interna-
tionale gerechten. Een apart buffet 
is gereserveerd voor de kinderen.

Het hotel beschikt over 2 buiten 
zwembaden met gratis ligzetels en 
parasols.

Het complex Doina biedt u alle 
avonden films, karaoké, muzikale 
live shows, theater en stand-up 
comedy.

KAMERS
Het hotel beschikt over 142 dubbele 
kamers en 5 appartementen met 
balkon met zicht op zee of op het 
meer. Een deel van de kamers is 
uitgerust met een uitschuifbare 
slaapbank. Alle kamers hebben een 
badkamer met douche en haar-
droger, TV, minibar en kluis. 



22

Gelegen in het centrum van de 
badstad Venus, aan de kust, is het 
hotel Mera Resort dé plaats waar 
plezier en ontspanning op harmo-
nieuze wijze gecombineerd worden 
voor een geslaagde vakantie. 

Hotel Mera Resort 4*

 UW VOORDELEN

• De ligstoelen, de parasols en de kleine tafels zijn 
gratis, volgens beschikbaarheid.

• De bar van Mera Villas is gratis in All-in formule.

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Neem deel aan de excursies ter plaatse voorgesteld 
door onze vertegenwoordiger

• Verleng uw verblijf in het nationale park beschermd 
door de UNESCO: de Donau Delta met 3 n/4 dagen 
met een van onze programma’s

Gelegen in het centrum van de badstad Venus, aan de kust, is het hotel Mera Resort dé plaats waar 
plezier en ontspanning op harmonieuze wijze gecombineerd worden voor een geslaagde vakantie. 
Haar diverse en kwalitatieve diensten voldoen aan de hoogste verwachtingen van onze meest veel-
eisende klanten. Het Mera Resort is een van de beste resorts geworden op de kustlijn van de Zwarte Zee.
Het Mera Resort Venus beschikt over 440 kamers, verdeeld over 2 hotels, Mera Sky en Mera Blue, 
en bij dit geheel ook de Mera Villas. De 2 hotels zijn verbonden met een gemeenschappelijke receptie, 
een grote en geraffineerde ruimte.
Met een moderne en elegante stijl en maritieme accenten, zijn de kamers gedecoreerd in pastel-
tinten en bieden alle comfort nodig voor een aangenaam verblijf.

FACILITEITEN

Zwembad en strand
Het buiten zwembad is een van de mooiste van de regio, met een oppervlakte van 1000 m² en een modern 
design. U zal er op de comfortabele ligzetels kunnen ontspannen en genieten van vele wateractiviteiten: 
waterdouches om de spanning ter hoogte van de wervelkolom los te laten, de banken met hydro massages 
voor de lumbale zone en de rugspieren. Het Aqua Vortex is speciaal gebouwd voor diegenen die van felle 
sensaties houden en om de zwemmers tegen de stroom in te laten zwemmen.
De kinderen kunnen er zich vermaken in het speciaal voor hen ontworpen zwembad, met een maximale 
diepte van 50cm en een mini “aqua park” met de beste veiligheidsnormen.
Andere activiteiten, wedstrijden en verrassingen voor de kinderen worden georganiseerd rond het zwembad. 
Het tweede zwembad van het resort, een ware oase van rust, is gelegen dicht bij de villa’s en het is de ideale 
keuze om te genieten van de zon in een rustige en ontspannen sfeer.

SPA Centrum
Het SPA Centrum Mera Resort is een oase van verwennerij ! Niets beter om te ontspannen dan een dagje 
door te brengen in de massage salons, het binnen zwembad, de sauna, hammam of de fitness zaal met zeer 
moderne apparatuur.

Restaurant en bars 
Het Mera Resort heeft voor de hele kleintjes twee ruimten voorzien speciaal voor hen ingericht met een binnen 
speelzaal en een buiten park waar ze zich de hele dag kunnen vermaken. Onder de geselecteerde activiteiten 
bevinden zich wedstrijden, schilderen en zich verkleden voor unieke momenten gedeeld met Disney figuren.
Het terras van het restaurant wordt elke avond geanimeerd met verschillende shows: live muziek, salsa en 
folkloristische dansers, cabaret en tenslotte speciale gasten.

Kids Club
Het Mera Resort heeft voor de hele kleintjes twee ruimten voorzien speciaal voor hen ingericht met een 
binnen speelzaal en een buiten park waar ze zich de hele dag kunnen vermaken. Onder de geselecteerde 
activiteiten bevinden zich wedstrijden, schilderen en zich verkleden voor unieke momenten gedeeld met 
Disney figuren. Het terras van het restaurant wordt elke avond geanimeerd met verschillende shows: live 
muziek, salsa en folkloristische dansers, cabaret en tenslotte speciale gasten.

meer details op www.maxitours.travel

“U ZAL HIERVAN HOUDEN” 

• De elegante en moderne stijl van Mera Sky 
en Mera Blue. 

• De ware oase van rust geboden door Mera 
Villas. 

• De verschillende activiteiten voorgesteld door 
de animatoren zowel voor de volwassenen 
als voor de kinderen. 

• De twee buiten zwembaden.

KUST | VENUS
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KAMERS

MERA SKY EN MERA BLUE 
Dubbele standaard kamers: 
• Ideaal voor 2 volwassenen en ingericht met badka-

mer met douche, TV, haardroger, minibar en kluis, 
droogrek en balkon.

Appartement Junior Suite: 
• Samengesteld uit een woonkamer en aparte 

slaapkamer; met badkamer en balkon.
•  Ze zijn uitgerust met TV, haardroger, strandhand-

doeken, minibar en kluis, droogrek en balkon.

MERA VILLAS
Ingehuldigd in 2016, is Mera Villas een complex van 
27 villa’s en stellen ze u een exclusieve en unieke 
ervaring voor, ver van het lawaai van de stad met 
een Mediterrane architectuur. Zij beschikt over haar 
eigen zwembad, haar jacuzzi en haar eigen All-in 
bar. 

Dubbele Kamers 
• Ideaal voor 2 volwassenen en ingericht met bad-

kamer met douche, TV, haardroger, minibar en 
kluis, droogrek en balkon.

King Kamer
• Ideaal voor 2 volwassenen + 2 kinderen of 3 vol-

wassenen; met een dubbel bed en een uittrekbare 
slaapbank. 

• Zij zijn ingericht met badkamer met douche, TV, 
haardroger, minibar en kluis, droogrek en balkon.

Appartement Junior Suite
• Ideaal voor 2 volwassenen + 2 kinderen of 3 vol-

wassenen; met een dubbel bed en een uittrekbare 
slaapbank.

•  Bestaande uit een woonkamer en aparte slaap-
kamer; met badkamer en balkon.

•  Ze zijn uitgerust met TV, haardroger, strandhand-
doeken, minibar en kluis, droogrek en balkon.

Appartement dubbel of Suite dubbel 
• Ideaal voor 4 volwassenen 
•  Bestaande uit 2 kamers met elk een badkamer 

en terras.
• Ze zijn uitgerust met TV, haardroger, strandhand-

doeken, minibar en kluis, droogrek en balkon.

vanaf

818 €
/pp/verblijf
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KUST | VENUS

Hotel Turquoise

Aan de Roemeense kust, ligt het 
hotel Turquoise, gerenoveerd in 
2015. 

Het is een elegant en verfijnde 
omgeving waar u een heerlijke 
vakantie kan doorbrengen aan de 
rand van het strand! 

LIGGING
Gebouwd in het midden van de badstad Venus en aan de rand van het strand, zal u vanuit dit hotel de rijzende 
zon kunnen bewonderen vanuit uw kamer met zeezicht. Het is ideaal gelegen om de rijkdom van de kust te 
ontdekken want het bevindt zich op minder dan 5km van de belangrijkste sites zoals : het strand van de badstad 
Jupiter, de orthodoxe kerk van Neptun, het Comorova woud en het archeologische museum van Callatis. 

KAMERS 
Na de geslaagde renovatie, beschikt het hotel Turquoise over 100 standaard kamers, 2 studio’s, 8 apparte-
menten en 6 familie kamers. Net aan het strand, hebben alle kamers zeezicht, een badkamer met douche, 
flat screen TV, kluis, minibar en balkon.

FACILITEITEN 
Het restaurant Turquoise biedt u gerechten van een uitstekende kwaliteit, geserveerd zowel binnen als op het 
terras met zeezicht, naast het buiten zwembad. Vanop de ligzetels in de schaduw, zal u het prachtige zicht op 
de Zwarte Zee kunnen bewonderen. Op het gelijkvloers, vindt U de bar waar men heerlijke cocktails serveert. 
De receptie is open 24/24 en een bagage ruimte staat gratis ter beschikking. De all-in formule zal u de hele 
dag en avond laten genieten van tal van activiteiten voor kinderen en volwassenen.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Haar elegantie en verfijning. 
• Haar kamers met zeezicht.
• Haar restaurant met terras en zwembad 

aan de rand van de zee.

UW VOORDELEN

• Gratis toegang tot het zwembad. 
• Gratis ligzetels en parasols. 
 

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Neem deel aan de excursies ter plaatse voorgesteld 
door onze vertegenwoordiger.

• Verleng uw verblijf in het nationale park beschermd 
door de UNESCO : de Donau Delta met 3 n/4 d met 
een van onze programma’s. 

meer details op www.maxitours.travel

vanaf

885 €
/pp/verblijf/All In
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KUST | VENUS

Hotel Afrodita

Het hotel Afrodita stelt haar klanten 
een elegante mengeling voor van de 
rust van de Zwarte Zee, de charme 
van de tuinen in Engelse stijl en het 
“art deco” modernisme.

LIGGING
Het hotel is gelegen in de badstad Venus aan de Roemeense kust, in de nabijheid van de stad Mangalia. 
Deze accommodatie is ideaal om de rijkdom van de kust te ontdekken, want het ligt op minder dan 5km 
van de belangrijkste sites : het strand van de badstad Jupiter, de orthodoxe kerk van Neptun, het woud van 
Comorova en het archeologisch museum van Callatis. 

KAMERS
De 124 kamers van het hotel zijn verdeeld over 5 verdiepingen in verschillende kleuren en zijn opgedeeld 
in 5 appartementen, 80 dubbele kamers, 34 twin kamers en 5 singles. Zij hebben allemaal zee- en tuinzicht 
of alleen zeezicht en zijn ingericht met badkamer met douche, haardroger, minibar en balkon (behalve de 
kamers gelegen op het gelijkvloers).

FACILITEITEN
Het restaurant Afrodita stelt u een traditionele en internationale keuken voor en nodigt u uit op haar terras 
aan de rand van het strand om tijdens uw maaltijd te genieten van de zeebries. Het hotel Afrodita heeft een 
directe toegang tot haar privé strand met ligzetels en parasols. De verfrissende dranken worden geserveerd 
in de bar gelegen op het strand. Een speelruimte voor de kinderen werd aangelegd dicht bij het zwembad.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Haar ligging op het strand en de kamers met 
zeezicht.

• Het privé strand met bar tegenover het hotel.
• De speelruimte voor de kinderen.
• Het groen gevormd door de tuin in Engelse 

stijl.

UW VOORDELEN

• Gratis toegang tot het zwembad.
• Gratis ligzetels en parasols op het privé strand. 
 

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Neem deel aan de excursies voorgesteld door 
onze vertegenwoordiger.

• Verleng uw verblijf in het nationale park beschermd 
door de UNESCO : de Donau Delta met 3 n/4 dagen 
met een van onze programma’s.

meer details op www.maxitours.travel

vanaf

610 €
/pp/verblijf
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KUST - Thalassotherapie
De programma’s “Vakantie & Wellness” van MAXITOURS beogen een nieuw concept voor 

te stellen voor geslaagde vakanties met het idee om “zich te laten ondersteunen”.

 

Elke dag, nemen we deel aan het geluk van onze geliefden, verwennen we onze familie en 

degenen die we liefhebben, we plooien ons in vier voor hun geluk!

Tijd voor onszelf ? ...

We kennen het antwoord: nu niet, later, als ik de kans heb. Jammer, er is altijd wel een 

excuus om deze momenten van geluk en herbronnen uit te stellen ... Maar als men erover 

nadenkt, is het antwoord simpel: zie hier de mogelijkheid om te genieten tijdens een fitness 

vakantie, een vermageringskuur of een andere “detox” ... Wat ook het klein probleem is dat 

ons dagelijks leven verstoort, we zullen in Roemenië de meest geschikte oplossing voor u 

vinden om echte vakanties door te brengen met effectieve en ontspannende “Wellness”.

Omdat men het nog niet zo goed weet, herinneren we u eraan dat Roemenië “HET” land 

van “Wellness”, van de Thalasso en de “ SPA” is, met een patrimonium van meer dan een 

derde van de minerale en thermale bronnen met therapeutische waarden in heel Europa, 

en met de aanwezigheid van moderne, zonnige en aantrekkelijke resorts!

... met een uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding. 
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EFORIE NOORD 

Als tweede grootste kust resort, strekt Eforie Noord zich uit op de top van een klif van 25m. Een kleine aan-

gename stad waar men alle animatie vindt belangrijk voor vakantiegangers, geconcentreerd op een landtong 

tussen de Zwarte Zee en het Techirghiol meer. De kostbare sapropelische modder (rijk aan organische stoffen) 

van het Techirghiol meer wordt gebruikt in alle Thalassa centra aan de Roemeense kust … Het is op de bodem 

van deze voormalige marine kloof, afgesneden van het contact met de zee, dat zich deze wonderlijke modder 

met preventieve en curatieve eigenschappen gevormd heeft doorheen de eeuwen, beschut van lucht en licht.

NEPTUN

Omsingeld door het Comorova woud, ligt het resort Neptun, zonder twijfel, het meest elegante en meest 

exclusieve aan de Roemeense kust. Gelegen op 6km van Mangalia en op 38km ten zuiden van Constanta, 

krioelt Neptun van het leven en biedt tal van vertier: casino, bioscoop in open lucht, concerts, bazaars, minigolf, 

tennis … En dit, zonder de talrijke bars te tellen, alsook de terrasjes, nightclubs en restaurants die duizend en 

een Roemeense specialiteiten bieden of folkloristische thema diners. Haar Thalassotherapie centrum, Doina, 

stelt verschillende kuren voor, waaronder deze met Gerovital ontwikkeld door de dokteres Ana Aslan.

MANGALIA

Als een oase van rust en schoonheid, is Mangalia een van de meest zuidelijke badplaatsen aan de Roemeense 

kust. Het is vooral een historische stad, goed geworteld in het heden, die geanimeerd blijft, het hele jaar door, 

met een toffe sfeer als die in de Mediterrane steden. Zij stamt uit de VIde eeuw voor Christus onder de naam 

Callatis. Gekoloniseerd door de Grieken en later door de Romeinen, die allebei graag de commerciële handel 

op deze zee controleerden en die door de voormalige zeelui “Pontus Euxinus” genoemd werd. Mangalia heeft 

haar historische patrimonium mooi weten te versmelten met de natuurlijke therapeutische elementen die, 

goed beheerd, alle rijkdom betekenen van onze tijd.
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KUST | EFORIE NOORD

Hotel Europa 4*

Dit modern hotel, omringd door 
een enorme tuin van 30.000 m², 
heeft een originele architectuur met 
glazen balkons. Het interieur, waar 
de pasteltinten zich perfect vermen-
gen met haar klassieke en elegante 
stijl, betovert u met een aangename 
marine sfeer bevorderlijk om te 
herbronnen.

LIGGING
Met uitzicht op de zee en slechts enkele minuten van het stadscentrum, is hotel ANA Hotel Europa 4* een 
parel van de Roemeense kustlijn van de Zwarte Zee.

KAMERS
Ruim en luxueus, hebben de 198 kamers standaard, club of appartement alle hun terras met zeezicht, flat 
screen TV, telefoon, kluis, haardroger. Het hotel beschikt ook over communicerende kamers perfect voor 
families.

FACILITEITEN 
Een zonnige dag begint met een ontbijt op het terras van het restaurant “Europa” met zeezicht. Na enkele 
uren op het strand, onthaalt het restaurant u om een heerlijke lunch te proeven gevolgd door thema avonden in 
een prachtige groene setting. U zal er verwend worden met vers en natuurlijk fruitsap en cocktails in de Pool 
Bar, gelegen naast het buiten zwembad en vergeet ook niet te genieten van de relaxe sfeer in de Lobby Bar.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Haar centrale ligging tegenover de zee.
• De zonsopgangen vanop uw terras met 

zeezicht.
• De uitgestrektheid van de groene tuin van 

het hotel.

UW VOORDELEN

• Gratis toegang tot het zwembad zwembad - zoet 
water, ligzetels en parasols.

• Toegang tot het ANA Hotel strand.
• Toegang tot het “Kids Park” speelplein voor kinde-

ren onder toezicht van een lerares.
• Minigolf.

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Diverse watersporten op het terrein van de Yacht 
Club.

• De marina heeft 60 ligplaatsen voor kleine tot 
middelmatige boten.

• Neem deel aan ter plaatse voorgestelde excursies 
door onze vertegenwoordiger.

• Verleng uw verblijf met het nationale park be-
schermd door de UNESCO: 3n/4 dagen Donau 
Delta met een van onze programma’s opgeno-
men in deze cataloog of voorzie een weekend 
van 3n/4 dagen.

meer details op www.maxitours.travel
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Ana Aslan Health & Spa 4*

“U ZAL HOUDEN VAN”

De kwaliteit van de behandelingen en de sfeer 
van het hotelcomplex met haar geïntegreerde 
Ana Aslan Health & SPA Centrum.

Het Ana Aslan Health & Spa Thalasso 
Centrum, geïntegreerd in het Hotel 
Europa, richt zich tot diegenen die 
wensen hun gezondheid te behou-
den of te herwinnen in een moderne 
en professionele sfeer.

De natuurlijke therapeutische technieken, sinds lang bewezen, worden er beoefend met een medische 
uitrusting van de laatste generatie.

Het overdekte zwembad wordt gevoed door het zoute water van het Techirghiol meer, van waar men ook de 
sapropelische modder haalt die gebruikt wordt voor de pakkingen.

Het centrum biedt een breed gamma aan gepersonaliseerde programma’s bijzonder aanbevolen voor alle 
reumatische aandoeningen, de personen die willen afslanken of herstellen na een ongeval of een chirurgische 
ingreep. Men beoefent er aquagym of men kan gewoon genieten van de fitness ruimte … altijd onder 
begeleiding van hoog gekwalificeerde artsen en geleid door een jong en zorgzaam paramedisch team. Een 
verplicht medisch bezoek is ook inbegrepen in het forfait. De voordelen van de marine hydrotherapie 
komen tot uiting bij de verschillende methoden van massages, elektrotherapie en fysiotherapie. 

Voor alle details over de kuren en de behandelingen, surf naar www.maxitours.travel

PREVENTIEVE BEHANDELINGEN 
STRESSLESS

• “Gezondheid en relaxatie” 2 therapieën/dag 
• “Welzijn” 3 therapieën/dag 
• “Ana Aslan Tonic” behandeling met Gerovital  

2 therapieën/dag (aangeraden vanaf 40jaar) 

GENEZENDE BEHANDELINGEN

• “Balneo” voor chronische aandoeningen  
4 therapieën/dag

• “Ana Aslan Forte” voor degeneratieve processen 
3 therapieën/dag (vanaf 45 jaar)

COSMETISCHE VERZORGINGEN

• Gezicht: reiniging, peeling, vochtinbrengend masker, 
ionisatie, vacuüm, thermotherapie, vitaliserende 
massage

• Lichaam: reiniging, mobilisatie van het vetweefsel, 
algen/klei pakking, massages, peeling. 

vanaf

629 €
/pp/verblijf
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KUST | EFORIE NOORD

Hotel Mirage MedSpa 4*
De warme sfeer, de pasteltinten, 
de kwaliteit van de diensten en de 
moderne voorzieningen maken van 
het hotel Mirage MedSpa de plaats 
bij uitstek om uw lichaam en geest 
te herbronnen dankzij het prachtige 
gezondheidscentrum MedSpa.

LIGGING 
Het hotel is gelegen ten noorden van Eforie Noord, dicht bij de promenade en het fijne zandstrand.

KAMERS  
Het hotel Mirage MedSpa 4* beschikt over 75 kamers en appartementen. De dubbele kamers hebben 
2 bedden of een groot bed, de appartementen hebben een slaapkamer en een woonkamer met een 
slaapbank. Zij zijn alle ingericht met een badkamer met douche, frigo, telefoon, TV, haardroger, badjas.

FACILITEITEN 
Het restaurant Mirage MedSpa nodigt u uit voor een uitzonderlijke culinaire ervaring in een ontspannen 
gastvrije vakantiesfeer en groen decor. Onze chefs stellen u traditionele en internationale gerechten voor 
alsook heerlijke menu’s, alle dagen van de week tussen 7u en 23u.

In de Mirage BAR en de Elixir BAR geniet u van verse natuurlijke sappen, verkwikkende thee en cocktails 
die u zullen helpen te hydrateren tijdens uw momenten van ontspanning op het groene terras van de 
bovenste verdieping van het gezondheidscentrum Mirage MedSpa.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De warme sfeer, de pasteltinten, de 
kwaliteit van de diensten en de moderne 
voorzieningen.

• Het restaurant Mirage MedSpa nodigt u uit 
voor een uitzonderlijke culinaire ervaring.

• De Mirage Bar en de Elixir Bar waar u kan 
genieten van verse natuurlijke sappen, 
verkwikkende thee en cocktails.

UW VOORDELEN

• Thalasso MedSpa Centrum geïntegreerd in het 
hotel.

• Supplement single kamer is gratis in het laag-
seizoen. 

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Neem deel aan excursies ter plaatse 
voorgesteld door onze vertegenwoordiger.

• Verleng uw verblijf met het nationale park 
beschermd door de UNESCO: 3n/4 dagen 
Donau Delta met een van onze programma’s 
opgenomen in deze cataloog of voorzie een 
weekend van 3n/4 dagen.

meer details op www.maxitours.travel
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Mirage Thalasso MedSpa

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

De kwaliteit van de behandelingen en de sfeer 
van het hotelcomplex met haar geïntegreerde 
Thalassa Centrum MedSpa.

De perfecte combinatie tussen moder-
niteit en traditie, klaar om de balans 
te herstellen tussen het lichaam en de 
geest, om u te helpen uw welzijn, vita-
liteit en innerlijke rust terug te vinden.

Mirage MEDSPA geopend in 2013 verenigt op een harmonieuze manier, in een modern en gepersona-
liseerd concept, de drie wensen van de mens uit het derde millenium : de gezondheid, de relaxatie en 
de schoonheid.

Het is hier dat u de perfecte combinatie tussen moderniteit en traditie zal vinden, om u te helpen uw welzijn, 
vitaliteit en innerlijke rust terug te vinden.

Mirage MEDSPA beoefent medische herstel therapieën die natuurlijke factoren gebruiken zoals de 
sapropelische modder uit het Techirghiol meer, de zon, het zeewater, de therapeutische zouten, de 
geneeskrachtige planten uit de berggebieden en de Gerovital H3 producten.

Mirage MEDSPA valt op vanwege haar medische activiteit gebaseerd op complexe herstel programma’s 
van fysische en psychische capaciteiten van het organisme, alsook anti-verouderingsbehandelingen, 
ontwikkeld na een medische consultatie van hoog niveau en medische onderzoeken (ECG, laborato-
riumtest, analyses, enz.) die uitgevoerd worden door hoog opgeleide therapeuten (kinesitherapeuten, 
verpleegkundigen, SPA therapeuten, masseurs, enz.)

Voor alle details over de kuren en de behandelingen, surf naar www.maxitours.travel

SPECIFIEKE PROGRAMMA’S 

20 programma’s voor kuren en behandelingen 
gespreid over 6, 12 en 18 dagen met 2 tot 4 
therapieën per dag.

BEHANDELINGEN VAN LICHAAM 
EN GEEST

•  MIRAGE VITAL BALNEO 4 therapieën/dag
•  MIRAGE ACTIVE RHEUMA 3 therapieën/dag
•  SLIMMING PRO HEALTH 4 therapieën/dag
•  DETOX & RENEW 3 therapieën/dag
•  FOREVER YOUNG 2 therapieën/dag
•  MIRAGE OF HEALTHY AGING 3 therapieën/dag
•  ANA ASLAN ANTI AGEING THERAPY
•  STRESS OUT 3 therapieën/dag 
•  ESCAPE
•  MIRAGE TIME-OUT 

ESTHETICA EN SCHOONHEID VAN 
HET LICHAAM

• MIRAGE anti-cellulite detox 
•  STEVIGHEID
•  MIRAGE VELOURS
•  MIRAGE MOOIE BENEN 
•  SERENITEIT EN BEAUTY 
•  SUPER EVENWICHT 

vanaf

599 €
/pp/verblijf
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Het specifieke marine helio 
bioklimaat, het zeewater dat op de 
zachte helling vloeit, een mooi en 
goed verzorgd fijn zandstrand, vele 
zonuren per jaar en pure, zachte en 
droge lucht, het zijn allemaal goede 
redenen om er vakanties door te 
brengen met succesvolle genezing.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De kwaliteit van de behandelingen en de sfeer 
in het hotelcomplex met haar geïntegreerd 
Thalasso-Wellness Centrum.

• De rustgevende, ontspannen en relaxe sfeer 
van de publieke ruimten, het Thalasso- 
Wellness Centrum, haar restaurant met haar 
mooi terras in open lucht.

• De sfeer van een animatie club.

LIGGING 
Het DOINA hotelcomplex bevindt zich in het hart van het Neptun resort, dichtbij het stadscentrum, het bos 
Cormorova, de twee meren met zoetwater dat het van de zee scheidt. Het is een ware oase van rust om er een 
deugdzame vakantie door te brengen.

KAMERS 
Het hotel heeft een capaciteit van 320 dubbele kamers, singles en appartementen met douches, haardroger, 
satelliet TV,  koelkast en balkon. Het bevat eveneens kamers voor personen met een beperking.  

FACILITEITEN 
Ruime en rustige receptiehal, stijlvolle bar, privé parking, mini-shop en apotheek. Het restaurant met haar mooi terras 
in open lucht, verzekert gerechten van een lokale en internationale keuken voor het half of vol pension met ontbijt en 
diner in buffetvorm of een restaurant à la carte en een brasserie.

HET THALASSO-WELLNESS CENTRUM DOINA

Geïntegreerd in het hotelcomplex, geniet haar medisch Thalasso-Wellness Centrum van een internationale 
reputatie verkregen dankzij de efficiëntie van de medische behandelingen ontworpen om alle vormen van 
reuma en huidziekten te verzorgen, alsook de gevolgen van een zware chirurgische ingreep of een ongeval, 
of simpelweg om te genieten van een echt medisch Thalasso-Wellness programma van een heel hoog 
professioneel niveau en voor een van de beste prijs/kwaliteit verhoudingen. De opstelling van de ruimten 
voorzien voor de hydro en fysiotherapie zijn ontworpen om u op te laden met de energie en het welzijn 
van de zee. De behandelingen zijn verzekerd door een hooggekwalificeerd en ultra performant medisch 
en paramedisch team. Het medisch bezoek dat toegang geeft tot het programma is verplicht omdat het 
verzorgingsprogramma specifiek is voor elk individu. Een medisch rapport zal u overhandigd worden aan 
het einde van het programma.

Men verzekert er een volledig gamma aan specifieke behandelingen voor deze categorie van centra :  

• In hydrotherapie: massage douche, massage onder water, baden met planten en modder of mezzo thermaal 
water rijk aan zwavel, baden met planten en therapeutische modder, medische gym in het zwembad, 
galvanotherapie. 

• In kinesitherapie: droge manuele massage, met therapeutische modder of essentiële oliën; pakkingen met 
therapeutische modder of paraffine; droge herstellende gym; individuele kine indien nodig; aerosols met zeewater. 

• In fysiotherapie: magnetotherapie, stroombehandeling met lage frequentie stroom: dynamische dia of ultra korte 
stralingen, ultraviolet stralen, enz.

De medische en recreatieve verzorgingsprogramma’s die hier worden toegepast, zijn:

• Op basis van zeewater, mezzo thermaal water rijk aan zwavel en therapeutische modder uit het Techirghiol meer
• Op basis van de oorspronkelijke wereldberoemde methode:  de GEROVITAL ® therapie. 
• Op basis van de oorspronkelijke Dr. BOICIL methode

Hotel Doina 3*
KUST | NEPTUN

meer details op www.maxitours.travel

UW VOORDELEN

• Gratis toegang voor hotelgasten  tot het Thalasso- 
Wellness Centrum met geïntegreerd medisch team: 
zwembad met verwarmd zeewater - de namid-
dagen, buiten de uren van de behandelingen.

• Een directe korting van 5%-BTW  op  alle  pro-
gramma’s voor bijkomende verzorgingen uit onze 
cataloog. 

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Neem  deel  aan  excursies  ter  plaatse  voorge-
steld door onze vertegenwoordiger. 

• Verleng  uw  verblijf  in  het  nationale  park  be-
schermd door de UNESCO: 3n/4 dagen Donau 
Delta met een van onze programma’s. 

vanaf

562 €
/pp/verblijf
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Het helio zeeklimaat lijkt nog actiever 
vanwege het feit dat het zich bijna 
aan de voet van het fijne zandstrand 
van de Zwarte Zee bevindt ! Het 
Thalasso Centrum is geïntegreerd in 
het hotel zelf. De nabijheid van de 
stad met haar café bars, restaurants 
en terrasjes maakt haar geliefd bij 
diegenen die niet zonder de drukte 
van het stadsleven kunnen. 

LIGGING 
Het hotel Paradiso staat loodrecht op het strand, op 25 meter afstand. Daardoor zijn alle kamers met 
zeezicht of zicht op het zwembad voor de kamers die het balkon in de richting van het zuiden hebben. 

KAMERS 
Verdeeld over 11 verdiepingen, hebben de 206 twin kamers, de 55 singles en de 12 appartementen alle een 
balkon en zeezicht; zij zijn uitgerust met airconditioning, satelliet TV, minibar en douche. 

FACILITEITEN 
De receptiehal met lounge, ruim restaurant en pizzeria met terras, schoonheidssalon, speelplein voor 
de kinderen en parking. Het hotel nodigt haar gasten uit om te ontspannen bij het buitenzwembad, het 
solarium of op het mooie fijne zandstrand voor het hotel. Een bron van drinkbaar mineraal water met 
therapeutische eigenschappen om de spijsvertering te stimuleren en de galwegen te verlichten, bevindt 
zich op het gelijkvloers voor de ingang van het Thalasso Centrum.

MULTIDISCIPLINAIR MEDISCH THALASSO CENTRUM 

Haar geïntegreerde en multidisciplinair Medisch Thalasso Centrum is bestemd voor curatieve behandelingen 
en lichamelijk herstel; de gegeven specifieke technieken worden gecombineerd met het gebruik van de 
deugden van het zeewater, de therapeutisch modder van het Techirghiol meer en de opgebouwde know-
how van meer dan 50 jaar medische praktijk door haar specialisten in reumatologie en lichamelijk herstel 
alsook door haar paramedisch personeel van hoge kwaliteit.  Het medisch bezoek dat toegang geeft tot het 
programma is verplicht omdat het verzorgingsprogramma specifiek is voor elk individu. Een medisch rapport 
zal u overhandigd worden aan het einde van het programma. 
Men verzekert er een volledig gamma aan specifieke behandelingen voor deze categorie van centra:  

• In hydrotherapie: massage douche, massage onder water, baden met planten en therapeutische modder, 
medische gym in het verwarmde zwembad met zeewater of in het zwembad met mezzo thermaal water rijk 
aan zwavel.

• In kinesitherapie: droge manuele massage, met therapeutische modder of essentiële oliën; pakkingen 
met therapeutische modder of paraffine; droge herstellende gym; individuele kine indien nodig; aerosols 
met zeewater. 

• In fysio & elektrotherapie: galvanotherapie, magnetotherapie, stroombehandeling met lage frequentie stroom: 
dynamische dia of ultra korte stralingen, ultraviolet stralen.

De medische en recreatieve verzorgingsprogramma’s die hier worden toegepast, zijn:

• Op basis van zeewater, mezzo thermaal water rijk aan zwavel en therapeutische modder uit het Techirghiol meer.
• Op basis van de oorspronkelijke wereldberoemde methode: de GEROVITAL® therapie.  
• Specifieke cosmetische verzorgingen voor het gezicht en/of het lichaam met een gamma aan cosmetische 

producten van GEROVITAL® of extracten van de therapeutische modder en planten van het lokale patrimonium 
volgens de traditie van de voorouders .

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De ligging van dit hotel op enkel 25 meter 
van het strand.

• Het zeezicht van al haar kamers.

Hotel Paradiso 3* 
KUST | MANGALIA

meer details op www.maxitours.travel

UW VOORDELEN

• Directe toegang tot het Thalasso Centrum geïnte-
greerd in het hotel. 

• Gratis toegang tot het zwembad in open lucht.

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Neem  deel  aan  excursies  ter  plaatse  voorge-
steld door onze vertegenwoordiger. 

• Verleng  uw  verblijf  in  het  nationale  park  be-
schermd door de UNESCO: 3n/4 dagen Donau 
Delta met een van onze programma’s. 

vanaf

609 €
/pp/verblijf
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DE CITADEL VAN DE KARPATEN 
EN TRANSSYLVANIË

Het bastion van de Karpaten beschermt zorgvuldig een magisch universum, beladen met 

geschiedenis en tradities in Transsylvanië.

Doorheen een bucolisch landschap en diepe wouden bevolkt met wolven en beren, mid-

deleeuwse kastelen, tradities die angstvallig bewaard zijn door een ongewoon vriendelijke 

bevolking, vertrekt u op ontdekking van de lokale beschaving die de Saksen hebben geko-

zen als thuishaven voor hun versterkte kerken geklasseerd als kunstmonument onder de 

bescherming van de UNESCO.
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DE KARPATEN

Het is uiteraard hier dat het hart van Roemenië klopt en dat wie dit land wenst te ontdekken, zich niet kan 

onthouden om de rotsachtige bergen te doorkruisen waar de majestueuze sparren overheersen.

Dit zeer oude gebergte werd geboren daar waar de Alpen sterven en maakt de verbinding tussen de Balkan 

en Bulgarije om zich verder in een boog uit te strekken over Servië tot aan de Tsjechische Republiek.

Maar nergens zijn de Karpaten zo goddelijk als in Roemenië. Als bewijs hebben ze hun naam te danken 

aan de Dacian Carp stam, een oude Indo-Europese term voor “steen” … De stam die oorspronkelijk op een 

oostelijke helling in Moldavië leefde, ontsnapte destijds aan de verovering van Dacië door de keizer Trajan 

in 106 voor Christus. En het zijn precies de Daciërs die de voorouders van het Roemeense volk zijn … Hun 

romantische epos werd onderbroken door de Turkse invasie en de heldhaftige acties van Voïvodes, prinsen 

die sindsdien de legende binnentraden.
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Vanuit de agritoeristische herberg VLAHIA INN 4      ge-
legen aan de voet van het Bucegi massief en met de 
rug tegen het Piatra Craiului massief, in Moeciu de Sus, 
vertrekt u in de voetsporen van de legendarische graaf 
“Dracula”. We negeren vaak dat een wereldberoemd 
personage heel zijn leven in Roemenië heeft gewoond. 
Het gaat hier over Vlad l’Empaleur, alsnog bekend onder 
de naam “Dracula” sinds de gelijknamige roman van 
Bram Stoker. Doorheen de dagen, zal u de middeleeuw-
se stad Brasov, de Citadel van Rîsnov, de versterkte kerk 
van Prejmer - UNESCO geklasseerd - het kasteel van 
Bran en Peles, de Dimbovicioara grotten, het natuurre-
servaat van Piatra Craiului, de traditionele gastronomie, 
de muziek en de volksdansen ontdekken.

UW VOORDELEN
• Franstalige begeleider gedurende het hele pro-

gramma.
• De “all-in” formule: het vol pension met lokale  

dranken tijdens de maaltijden inbegrepen: wijn, bier 
en pruimen- en bosvruchten alcohol.

• De toegangsgelden van de musea en de belang-
rijkste monumenten (8 in totaal).

PERSONALISEER UW VERBLIJF
• Transfer en/of rondreis « in privé » mogelijk. 
• Programma ook realiseerbaar in “Fly & Drive” formule.
• Herbronning verblijven mogelijk.
• Ideaal voor “actieve” vakanties: wandelingen, VTT,  

met lokale gids en foto sessies.

Programma 7 dagen – 6 nachten. 
Gegarandeerde vertrekken. Zie prijslijst.

START TOUR “All in” met vertrek 
vanuit de VLAHIA INN, agrotoeris-
tisch gastenverblijf categorie 4 

DE KARPATEN | TRANSSYLVANIË

Culturele rondreis in de Karpaten en in het hart van     Transsylvanië

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• U bent in het hart van Transsylvanië met 
haar middeleeuwse sites gebouwd door 
de Saksen in de XIIIde eeuw.

• Familiaal onthaal in een agrotoeristisch 
gastenverblijf met charme.

• Bezoek van 3 sites in de lijst van 
het UNESCO werelderfgoed: het Kasteel 
van Bran – “Dracula”, het Kasteel van  
Peles en de versterkte kerk van Prejmer.

Dag 1: BRUSSEL – BOEKAREST – MOIECIU DE SUS
Vlucht Brussel – Boekarest. Een warme maaltijd zal u geserveerd worden aan boord. Onthaal door uw gids. 
Panoramische stadsrondleiding van de hoofdstad Boekarest. Transfer per bus naar het gastenverblijf Vlahia INN – 
4        te Moieciu de Sus. Typisch onthaal van Transsylvanië met traditioneel zelfgebakken brood en zout evenals 
de lokale drank op basis van zelfgemaakte pruimenalcohol : “la Palinka”. Logement en diner met live muziek.

Dag 2: MOIECIU DE SUS - BRAN (40km)
Ontbijt buffet ; vertrek naar Bran, dorp verbonden met de legende van Graaf Dracula ; bezoek van het Kasteel 
van   Bran en haar Dorpsmuseum in openlucht – verzameling van typische huizen, kunst en regionale 
ambachten. Terug naar het hotel, lunch. In de namiddag, tocht met paardenkoets (met de slee in de winter), halte 
bij “Cabane aux images”, museum van de traditionele fotografie kunst, gelegen in het hart van het dorp. Diner 
met  traditionele Roemeense gastronomie, muziek en folkloristische dansen gepresenteerd door lokale  ama-
teur artiesten in het hotel. 

Dag 3: MOIECIU DE SUS – RASNOV - BRASOV (80km)
Bezoek van de versterkte burcht Citadel van Rasnov opgetrokken door Teutoonse ridders in 1215 ; lunch 
in Brasov in het restaurant “Gustari” (« Smaken »). Ontdekking van het stadscentrum van Brasov, de metropool 
van de Transsylvanische Saksen sinds de XVIde eeuw, met het Raadsplein, de Zwarte kerk (XVIde eeuw), de 
oude stadsmuren, de Witte Toren, de Zwarte Toren, de Koordenstraat  (de smalste straat van Oost-Europa), 
de orthodoxe kerk St.Nicholas XIIIde. Terug naar Moieciu de Sus voor het diner in Vlahia Inn.  

Dag 4: MOIECIU DE SUS - SINAIA (120km)
Vertrek voor het bezoek aan het Kasteel van Peles (XVIIIde) in Sinaia. Dit paleis is de voormalige zomer resi-
dentie van Koning Michel van Roemenië en was het eerste kasteel met elektriciteit in Europa met behulp van 

meer details op www.maxitours.travel

EXCLUSIVITEIT
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Culturele rondreis in de Karpaten en in het hart van     Transsylvanië

de waterkrachtcentrale gebouwd op de Pelés rivier. Bezoek van het orthodoxe klooster van Sinaia, dat eruit 
ziet als een fort gebouwd op het einde van de XVIIde eeuw, door de prins van Muntebua Mihail Cantacuzino, 
die vervolgd werd door de Ottomanen. Terug naar Moieciu de Sus voor de lunch. In de namiddag, in functie 
van het weer, wandeling op de paden in de buurt of bezoek aan het creatief atelier  (schilderen op eieren).  
‘s Avonds diner en live muziek in het hotel.

Dag 5: MOIECIU DE SUS - PREJMER – HARMAN – BRASOV (120km)
Bezoek van twee versterkte kerken gebouwd door Saksen in de Middeleeuwen: Harman (Honigberg in het 
Duits) en Prejmer - geklasseerd Unesco werelderfgoed monument. Vertrek voor Brasov; lunch in het restaurant 
“Vlahia Inn Lounge”. Vrije tijd voor bezoeken aan musea, fotografie en shopping. ‘s Avonds, als het weer het 
toelaat, diner in openlucht rond een kampvuur met wijn  (in de winter warm met kaneel) en typische gerechten: 
grillades en seizoensgroenten.

Dag 6 : MOIECIU DE SUS - DAMBOVICIOARA (80km)
Via de doorgang Rucar-Bran van het nationale park « Piatra Craiului », komen we aan de 8km lange prachtige  
kloven met hoge verticale kalkwanden in schril contrast met de breedte van amper 2m van deze kleine rivier. 
Een beetje verder, vormt dezelfde rivier de “Grot van Dimbovicioara“ ; van eenzelfde adembenemende 
schoonheid als de kloven zelf, het is een van de weinige grotten die stalactieten en stalagmieten bevat die  
samenkomen en zeer specifieke vormen aannemen : de berenpoot, het tijgervel, de slangenkop.Terug naar  
Vlahia Inn voor de lunch. Namiddag vrij. Afscheidsdiner met muziek in het hotel. 

Dag 7: MOIECIU DE SUS – BOEKAREST (175km)
Relax ontbijt en transfer naar de luchthaven van Boekarest. Een warme maaltijd zal u geserveerd worden aan 
boord. Terug in Brussel.

In rood: de betalende bezoeken inbegrepen in het programma.

HET GASTENVERBLIJF  VLAHIA INN 4

Ideaal gelegen en dicht bij het Kasteel van Bran, 
stelt het aan hun gasten comfortabele kamers voor, 
gemeubeld met smaak en uitgerust met modern 
comfort: badkamer met badjassen, slippers en 
haardroger, TV. Haar restaurant serveert een 
excellente lokale keuken. 
’s Avonds, kan u zich ontspannen bij de open 
haardvuur in haar bar. Op zaterdagavond, zullen de 
concerten en de DJ’s u vermaken.

vanaf

775 €
/pp/verblijf/All in
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AUTHENTIEK GROEN
Als waarlijk wild paradijs, vertegenwoordigt de Donau Delta een doolhof van kanalen, moerassen, 

meren, zandduinen en ongelooflijk uitgestrekte rietvelden. De weelderige en wilde vegetatie en 

de unieke fauna vullen deze uitgestrektheid van water en aarde op met leven. De omgeving is 

er zeer levendig, de lucht is doorspekt met kruiswegen van pelikanen, zwanen, aalscholvers, 

zilverreigers en zeearenden. In het water kan men de brasems, steuren, baarzen, snoeken en 

karpers observeren. In het riet leven schildpadden, slangen, adders, bevers, vossen, wasberen, 

everzwijnen en dassen. Samengevat, bestaan er niet minder dan 3450 soorten dieren waaronder 

160 vissoorten (98% van de Europese water fauna), 300 vogelsoorten en 1150 planten. De 

ongelooflijke rijkdom is het gevolg van de massale toestroom van slib die de Donau naar de 

Zwarte Zee vervoerd. 



39
meer details op www.maxitours.travel

DE DONAU DELTA

Dit gigantisch gebied strekt zich uit over de drie armen van de stroom : Chilia, Sulina en Sfantu Gheorghe, die 

ongeveer 400 meren omvatten die met elkaar in verbinding staan.

Deze mozaïek van ecosystemen in permanente evolutie hebben de bijnaam “Het jongste land van Europa” gekregen. 

Sinds 1990 en ondermeer dankzij de steun van de beroemde Franse ontdekkingsreiziger Jacques Yves Cousteau, 

behoort dit fragiele geheel tegenwoordig tot het netwerk de Biosfeer Reservaten beschermd door de UNESCO.

Kom met ons deze unieke wereld ontdekken en wij beloven u een boeiend avontuur ! 

Klein en groot, iedereen zal unieke, onthullende en memorabele momenten beleven in het midden van de Donau 

Delta, herinneringen om met uw vrienden te delen, aan de zijde van de mannen uit deze streek, betrokken bij het 

behoud van dit ongeëvenaard natuurlijk evenwicht. Een magische charme van de meest unieke wilde natuurlijke 

bezienswaardigheden ter wereld. Een echte originele en onvergetelijke vakantie !
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Exploratie 7 dagen/6 nachten
Rondreis vertrek gegarandeerd 
Aan boord van het drijvende hotel 
‘LE MARTIN PECHEUR’

In All-Inclusive – lokale keuken 

AUTHENTIEK GROEN | DE DONAU DELTA

Ontdekking van de Donau Delta aan boord van      “ Le Martin Pêcheur” 

UW VOORDELEN 

• All-in gedurende het hele programma. 
• Het hele programma wordt verzekerd door hoog-

gekwalificeerde gidsen, professoren in de biologie 
en zoölogie, perfecte kenners van dit bijzondere 
ecosysteem in de Donau Delta.

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Programma mogelijk met de formule “Fly & Drive”
• Verschillende thema programma’s kunnen ge-

realiseerd worden met LE MARTIN PECHEUR:  
Speciaal voor de professoren of liefhebbers in  
ornithologie; foto sessies; ontdekking van het 
dieren leven en de biologie van dit unieke biosfeer 
reservaat, de Donau Delta. Deze programma’s 
kunnen ook worden geraadpleegd op onze website !

Maandag - Dag 1
Vlucht Brussel – Boekarest. Een warme maaltijd wordt 
u geserveerd aan boord. Onthaal door onze vertegen-
woordiger en transfer naar Murighiol (+/- 300 km - 
laatste plaats aan land om het hart van de Delta te  
betreden), transfer per boot naar het dorp Uzlina  
gelegen op de rivierarm Sfantul Gheorghe. De kleine 
drijvende boot “Le Martin Pêcheur” wacht op u om uw 
ervaring van bezoeken en navigatie in de Delta te be-
ginnen. Diner en overnachting op de boot.

Dinsdag - Dag 2 (5u navigatie)
Na het ontbijt, op weg naar Sfantu Gheorghe, het 

vissersdorp gelegen aan het oostelijke uiteinde van 
Roemenië, tussen de Donau en de Zwarte Zee. Dit 
gebied heeft de voorkeur van verschillende vogel-
soorten die er zeer gevarieerde en voedzame levens-
middelen vinden: reigers, aalscholvers, pelikanen, 
eenden, enz. Lunch en excursie te voet langs het 
kanaal in de richting van Sulina om het leven van 
de moerasvogels te observeren. Terug naar de boot, 
diner.

Woensdag - Dag 3 (2u navigatie)
Ontbijt, vertrek naar het eiland Sacalin, natuurreservaat 
geklasseerd door en onder de volledige bescherming 
van de UNESCO, gelegen in de Zwarte Zee; lunch en 
bezoek van het dorp bewoond door een bevolking 
van Oekraïense oorsprong. Terug naar de boot, diner.

Donderdag - Dag 4 (8u navigatie)  
Ontbijt, vertrek naar het kanaal Dunavat dat de verbin-
ding is tussen de arm Sfantul Gheorghe en het Razelm 
meer. Boottocht op het Erenciuc meer; dit prachtige 
meer met ondiepe wateren en beschut tegen de 
stroming verbergt een weelderige onderwater ve-
getatie. Het is om deze reden dat alle soorten pelika-
nen deze plek hebben gekozen om een rustig dutje te 

meer details op www.maxitours.travel

EXCLUSIVITEIT

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• “Le Martin Pêcheur” is een echt hotel op het 
water met alle comfort. 

• Ideale omgeving voor amateurs & experten 
in ornithologie, fotografie en visvangst, voor 
liefhebbers van natuur en rust.

• Dit verblijf zal u toelaten om te rusten op het 
water, ver van al het lawaai/sirenes die we 
elke dag in de stad aantreffen.

• De Donau Delta, een natuurlijke site opge-
nomen in de lijst van de Biosfeer Reservaten 
van de UNESCO, is een mengeling van meren, 
kanalen en moerassen. De twee plateaus  
bedekt met oude eiken bossen herbergen 
een diversiteit aan flora en fauna die uniek 
is in Europa.
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Ontdekking van de Donau Delta aan boord van      “ Le Martin Pêcheur” 

doen. Lunch onderweg om in de avond het Dunavat 
kanaal te bereiken. Afmeren en diner aan boord. 

Vrijdag - Dag 5 (6u navigatie)
Ontbijt, vertrek naar het kunstmatige kanaal Perisor 
dat de verbinding maakt tussen de zee en de Delta ;  
wandeltocht op het mooie ongerepte strand dat 
zich uitstrekt tot aan de grenzen van dit kanaal. 
Boottocht naar het natuurreservaat “Zatoane” ; 
moerasachtige gebied aan de rand van het Perisor 
kanaal met de Zwarte Zee. Dit “paradijs van de aal-
scholvers” vormt een schilderachtig landschap in 

het bijzonder tijdens de broedperiode waar zich hun 
nesten bevinden hoog in de kale bomen. Lunch en 
bezoek van de gebieden rond het kanaal Perisor vol 
waterlelies, vele andere planten en dieren fossielen. 

Terugkeer naar de boot aangemeerd in het kanaal 
Dunavat, diner.

Zaterdag -Dag 6 (6u navigatie)
Ontbijt. Vertrek met kleine motorboten door het 
natuurlijke kanaal Perivolovca (ten noorden van de 
arm Sfantul Gheorghe) naar de 3 meren: Taranova, 
Gorgostel en Dubcova, geliefd door alle vogels voor 
de ondiepe wateren rijk aan voedsel. 

Terug aan boord van de “LE MARTIN PECHEUR”; 
lunch en varen naar het dorp Uzlina; aanmeren en 
diner aan boord.

Zondag - Dag 7
Ontbijt, transfer per motorboot naar Murghiol, trans-
fer naar de luchthaven van Boekarest (300 km). 
Vlucht Boekarest - Brussel. 
Een warme maaltijd zal u geserveerd worden aan 
boord. Terug in Brussel.

DRIJVEND HOTEL

“LE MARTIN PÊCHEUR”

Varend in het midden van de wilde natuur, is “Le Martin 
Pêcheur” een drijvend hotel voorzien van alle comfort. 
Zij heeft 9 cabines met twee bedden; elk met een 
douche en toilet. De eetkamer doet tevens dienst als 
gemeenschappelijke ruimte. Haar hoge brug verzekert 
een groot panoramisch zicht. Afhankelijk van het weer 
of het niveau van de Donau, kan het gebeuren dat de 
boot aangemeerd blijft maar het programma wordt 
uitgevoerd zoals hier beschreven. 

Wat de keuken betreft, serveert men er lokale specia-
liteiten op basis van vis en streekproducten maar 
ook internationale gerechten. Elk speciaal menu 
moet worden aangevraagd bij de reservatie of ten 
laatste een week voor de aankomst !

vanaf

1.095 €
/pp/verblijf/All In
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Aventuur – Exotisme – Ontspanning 
vanuit het Donau Delta Resort 4*
In all inclusive – regionale keuken

Zowel de nieuwsgierige als de onder-
zoeker,  liefhebber van de safari foto 
of ervaren visser,  van verslaafden 
aan cocooning tot sportievelingen, 
iedereen zal het geluk vinden zodra 
ze eenmaal het land van de Donau 
Delta Resort 4* betreden.

AUTHENTIEK GROEN | DE DONAU DELTA

Aventuur - Exotisme & ontspanning vanuit het       Donau Delta Resort 4*

UW VOORDELEN 

• Een exclusiviteit van Maxitours.
• Het hele programma is verzekerd door hoogge-

kwalificeerde gidsen, professoren in de biologie 
en zoölogie, perfecte kenners van dit bijzonder 
ecosysteem: de Donau Delta.

PERSONALISEER UW VERBLIJF

• Bedankt om ons in te lichten bij de reservatie over 
uw culinaire voorkeuren - vis, vlees, vegetarisch.

• Programma ook realiseerbaar met de “Fly & Drive” 
formule

• Herbronning verblijf mogelijk met onze producten 
Black & Blue of Deep White.

• City Trip mogelijk.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De Donau Delta is een ware oase van  
zalige rust.

• Ideale plaats voor liefhebbers en deskun-
digen in ornithologie, fotografie en visserij, 
alsook voor liefhebbers van natuur en rust.

• De Donau Delta – natuurlijke site opgenomen 
in de lijst van de Biosfeer Reservaten  van 
de UNESCO – mengeling van meren, kanalen 
en riet, door het ritme van de twee plateaus 
bedekt met oude eiken bossen  en die  een 
thuishaven zijn voor een diversiteit aan uitzon-
derlijke en unieke flora en fauna in Europa. 

Dag 1
Aankomst in Boekarest/Constanta met de vlucht 
van Blue Air, transfer naar Tulcea. 
Welkom door de vertegenwoordiger van het lokale 
agentschap en onmiddellijke transfer naar Crisan in 
een speedboot. 
Aankomst in het hotel Danube Delta Resort 4*,  
traditioneel welkom, installatie in de kamers, gevolgd 
door diner.

Dag 2 – 3u varen 
Ontbijt en cocktail met informatie, verkenningstocht 
per motorboot doorheen de kanalen om de fauna en 
flora van het natuurpark te observeren. 
Terug naar het hotel, lunch. Namiddag vrij om de 
genieten van het zwembad, de visvangst of gewoon 
om de schoonheid van de Delta te bewonderen. 
Diner, thema feest.

Dag 3 – 3u varen 
Ontbijt en navigatie naar het Letea woud, natuur 
reservaat geklasseerd door de UNESCO onder het 
strikte beschermingsregime. 
U zal er met karren getrokken door paarden, dit 
meest noordelijke subtropische woud van Europa 
ontdekken, waar 500 plantensoorten, 3000 soorten  
dieren, vogels en insecten hun habitat vinden. 
Specifiek tussendoortje bij de inwoners waar u zal 
deelnemen aan een “vissersritueel“. Terug naar het 
hotel en lunch. Vrije tijd. Diner en thema feest.

Dag 4 – 4u varen 
Ontbijt en verkenning per boot. U bezoekt het Fortuna 
en Baclanesti meer, natuurreservaat geklasseerd 
door de UNESCO onder het strikte beschermings-
regime, beroemd voor haar kolonies pelikanen en 
aalscholvers, gevolgd door het bezoek van het dorp 
Mila 23. Lunch in het hotel, diner.

Dag 5 – 3u varen
Ontbijt, excursie per motorboot doorheen het 
Caraorman en het Lung kanaal, het Obretin en 
Obretinciuc meer, het Litcov en Perivolovca meer, 
het Isac meer, het Ceamurlia kanaal. Het geheel 
vormt een van de meest beschermde en ongerepte 
gebieden van het natuurpark van de Donau Delta. 
De liefhebbers van de visvangst kunnen gaan vissen 
naar de zwarte goby (Gobius niger) en de winnaar 
krijgt een “verrassingsprijs“. 
Bezoek van een vissershut. Terug naar het hotel, 
lunch. Vrije namiddag. 
“Piratendiner“ rond het kampvuur.

meer details op www.maxitours.travel

EXCLUSIVITEIT
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Aventuur - Exotisme & ontspanning vanuit het       Donau Delta Resort 4*

Dag 6 - 4u varen
Ontbijt en vertrek per boot naar Sulina, havenstad 
aan de Zwarte Zee. Sulina is het meest oostelijke 
punt van Europa, bekend in de Byzantijnse tijd onder 
de naam Selena (Griekse naam voor de Maan). 
Ze werd Ottomaanse in 1484 onder de naam 
Selimyia. 

Het was daar dat de zeilschepen vanaf de wal ook 
door paarden konden getrokken worden. Van 1865 
tot 1939, was zij de zetel van de Donau Commissie, 
het eerste concept van de Europese Unie. Terug 
naar het hotel, lunch, vrije namiddag. Diner en feest 
rond het zwembad.

Dag 7 – 4u navigatie
Ontbijt, exploratie per motorboot op de kanalen 
naar Chilia om toe te komen in het Stipoc klooster, 
het enige in de regio van Dobrogea. Terug naar het 
hotel voor de lunch. Vrije namiddag. Afscheidsdiner.

Dag 8
Ontbijt, vertrek naar de luchthaven van Boekarest/
Constanta en “lunch pakket“ of verlenging van uw 
verblijf.

HOTEL DANUBE DELTA RESORT 4*

Het Delta Danube Resort is gelegen in het hart van 
de Donau Delta, tegenover het pittoreske dorpje 
Crisan en op de linkeroever van de zijrivier Sulina. 
Het biedt charmante bungalows, een geraffineerde 
lokale keuken en barbecue avonden bij het kamp-
vuur. Een groot programma met activiteiten wordt 
voor u uitgewerkt.

FACILITEITEN 
Het complex van 10.000m² is omgeven door water 
en beschikt over een verwarmd zwembad (32°C 
dag en nacht) met waterval, onder water douche 
voor hydro massage en chromotherapie installatie, 
ligzetels, parasols en strandhanddoeken. Het res-
taurant heeft een capaciteit van 110 plaatsen in een 
exotische stijl maar met lokale invloeden en stelt u 
een geraffineerde lokale keuken voor.

KAMERS 
3 charmante bungalows met dubbele deluxe kamers 
en een duplex met dubbele standaard kamers en 
appartementen. Alle kamers hebben een terras, een 
king size bed, satelliet TV, douche, haardroger en 
badjas.

ACTIVITEITEN 
Tafeltennis, wandelingen, buiten zwembad, vissen, 
massage, karaoke, jacuzzi, barbecue, vogelpik, fitness 
centrum, kano kayak, speelplein voor kinderen,  
excursies en ontdekking van de Donau Delta, enz...

DRIJVEND HOTEL GGGOCIMAN 4*

Het drijvende hotel GGGociman 4* geeft u de unieke 
kans om de prachtige landschappen van de Donau 
Delta te bewonderen aan boord van een boot. Dit 
drijvende hotel biedt u uitstekende faciliteiten en 
hooggekwalificeerde diensten.

FACILITEITEN  
Haar overdekte terras of het promenade dek nodigt 
u uit om de authentieke natuur te bewonderen en 
u zult ontspannen de geluiden en de pollutie van 
de grote steden vergeten. Geniet van de zon in de 
ligzetels op het terras ! Het restaurant stelt u ook 
een heerlijke lokale keuken voor geserveerd aan 
boord van de boot of op haar terras.

KAMERS 
Het drijvende hotel stelt u standaard en superieure 
kamers voor met badkamer, airconditioning, badjas 
en pantoffels.

ACTIVITEITEN
Wandelingen, vissen, karaoke, infrastructuur voor 
barbecuen, vogelpik, kano kayak, excursies en 
ontdekking van de Donau Delta, enz...

vanaf

999 €
/pp/verblijf/All In
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DYNAMISCH ORANJE
Bescheiden met betrekking tot de grote resorts van de Alpen, is Poiana Brasov niet minder 

gewijd aan alle glijdende sporten en verleidt ze door haar intieme, vriendelijke en familiale 

sfeer terwijl ze een echte sportieve en contemplatieve herbronning biedt, zomer en winter, 

in een ongerepte natuur.

Het ANA HOTELS RESORT bevindt zich in het centrum van Roemenië. Dit complex van drie 

wintersport hotels, in het hart van de Karpaten (op 12km van Brasov) beschikt over 15km 

pistes, het grootste skigebied in Roemenië. Gevestigd op 1020m hoogte, is ze omringd 

door vier bergen tussen 1.799m (Postavarul) en 2.505m hoog (Bucegi).
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DYNAMISCH ORANJE | POIANA BRASOV

De frisse berglucht en de warme 
sfeer van het hotel Poiana nodigen 
u uit om uw vakantie door te 
brengen in een uitzonderlijk kader.

UW VOORDELEN
•  Ook mogelijk met de formule 

“Fly & Drive”. 
• U zal hiervan houden.

LIGGING
Gelegen aan de voet van de ski pis-
tes, zal hotel Poiana u in de winter 
doen genieten van het grootste  
skigebied van Roemenië en in de 
zomer van het groene paradijs 
voor bergwandelingen.

FACILITEITEN
Pointa hotel ligt direct naast het 
hotel Sport en maakt deel uit van 
hetzelfde resort alsook het restau-
rant Altitude. 

Dit restaurant onderscheidt zich 
door haar eigentijdse verfijning 
met historische elementen van 
het resort en een kosmopolitisch 
menu beïnvloed door alle beste 
keukens ter wereld maar ook met 
een lokaal geïnspireerde gastro-
nomie.

KAMERS
Elegant ingericht, bieden de 
standaard kamers, de studio’s en 
appartementen u die warme ruimte 
die u wenst om te herbronnen 
tijdens uw vakantie. 

Alle kamers zijn uitgerust met TV 
en badkamer.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De berglucht en de warme sfeer van het 
hotel.

• Haar ligging aan de voet van de ski pistes.
• Het restaurant Altitude die zich onderscheidt 

door haar eigentijdse verfijning.

DYNAMISCH ORANJE | POIANA BRASOV

Bradul 4*

Poiana 3*

Ana Hotels Bradul heeft een 
rustieke en elegante stijl en biedt 
u het ideale logement in Poiana 
Brasov.

Met een warme sfeer waar u kunt 
ontspannen bij de open haard in de 
ontvangsthal, terwijl u geniet van 
het dennenwoud of leest in een 
boek uit haar bibliotheek.

UW VOORDELEN
• Gratis toegang tot de Sport 

Wellness Spa 

• Mogelijk ook met de formule 
“Fly & Drive” 

FACILITEITEN
Verbonden door een gang naar 
het hotel Sportul, nodigt Bradul u 
ook uit in het restaurant Altitude. 
Het onderscheidt zich door haar 
hedendaagse verfijning die his-
torische elementen van het resort 
integreert en een kosmopolitisch 
menu voorstelt met invloeden uit 
alle grote keukens ter wereld, 
maar ook met een lokaal geïnspi-
reerde gastronomie.

LIGGING 
Aan de voet van de pistes en in het 
midden van hoge dennenbomen, 
bevindt zich het hotel Bradul, de 
ideale plek om te herbronnen.

KAMERS
Ingericht in een rustieke stijl, creëren 
de kamers de intieme en warme 
sfeer van een chalet in het hoogge-
bergte. De kamers, standaard, de-
luxe, superieur of appartementen zijn 
alle voorzien van bedden met ergo-
nomische matrassen van Voglauer, 
flat screen TV, kluis en minibar.

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• Haar ligging aan de voet van de pistes en in 
het midden van hoge dennenbomen.

• De intieme en warme sfeer van een chalet in 
het hooggebergte.

• Het restaurant Altitude dat zich onderscheidt 
door haar hedendaagse verfijning.

meer details op www.maxitours.travel

meer details op www.maxitours.travel

vanaf

610 €
/pp/verblijf

vanaf

605 €
/pp/verblijf
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Als heerlijke vakantiebestemming, 
geeft Ana Hotels Sport in Poiana 
Brasov u het plezier van de 
wintersporten (ski, snowboard) 
en in de zomer, gecombineerd 
met de rust bij het zwembad, de 
ontspanning in een SPA centrum en 
de charme van bergwandelingen.

UW VOORDELEN

• Gratis toegang tot de Sport Wellness Spa. 
• Mogelijk ook met de formule “Fly & Drive”. 

De kabelbaan brengt u naar de top van de Postavarul om de prachtige berglandschappen te bewonderen. 
Vergeet niet de kastelen van Bran en Peles te bezoeken, alsook de citadel van Rasnov en de middeleeuwse 
steden Brasov en Sibiu.

Volledig gerenoveerd en gerestyled in 2010, is het momenteel de meest luxueuze van de grote bergchalets 
die een ongeëvenaard comfort biedt dankzij haar wellness ruimte met zwembad, SPA & jacuzzi.

LIGGING
Aan de voet van de pistes en beschermd achter een scherm van grote dennenbomen, zal het Sport hotel u 
laten genieten van een omgeving gunstig voor uw welzijn. 

KAMERS
Door de Beierse stijl te combineren met het hedendaagse minimalisme, zorgen de kamers voor een intieme en 
elegante sfeer van een hotel in het hooggebergte. De 80 kamers, standaard, deluxe of appartement, grotendeels 
met terras, zijn alle voorzien van bedden met ergonomische matrassen van Voglauer, flat screen TV, kluis en 
minibar. 

DYNAMISCH ORANJE | POIANA BRASOV

Sportul 4*

“U ZAL HIERVAN HOUDEN”

• De prachtige berglandschappen. 
• Haar ligging aan de voet van de pistes en in 

het midden van hoge dennenbomen. 
• De intieme en warme sfeer van een chalet 

in het hooggebergte. 
• Het restaurant Altitude dat zich onderscheidt 

door haar hedendaagse verfijning, met de 
invloeden uit alle grote keukens ter wereld, 
maar ook met een lokaal geïnspireerde 
gastronomie. 

• De Oxygen Lounge, voor een relaxe avond 
onder vrienden, aan de open haard.

meer details op www.maxitours.travel
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ZOMERACTIVITEITEN

• Paardrijden, zwemmen (zwembad in open lucht), 
boogschieten, klimmen, quad, paintball, parapente, 
ULM, bungee jumping, VTT.  

WINTERACTIVITEITEN

• Alpine & Nordic ski, snowboard, rit in een slee 
getrokken door paarden.

FACILITEITEN  
De frisse berglucht, de ski uren en de SPA zullen u eetlust doen krijgen. Met een prachtig zicht op Poiana Brasov, 
onderscheidt het restaurant Altitude zich door haar hedendaagse verfijning die historische elementen van het 
resort integreert en een kosmopolitisch menu voorstelt met invloeden uit alle grote keukens ter wereld, maar ook 
met een lokaal geïnspireerde gastronomie. Na een lange dag op de ski pistes, kan u genieten in de Lobby Bar van 
een selectie aan sandwiches en vers klaargemaakte salades, maar ook van een koffie of een cocktail.

Voor een relaxe avond onder vrienden voor de open haard, stellen wij u de Oxygen Lounge voor, die de elegantie 
van hout, rotsen en onyx combineert.

SPA
Combineer uw uitje in Poiana Brasov met een SPA ervaring in het Hotel Sport en u zal totaal ontspannen terug 
thuiskomen.
Geïnspireerd door de rijkdom van de natuur, is de Sport Wellness SPA een oase van relaxatie waar handige handen 
uw lichaam zullen verwennen met organische producten en haar de glans teruggeven met rituelen voor schoonheid, 
massage en verjonging.

vanaf

666 €
/pp/verblijf




