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Beste vrienden

Met genoegen stel ik u de nieuwe catalogus 
SURF AND TRAVEL - FUN TRAVELLER 2005/2006
U vindt in onze brochure een ruime keuze van bestemmingen waar windsurf, 
kitesurf, watersporten, en actieve vakanties centraal staan. en die, hoop ik, zowel
voor de hele gezin als voor vrienden onder elkaar onvergetelijk zullen zijn…
Vòòr het ontdekken van onze catalogus en nadien, onze internet site 
www.surfandtravelonline.com wens, ik u alvast, in naam van het hele 
Surf and Travel team, de wind in de zeilen en een heel prettige vakantie! 

Surf and Travel Team
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Dank bij voorbaat, Dienst voor toerisme bestemmingen, hotel ter bestemmingen en andere clubs.
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Egypt

Turkey
Spain

France

Cabo verde

Morocco

Islas Canarias

Aruba

Dominican Republic

St Martin

Isla Margarita

Barbados

St Lucia

Cabarete

Orient bay

Sable bay

Silver sands

Fishermans - hut

El yaque
Coche

Lanzarote-Las cucharas
Gran Canaria-Bahia Feliz
Tenerife-El Medano/El Cabezo
Fuerteventura-Corralego/Sotavento

Essaouira
Daklha

Tarifa

Port Barcares

Alacati 
Teos
Bodrum
Datca

Safaga
Dahab

Sal-Santa Maria

Lanzarote-Las cucharas
Gran Canaria-Bahia Feliz
Tenerife-El Medano/El Cabezo
Fuerteventura-Corralego/Sotavento

Portugal
Sagres

* Kitesurfing                               Windsurfing

Portugal
Sagres



Greeks Islands

EEN PROFESSIONEEL TEAM
Wij zijn ter beschikking voor advies en alle inlichtingen om de
beste keus te maken in Uw toekomstige droomvakanties... De
organisatie van je reis is een serieuze zaak. Bij ons is de klant
geen nummer: wij garanderen een persoonlijke aandacht en
een klantvriendelijke service, wat enkel een gespecialiseerde
professionele reisorganisator kan aanbieden.

VAKANTIEBESTEMMINGEN OP MAAT
Met aandacht voor alle specifieke eisen aan een gezins - of
vriendenvakantie. Onze programmas zijn ook geschikt voor
medereizigers en dit niet alleen voor de verblijfsmogelijkheden
maar ook gebaseerd op een MULTI-ACTIEVE verblijf waar ook
andere sporten en activiteiten mogelijk zijn.

WERLEDBEROEMDE SPOTS
met uitstekende vaarcondities

ONZE PARTNER VAN KEUZE
Wij hebben samen met onze partner van keuze gekozen voor
de beste mogelijkheden om uw leievelings sport te beoefenen.

DE BEST UITGERUSTE CLUBS
Allemaal uitgerust met topkwaliteit materiaal. Vriendelijke
sfeer en mogelijkheid om persoonlijk, met uw gezin of vrien-
den u eigen favoriete sport te beoefenen.

KWALITEITSLOGEMENTEN
aangepast aan alle budgetten en eisen.

CONCURRENTIELE PRIJZEN
Met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

DE WETTELIJKE GARANTIES
Dat je mag verwachten van een professionele reisorganisatie
(Solidariteit reisgelden, alle wettelijke borgen geschillenko-
missie reizen, enzovoorts…)

Naxos-St Georges bay
Naxos-Mikri viglia
Kos-Kefalos
Rhodos-Yalissos
Rhodos-Prasonisi
Karpathos-devils bay

Mauritius
Le Morne
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Ervaring als troef
Sinds de oprichting van de eerste Nathalie Simon®-club
in Cabarete in 1989 heeft onze ervaring ons toegelaten
een organisatie op punt te stellen die perfect aan al uw
behoeften voldoet. Of u nu beginner of liefhebber van
hoge golven bent, of u alleen reist, met vrienden of met
uw gezin, dankzij de Nathalie Simon®-clubs zal uw
vakantie al uw verwachtingen inlossen.

Een magische formule
In de Nathalie Simon®-clubs staat het materiaal uite-
raard altijd tot uw beschikking. Het staat netjes opge-
ruimd en opgetuigd voor u klaar op slechts enkele
meters van het water.
Een dagje bij CNS houdt heel wat meer in dan alleen een
moment dat u doorbrengt in een centrum waar surf-
planken worden verhuurd. Natuurlijk heerst er altijd wel
een leuke sfeer wanneer iedereen terugaan wal is, maar
hier ontdekt u wat extra ontspanning, een tikkeltje meer
levensvreugde en een geest die zich net iets meer open-
stelt naar de wereld. Velen onder onze vakantiegangers
hebben dan ook nieuwe vrienden gemaakt tegen de dag
dat zij terug huiswaarts keren.

Met een uitgesproken passie voor het windsurfen en
openstaand voor het hele wereldje van de vrijetijdsbeste-
ding geven de Nathalie Simon®-clubs u ook de mogelij-
kheid om het bezochte land te bezoeken en de beste
activiteiten die te streek te bieden heeft, te ontdekken.
Onder die activiteiten heeft het kitesurfen alleszins een
erg belangrijke plaats veroverd; verschillende van onze
Clubs stellen u dan ook, via een parallelle organisatie,
een initiatie in deze nieuwe sport voor.
Onze stages richten zich tot iedereen, van welk niveau
ook. U kunt opteren voor een intensief stageritme of
voor een combinatie met windsurfen.

Teams die ten dienste staan van uw passie
Dankzij onze afgevaardigde aanwezigheid ter plaatse kunnen wij uw verblijf voorbereiden en een uitstekende kwa-
liteit verzekeren. Een volledig team is met u en uw comfort begaan:

De Clubverantwoordelijke
Dit is het opperhoofd van uw CNS. Het gaat om een gepassioneerde, ervaren windsurfer die bovendien dol is op
het land dat u bezoekt. Daarom heeft hij of zij ervoor gekozen om er te gaan leven. Deze ware vertegenwoordiger
van het agentschap garandeert u een op en top geslaagd verblijf.

De Monitoren De monitoren helpen u bij het afstellen van het materiaal dat u voor de lengte van uw verblijf reser-
veerde. Dagelijks zorgen zij voor de omkadering van de stages die individueel zijn of in kleine groepen kunnen
plaatsvinden en die u helpen bij het betrouwbaarder maken van uw techniek.

De sportieve leider is de persoon die u zal begeleiden bij alle sportieve activiteiten die u ter plaatse wenst te
beoefenen. Verder geeft hij of zij u goede raad bij de verkenning van de omgeving. Tenslotte staat de sportieve lei-
der u ter plaatse bij voor wat de administratieve formaliteiten bij aankomst en vertrek betreft en staat hij of zij
permanent in contact met het agentschap.

Onze pedagogen hebben stapsgewi-
jze, uitgebreid geteste opleiding-
stechnieken op punt gesteld die u
planing, jibe en waterstart snel en
doeltreffend aanleren. Goed mate-
riaal, de juiste plek, het warme water en een constante wind doen de rest. Deze
uitzonderlijke omstandigheden hebben ongetwijfeld bijgedragen tot het grote
succes van onze stages. Uw vorderingen schenken ons voldoening en doen onze
ervaring steeds weer toenemen. Uit die opgedane ervaring ontstond een origi-
nele leermethode, gebaseerd op pertinente oefeningen die u helpen de juiste
handeling op het juiste ogenblik uit te voeren en er op die manier voor gezorgd
hebben dat windsurfen vandaag een gemakkelijke sport is.

De verschillende kursussen zijn onder modules van 1 h 30 georganiseerd en met
maximun 1 à 4 personen. Een snelle manier om uw te leren of uw niveau te verbe-
teren. 

Windsurfen,
voor een fluitje
van een cent!

De CNS hebben altijd al een bijzondere
aandacht geschonken aan het doorgeven
van hun passie. Wellicht omwille van
hun breeddenkendheid of hun zin om
met anderen te delen, maar ook omdat
het windsurfen erg veranderd is: dankzij
de evolutie op het vlak van het materiaal
en de nieuwe opleidingsmethoden is
windsurfen vandaag de allereenvoudig-
ste surfsport geworden.

car te V. I .P.Very Important  Planchiste

car te V. I .P.Very Important  Planchiste

N° de réservation 0 826 88 10 20

N° de réservation 0 826 88 10 20

Onze VIP kaart
is verkrijgbaar

Uw materiaal bij 
Club Nathalie Simon® :
een garantie voor totale
kwaliteit
Samen met onze partners, AHD, BIC Sport, NEI
PRYDE, en TABOU, geen veraasingen, uw vindt
hier het beste materiaal. 
In de CNS is het materiaal altijd van het jaar
zelf, en wordt regelmatig veranderdt om de klanten te
vreden stellen. Het onderhoud is ook heel streng aange-
pakt… dus geen kans om een board te surfer met een
slechte “antislip”.
De keuze en gamma van de boards word altijd aangepast
naargelang de spot: wave baords, slalom, freeride, free-
style, free race of voor beginners en kinderen.

Onze partner van keuze6

Cumuleer uw surfperioden
Bij uw eerste inschrijving ontvangt u, samen
met uw reisboekje, uw Very Important
Planchiste'-kaart.
Neem deze mee om uw periode door de verant-
woordelijke van uw Nathalie Simon®-club te
laten valideren zodat u op eenvoudig vertoon
van de kaart verschillende voordelen kunt
genieten in de bars, restaurants of boetiekjes. 
Één volledige week windsurfverhuur in een
CNS, aangekocht in het kader van een een
forfait reis.
Uw 6e periode van windsurfverhuur wordt u
gratis aangeboden. In het kader van een
koppelforfait gaat het om één gevalideerde
surfperiode. Uw VIP-kaart staat op naam en
is strikt persoonlijk.

Verzekering in geval van het stukgaan van
het materiaal
De verzekering die het agentschap u voors-
telt heeft geen betrekking op de huur van
het materiaal. De specifieke verzekering 'in
geval van stukgaan' wordt u enkel lokaal, in
de CNS zelf, aangeboden.

De windgarantie
Exclusief in de Nathalie Simon®-clubs!
Indien het water gedurende meer dan de
helft van uw verblijf (men telt het aantal
dagen windsurfverhuur) door de clubverant-
woordelijke onbevaarbaar wordt verklaard
(minder dan 2 uren per dag met een wind
van meer dan 10 knopen), zal hij of zij de
'windgarantiebon' die u in uw reisboekje
terugvindt, invullen. Wanneer u weer thuis
bent, stuurt u de bon op naar Surf and Travel
dat zich ertoe verbindt een tegoedbon uit te
schrijven in overeenstemming met het aan-
tal dagen waarop u niet heeft kunnen sur-
fen.

De keuze van uw surfplank
U bent een zelfstandig iemand en u wil 100% van uw passie genieten? Wel,
samen met uw reisadviseur kiest u uw eigen surfplank uit (persoonlijke reserve-
ring, op naam) die u voor de hele lengte van het verblijf wenst te gebruiken.
Uiteraard zult u, naargelang de beschikbaarheid ter plaatse en afhankelijk van
de weersomstandigheden, de andere surfplanken van de club kunnen uittesten.
Wat het optuigen van het materiaal betreft, hoeft u niet vooraf te reserveren: ter
plaatse opteert u voor de tuigage die het best aangepast is aan de surfomstandi-
gheden. Iedere club beschikt over voldoende zeilen om zich zonder problemen aan
te passen aan de weersomstandigheden én aan uw persoonlijk profiel. De kwali-
teitsstandaard van CNS voorziet ten minste 2 tuigages per (van referentienummer
voorziene) vlotter.
De huurperiode van het materiaal start op de dag na uw aankomst en loopt af op
de vooravond van uw vertrek. Maar ook is het meestal mogelijk om een regeling te
treffen voor 'tussenperioden'. Voor de junioren van minder dan 18 jaar geldt een spe-
ciaal tarief, net als voor koppels die één surfplank wensen te delen.
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Kitesurfen
in de Nathalie Simon® Clubs

Takoon, partner van Club Nathalie Simon®.
Het gepresenteerd model Kool.

De bestemmingen
● CLUB NATHALIE SIMON® CABO VERDE
Een van de tpop bestemmingen voor windsurf en nu ook
voor de kitesurf, op de spot van Santa Maria of in surfari
op de andere spots.

● CLUB NATHALIE SIMON® MARGARITA
Op nog maar 5 minuten transfer van de kleine luchthaven
Porlamar, om aan te komen op de prachtige spot van El
Yaque. Mogelijkheid om op de magische spot van El Coche
te surfen of/en verblijven.

● CLUB NATHALIE SIMON® SAFAGA
Een van de vaste waarde in de rode zee is zeker de spot
van Safaga. Nog beter, op enkele kilometers varen, liggen
de «Toubia eilanden», iets magisch op zee om rond te sur-
fen. 

● CLUB NATHALIE SIMON® SAINT-MARTIN
Op de prachtige spot van Orient Bay is alles mogelijk.
Prachtige plaatsen zoals Caye Verte alleen bereikbaar per
zodiac of jet ski.

● CLUB NATHALIE SIMON® CABARETE
«The place to be in the Carribean…», Cabarete is zeker
een van de beste spots voor windsurf. Op nog geen 3 minu-
ten rijden van het centrum van Cabarete, ligt Kite beach,…
niets anders dan een “paradijs” voor kiters.

Certificaat en niveau
Op het einde van uw kursus,
FFVL OF IKO kaart krijgen
(volgens het land). Dit bewijs
uw niveau aan het einde van
uw verblijf. 

Goed om te weten 
Kitesurf in de Club Nathalie
Simon gebeurd niet op de
zelfde plaats dan windsurf.
Vergeet uw zonnebril niet ….

Het materiaal

Onze formules
■ Combinatie windsurf/kitesurf
2 soorten combinaties: kitesurfstage en huur windsurf-
materiaal volgens beschikbaarheid of, voor de zelfstandi-
ge kitesurfers, materiaal (volgens beschikbaarheid) met
begeleiding en reservering windsurf. In de CNS Cap Vert
en Saint-Martin.

■ Stages voor alle niveaus
Alle centra waar wij u deze activiteiten voorstellen bes-
chikken over een perfect draaiende organisatie. De stages
worden geleid door een gebrevetteerde monitor en gebeu-
ren in groepjes van maximum 4 personen.
In het kader van de stage wordt u van een volledige uitrus-
ting voorzien. De weekplanning stelt u op de dag van uw
aankomst samen met de verantwoordelijke van het cen-
trum op. In sommige gevallen zijn nadien wijzigingen
noodzakelijk, meerbepaald naargelang de grillen van het
weer. De stage kan eventueel aangepast worden en alter-
natieve oefensessies inlassen (aan wal sturen, vervolma-
king in wake board, veiligheidstechnieken, bijstellen van
het materiaal, theorie, enz.)
Wees ten minste een half uur voor het begin van de kite-
surfles op post (volgens de CNS moet men rekening hou-
den met de transfer en met het opstarten van de les).

■ Het surfen voor de autonome kiter 
Onder technische assistentie wordt u van het materiaal
(plank volgens beschikbaarheid en aangepaste vleugel)
voorzien.

■ Begeleidingsforfait voor de autonome kitesurfer
Het stockeren van het materiaal, begeleiding bij het ops-
tijgen en landen en veiligheidsvaartuig. Ter plaatse te
reserveren.
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Lanzarote oui oui oui oui oui oui

Ile de Sal oui oui oui oui oui

Safaga oui oui

Cabarete oui oui oui oui oui oui oui oui

Orient Bay oui oui oui oui oui oui

Bodrum oui oui oui oui

Margarita oui oui oui oui

Wandelingen en excursies
Tussen twee jibes in organiseert uw CNS
een aantal uitstappen. Vraag ter plaatse
naar het wandelingenprogramma. U kunt
ook van deze reis op maat genieten om de
bezochte streek gedurende enkele dagen te
verkennen. Voor of na uw sportief verblijf of
gewoon ter plaatse spreekt u uw reisagent
aan over een cruise op de Nijl of een uitstap
naar Canaïma, Roques, Salto Angel ('s
werelds hoogste waterval),...

Er is leven rond de spot!

Multi-activiteiten in de Nathalie Simon®-clubs
Het begrip 'multi-activiteit' omvat alle activiteiten die ter plaatse door de club zelf of door een aangeworven
persoon worden aangeboden. Mountainbike, diepzeeduiken, surfen, wake board, wandeltochten, paardrijden,
catamaran en nog veel meer! Bij uw aankomst stelt u het programma van uw dromen samen en reserveert u
de activiteiten meteen.

Onze reisvisie stopt niet aan het uiteinde van de wish-
bone: in het kader van onze gecombineerde sportpro-
gramma's, multi-activiteiten en excursies nodigen wij
u uit om alle andere sportieve en culturele rijkdom-
men van onze bestemmingen te ontdekken.

Onze partner van keuze 7



CLUB MISTRAL:
DE GROOTSTE WERERLD

LEADER VAN DE WINDSURF
SCHOLEN

∑Met een belangrijke aantal clubs
op de beste spots van het planeet,
CLUB MISTRAL is de eerste
wereld netwerk van windsurfscho-
len. Overal bent u  zeker de zelfde
kwalitiet van service, materiaal en
sfeer terug te vinden. 

DE LAATSTE WINDSURF
MATERIAAL

VOLLEDIG AANGEPAST
De MISTRAL boards van het
laatste gamma zijn beschikbaar.
Alle centras zijn voorzien van de
nieuwe North Sails gamma. 
∑Materiaal in perfecte staat en
regelmatig onderhoud tijdens het
seizoen.  
Altijd 20 % minder boards dan in
voorraard gereserveerd.

EEN ZEER GOEDE
VEILIGHEIDSNIVEAU

Ieder centrum beschikt over een
reddingsboot. Bij Club Mistral,
heeft de veiligheid voorrang op
alles. De veiligheidsregels wor-
den tijdens een verwelkoming
briefing uitgelegd. Verzekering
tegen breken van het materiaal
mogelijk.

EEN PERFECTE
HUUR SYSTEEM

∑Na het reserveren bij Surf and
Travel, heb altijd tijdens uw
vakantie uw plank ter beschik-
king.

De club beschikt over extra planken om u andere modellen te laten proberen.
Alhoewel, het is mogelijk een tweede vaste plank op voorhand te reserveren aan
een zeer interessante tarief.
Een kopel of 2 wrienden kunnen een zelfde plank delen (dat ze dan ook kunnen
wisselen met een andere plank naargeland de beschikbaarheden) voor een kleine
toeslag. Voor de kinderen van minder dan 17 jaar met een volwassenen, het
gebruik de plank voor de kinderen is gratis.

UITSTEKENDE PRESTERENDE PLOEG,
BEZORGD OM UW MINSTE WENSEN TE VOLDOEN

Sympatieke instructeurs met een zeer goed technische niveau. Ploegen die bes-
chikbaar zijn en verschillende talen kunnen spreken.
Leerrijke facultatieve programmas, aktiviteiten en excursies voor iedereen. 
Avonden activiteiten: happy hours barbecues, avondmalen, video…

UNLIMITED INSTRUCTION - KURSUSSEN «A VOLONTE»
De clubs UNLIMITED: Cabarete-El Yaque-Mauritius-Tarifa-Safaga-Dahab-Ras Sudr-
Gran Canaria-Marokko-Cabo Verde-Alacati-karpathos.

UNE FORMULE D’ENSEIGNEMENT REVOLUTIONNAIRE,
TOTALEMENT LIBRE ET ECONOMIQUE

Iedere Club Mistral stelt de mogelijkheid om gedurende 5 dagen in een week of
10 dagen gedurende 2 weken  iedere dag 2 tot 3 kursusen van 90 minuten. De
themas van de kursussen zijn aangepast aan de aanvragen en op niveau van de
deelnemers (basis niveau, gevorderde of expert).
De UNLIMITED programma is niet open voor kinderen en beginners. Daarvoor heeft
Club Mistral specifieke kursussen ontwikkelt. 
Er bestaan ook “a la carte” kursussen: beginner en kinder kursussen (6 tot 10 uur)
met materiaal inbegrepen, gevorderden of prive met materiaal niet inbegrepen.
Kan met huren van materiaal gecombineerd worden.

DE KITESURF SCHOLEN EN CLUB MISTRAL
CLUB MISTRAL stelt zijn scholen 100 % kitesurfen voor beginnelingen, gevorde-
rende en experts.
∑SKYRIDERS: Cabarete, Safaga, Ras Sudr, Tarifa, Cabo verde, Alacati, Marokko,
Barbados, Mauritius, El Yaque, St Lucia. Materiaal: North en kite zeilen. Ervarend
intructeurs. 
Beginneling stages (3 x 2 uren of 5 x 2 uren) of vervolmaking (3 x 2 uren).
Eenvoudige huring van kite materiaal voorgesteld per uur of per week.
Mogelijkheid voor combinatie van een Kite cursus en huren van een windsurfplank. 

Nieuw: Mistral SURFING
Barbados - Cabarete - Cabo Verde - El Yaque - Mauritius
Sinds 2 jaar, Club Mistral stel voor de “wavesurfers”, verschillende kursussen voor
beginners en gevorderden. Alleen huren van een golfsurfplank kan ook.

NA EEN PAAR JAAR ERVARING STELT “CLUB MISTRAL” ZIJN  EIGEN 
100 % KITE SURF SCHOLEN VOOR EN DIT VOOR IEDEREEN. 

IN TOTAAL 9 SCHOLEN OP DE BESTE KITE SPOTS ZOALS EL YAQUE, 
CABARETE, SAFAGA, TARIFA, SAL !

ZEER GOED  MATERIAAL (NAISH KITE & SAILS)

ONGELIMITEERDE WINDSURF-CLINICS IN ALLE “MISTRAL CLUBS” 
DE IDEALE FORMULE OM TE LEREN WINDSURFEN ! 

ELKE DAG 90 MINUTEN CLINICS EN DIT 5 DAGEN PER WEEK 
(ALLE NIVEAUS, BEGINNERS, INTERMEDIAIRS EN EXPERT)

De FUN SYSTEM clubs bieden de kwaliteit en diensten van de grote windsurf en
kitesurf centras, in samenwerking met de grootste merken zoals NEIL PRYDE,
NAISH en JP boards. Als extra zal je niet alleen kunnen varen maar ook andere
sporten kunnen beoefenen en dit in vriendelijke en losse sfeer dankzij alle men-
sen van de Fun System team op bestemming.

PRO CENTER:
De PRO CENTER, maken deel uit  een van de beste werldwijd organisatie voor wind-
surf en kitesurf (Cabrinha). De pro center zijn voorzien van F2 en JP Australia boards
en van Neil Pryde/Arrows zeilen. Geen materiaal is ouder dan 6 maand en er is vol-
doende uitrusting om iedereen teleurstellen (Pro center Egli in Fuerteventura bes-
chikt over 300 boards en 1000 zeilen). De kursussen zijn volgens het WDWS model.
Meertalige leeraars. Uw vindt de Pro centers in onze brochure op de volgende loka-
ties: Fuerteventura op de Canarische eilanden, Rhodos en Karpathos in Griekenland.

Andere clubs: Flag beach - Fanatic (Fuerteventura-Canarische eilanden), Magic
Fun Afrika - Fanatic (Essaouira - Marokko), Dakhla Attitude (Dakhla - Maroc), Freak
windsurf (Kreta - Griekenland), Surf and Action ( Dahab en Mauritius)

EGYPTE: DAHAB - CABO VERDE: SAL EILAND - VENEZUELA: ISLA MARGARITA
GRIEKENLAND: KOS - TURKIJE: TEOS-ALACATI-BODRUM-DATCA

: Vaste plank met mogelijkheden om te wisselen -  
standaard materiaal

: Reservatie van een vaste plank tijdens uw verblijf, en u kiest zelf de
dagen waaneer u gaat varen. Extra dagen (ter plaatse te betalen) 

: Een plank voor de hele familie met mogelijkheid om te wisselen

: speciaal prijzen op bepaalde periodes en/of bepaalde clubs

: stallen van materiaal en veiligheid/bijstand op spots
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KIES JE SPOT...

BESTEMMINGEN Catalogus WEB NIVEAU KITE MULTI-SPORTS FUN+ SURF & DRIVE KULTUUR

Barcares-Leucate � �

Sagres � �

Tarifa � �

Tenerife � �

Gran canaria � �

Lanzarote � �

Fuerte norte � �

Fuerte sur � �

Naxos � �

Kos � �

Rhodos � �

Karpathos � �

Kreta � �

Essaouira � �

Teos � �

Alcacati � �

Bodrum � �

Datca � �

Safaga � �

Dahab � �

Ras Sudr � �

Cabo Verde � �

Mauritius � �

Cabarete � �

Margarita � �

Aruba � �

St Martin � �

Barbados � �

St Lucia � �

WEBSITE

NIVEAU

BESTEMMING

Voor meer inlichtingen bezoek onze site:
www.surfandtravelonline.com

LEGEND

� = alleen op web
�= catalogus en web

BEGINNER 

ERVAREN

Kitesurfing

MULTI-SPORTS

Andere sport mogelijkheden
zoals catamaranzeilen, 
diepzeeduiken, Mt Bike, Golf...

FUN+

Bestemmingen en  
verblijfsmogelijkheden
voor de familie

SURF & DRIVE

Huurwagen aan te raden 
of verplicht

ONTDEKKING EN KULTUUR

Talrijke uitstappen 
mogelijk

Aruba - St Lucia

Isla Margarita - Barbados

CARIBBEAN

St Martin

Cabarete

Dahab

Safaga Fuerte Sur

Fuerte Norte

Lanzarote

Gran Canaria

Tenerife

Essaouira-Dakhla

Tarifa

Port Barcares

Sal

CABO VERDE

EGYPT

CANARIAS

MAROKKO

SPAIN

FRANCE

Rhodos Kos Naxos Karpathos Bodrum Teos Alacati

GREECE TURKEY
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SPOT
Las Cucharas: strand in het hartje van
het vakantieoord Costa Teguise. 
Polyvalente spot: voor beginnelingen is er
een grote baai waar men veilig kan oefe-
nen, ondanks een nogal soms minder
regelmatige wind, die door de naburi-
gheid van de hotelgebouwen wordt
veroorzaakt. In volle zee, voorbij het sla-
lomstadium, strekt zich een rif uit voor
de kust van Las Cucharas dat geleidelijk
naar links toe breder wordt en dat een
grote maar ongevaarlijke deining veroor-
zaakt: de golven bereiken er een twee tot
drie meter, maar zijn vrij plat en breed,
wat ideaal is om te oefenen.
De mooiste golven vindt men bij de golf-
breker, aan de rand van een gebied dat
ietwat uit de wind is gelegen wanneer
men de baai verlaat. De wind is side-off-
shore georiënteerd en heeft een kracht
van vier tot zeven Beaufort.
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COSTA TEGUISE
Lanzarote, "het eiland van de 300 vulkanen", dat op enkele kilometers ten noorden van
Fuerteventura is gelegen, wordt vooral gekenmerkt door zijn vreemd en onwezenlijk mooi
"maanlandschap", afgewisseld met een weelderige plantengroei en uitgestrekte zwarte stran-
den in het westen. Van alle Canarische eilanden heeft Lanzarote, door zijn specifieke geogra-
fische ligging, de grootste golven. Het eiland ligt in een sterke noordoost-passaatwind. Op de
ontelbare spots van Lanzarote komen surfers van elk niveau aan hun trekken. Behalve fun zijn
er hier nog vele andere activiteiten mogelijk omdat Costa Teguise een ideale vakantieoord is
voor familie-verblijven of verblijven met niet-surfers…

Vernieuwd hotel gelegen op
250 m van het zandstrand,
Las Cucharas, in het
Noordoost-deel van de
Canarische Eilanden, op 15
km van de luchthaven en 4 km
van de hoofdstad Arrecife.

Ideaal voor de families, het
hotel biedt een brede waaier
van restauratiemogelijkheden en een moderne uitrusting aan.

Het hotel beschikt over dubbele kamers en appartementen, talrijke
activiteiten en animaties, solarium, speelzaal voor kinderen, biljarts,
ping-pong, typische restaurants en 2 zwembaden met terras en tuinen.

In de nabijheid, kunnen de gasten van het hotel van de sportinstalla-
ties genieten (windsurfing, kitesurf, dui-
ken, tennis, golf met 18 holes). Dubbele
kamers (max. 3 volw.) en appartementen
(4 volw. of 2 volw. + 2 kind.) terras of bal-
kon, telefoon, tv. Appartementen hebben
een kitchenette, eetkamer en slaapkamer.

HOTEL LA GALÉA***
L a n z a r o t e

Le Club Nathalie Simon
Uitrusting: een 60-tal BIC en AHD boards en 120 tui-
gages met NEIL PRYDE  van het jaar. Body boards en
Mini-Malibu's. Uitgebreide les-mogelijkheden (ook
voor de kinderen). Bar en snack-bar naast het station.
Begeleide mountain-bike tochten. De Club Nathalie
Simon organiseert ook uitstappen op andere spots
voor initiatie golfsurfen. Het materiaal kan meegeno-
men worden op andere spots (op Fuerte bijv.).

COMBINATIE LANZAROTE-FUERTE: raadpleeg ons.

De CNS sport opties

Optie windsurf: in de winter planken met meer volu-
me en zeilen van 6,5 M2. Vanaf half-februari, kleine
planken  voor freeride. Vanaf mei versterkt de wind
en zijn er dan ook golven. Alle type kursussen en
zeer goede veziligheid.

Optie surf: La location: mini-malibu Bic ter beschik-
king om in Famara te surfen, de grote strand ten
noorden van het eiland. Uw kan een combinatie
Wind/surf ontdekking boeken met 3 uitstappen in
de week. Indien u zou meer willen golfsurfen, huur
dan een wagen om de taalrijke noordelijke spots te
ontdekken.

Optie multi-activiteiten: de Club Nathalie Simon
organiseert elke week een reeks uitstappen: trekking
in het Timanfaya park (vulkanen), Mt Bike door de
Haria vallei (palmbomen), surfuitstap, bruisende
nachtleven in Arrecife.

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site:

www.surfandtravelonline.com
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Zeer gunstig gelegen
aan de Costa Teguise
op het eiland van
Lanzarote, op 300
meter van het strand
en 16 kilometer van de
luschthaven.

Aparthotel met 220
appartementjes voor
2 à 3 volwassenen
(maximum 2 volw. + 2
kinderen).

Alle accomodaties
met verblijfplaats met
uitschuifbed, aparte
slaapkamer, badka-

mer, ingerichte kitchenette, telefoon, tv-aansluiting,
kluis, terras of balcon. Goed restaurant met ontbijt en
diner onder buffet-vorm.

Tuin, 2 zwembaden waarvan 1 verwambaar, kinder-
zwembad, Grote speelplaats voor de kinderen, mini-
club, baby-sitting op aanvraag. 2 tennisbanen. Ideaal
voor een familie-verblijf.

Extras: medische dienst, apotheek, wasserij, parking,
internet, extra kinderen diensten: mini-buffet, kinder-
stoelen, mini disco, enz…

APARTHOTEL LANZAROTE GARDENS *** 
Vernieuwd in 1996,
gelegen op 500m van
het strand en van het
winkelcentrum van Las
Cucharas. 

Rustig en ideaal voor
families, ofwel apparte-
menten van 2-3 perso-
nen of appartementen
van 4-5 personen.

Restaurant met buffet,
wijn en water. Zwem-

APARTHOTEL SIROCCO **
L a n z a r o t e
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bad, kinderbaden, solarium, gratis ligstoelen,
poolbar, tuinen, terras, speeltuin voor kinderen
op het strand met glijbaan.

Animatie overdag en 's avonds. Discotheek,
mini club (binnen) met speelhoek. Tennis, ping-
pong, minigolf, biljart, videozaal en winkeltje,
verhuren van fietsen, watersportsporten, golf,
toegankelijk voor mindervaliden, creditcards,
wisselkantoor, parkeerterrein, wasserij,
medische dienst.

De comfortabele appartementen van 2-3 pers
met 1 kamer, badkamer, kitchenette, ijskast,
salon met sofa, TV, telefoon, safe en terras.
Appartementen.
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SPOT
Flag beach: De meest bezochte spot ten
Noorden, dichtbij Corralejo, rechttegenover
het Lobos eiland. De spot gelegen aan de Tres
Islas stranden is ideaal voor slalom condi-
ties. Daar bevindt zich de Flag Beach
Windsurf Center. Men vindt daar ook mooie
golven van 300 meters van het strand, tot de
uiteinden van de baai dat zich met twee reefs
beeindigd.  Wind van Noord-oosten 4 a 7 beau-
fort, side-shore. Bakboord Navigatie. 
Twee kilometers ten zuiden: Glass beach is
een paradijs voor de surf: De wind is bijna alti-
jd on shore of side-shore bakboord, noord oos-
ten sector. Het zetten in water is zeer gemak-
kelijk, en de golfen gaan vlekkeloos op een
hoge achtergrond. Wind met sterkte 4 a 7.
El Cotillo: Stuurboord spot met golven, dat
bevind zich tussen twee falaises. Prachtig
strand van een kilometer lang, selectieve
spot gereserveerd voor ervarend windsurfers.
Andere stuurboords spots: Majanicho, Hierro
en Mejillones, Punta blanca.

FLAG BEACH
WINDSURFING CENTER

Het surfstation van Ben Thomas is gelegen op het
strand van Flag Beach. FANATIC/NORTH materiaal.
Uitgebreide lesmogelijkheden voor beginners en
gevorderden. Gesproken talen: Engels en Spaans.
Verhuur van bodyboards, golfsurfplanken, MT bikes… 
Boardstalling mogelijk. Verplaatsing met huurmate-
riaal naar andere spots mogelijk. Huren en kite cur-
sussen.
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FUERTEVENTURA NORD & SUD
FNa Tenerife is Fuerteventura het grootste eiland van de Canarische eilandengroep. Haar
woestijnachtig landschap lijkt op dat van de Sahara en haar rotsvlakten, hoge zandduinen,
reliëf en uitzonderlijk licht doen aan de Noordafrikaanse steppen denken. De woeste rotskust
wordt onderbroken door kleine inhammetjes waar de vulkaanachtige kliffen contrasteren met
witte zandstranden. Naast dit prachtige natuurlijke kader biedt het eiland een groot aantal
spots met talloze vaarmogelijkheden. Zowel 's zomers als 's winters is de wind aanwezig: in
de winter blaast hij hard maar onregelmatig en vormt grote golven. In de zomer is de pas-
saatwind zeer sterk en regelmatig en zijn de omstandigheden ideaal voor snelheid in het zui-
den en slalom/wave in het noorden…

Flag Beach

Cotillo

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site:

www.surfandtravelonline.com

APPARTEMENTEN ESTRELIA DEL MAR**

Klein complexe zeer aangenaam voor 30 appartementen, rond een
zwembad en voorzien met kleine tuinen.
Gelegen dichtbij het club en het centrum (10 min te voet), alle appar-
tementen hebben 1 kamer (max 3 volwassenen of 2 volwassenen + 2
kinderen), klein salon, badkamer, toilet, keuken en teras. Prachtig
zwembad.

F u e r t e v e n t u r a  -  C o r r a l e g o

Rent a car
We stellen u voor

verschillende modellen van
wagens voor 2 personen tot

minibusjes tot 7 personen
of een Jeep 4x4. De ideale

oplossing om in volle
vrijheid de eilanden te

ontdekken. Op
bestemmingen zoals

Fuerteventura noord of
Lanzarote wij raden aan een

hiuurwagen te boeken.
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Aparthotel, ideaal voor gezinnen en in de onmiddellijke nabijheid van de kleine stranden en het cen-
trum Corralejo  en op 33km van de mooie stranden van Las Dunas. Receptie, bar, supermarkt en win-
kels. Restaurant met mogelijkheid tot half pension. Zwembad met zeewater en gescheiden zwembad
voor kinderen. Sofas en parasols te verkrijgen. Aanwezigheid van mini club voor 4-11 jarigen (kind-
vriendelijk centrum). Stijlvol ingerichte appartementen voor 1 à 6 personen met 1 of 2 slaapkamers,
kitchinette, badkamer, tv, balcon/terras. Mogelijkheid tot tennis en Squash.

APPARTHÔTEL BRISAMAR***
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SPOT SUD - SOTAVENTO
Sotavento, “the speed area”, is aan de zuidelijke punt gelegen, waar het eiland zeer smal toeloopt.
Dankzij zijn talloze vaarmogelijkheden is Sotavento voor iedereen geschikt. In de zomer komt de
passaatwind uit noord-noordoostelijke richting, en bereikt zijn topsnelheid tijdens de maand juli.
Twee heuvels vormen een natuurlijke gang waar de wind in geperst is en dus versterkt wordt. Bij

offshore-wind wordt dichtbij het
strand gevaren op zeer vlak en
ondiep water, afgebakend door
zandbanken.
Het thermische effect zorgt voor
vier tot vijf Beaufort en wanneer
de passaatwind ook langskomt,
wat in de zomer altijd het geval
is, kun je rekening houden met
windkracht 7 à 8! Soms vormt
zich ook een deining en dan onts-
taan er golven op een zandbank
tussen de lagune en de zee.
Beginners kunnen varen in een
beschutte lagune dat zich tijdens
het hoogtij vormt.tants.
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Gelegen tussen Pro Center I en
II, een ideale lagune om te
leren Kiten! CABRINHA mate-
riaal. Korting van 20 % voor
windsurfers van het Pro Center
Rene Egli.

KITE CENTER RENE EGLI

Spot Pro Center 1

Spot Pro Center 2

HOTEL SOL ELITE LOS GORRIONES ****

CASA DEL MAR
juist naast het hotel gele-
gen, individuele kamers
in een villa/bungalow
stijl. De kamers bieden
alle comfort van het
hotel. Aan te raden voor
families of diegene die
tot rust en onafhankelij-
kheid zoeken met de
zelfde hotel faciliteiten.

Sol Los Gorriones Hotel behoort tot de "Elite" catégorie van de
"SOL Hoteles" keten. Gelegen aan het fijn zandstrand van Costa
Calma, tegenover de snelheidsspot. Ruime kamers (2/3p-max. 2
vol.w. + 2 kind.) met badkamer, rechtstreeks telefoon, tv, kluis en
terras, zeezicht of landzicht naar keuze. Restaurant met aircondi-
tionning met ontbijt-buffet. Diner onder buffet-vorm of “à la carte”.
3 zwembaden, zonneterras, bar, tv-salon, speelzaal, boetiek, kap-
salon, wagenverhuur
en wasserijdienst. 2
verlichte tennisbanen,
mini-golf, volleyball en
ping-pong. Miniclub
voor de kinderen in de
zomer. Receptie
24/24 uur. Wissel.

F u e r t e v e n t u r a  -  S o t a v e n t o

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site: www.surfandtravelonline.com
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PRO CENTER - RENE EGLI 
Zonder twijfel is dit wellicht de beste organisatie
ter wereld! 
300 F2 en Jason Polakov-Maui projects  planken ter uw
beschikking gesteld, evenals 1000 Neil Pryde zeilen
aan de allerlaatste gamma. MTBike ter beschikking van
de surfers. Organisatie en veiligheid verzekerd.
Men vindt hier 2 centra terug: 
HET RENE EGLI CENTER 1 F2/NEIL PRYDE,
aan het hotel gelegen en gedeeltelijk ook aan het
strand. U kunt eveneens heerlijk dutten in de knusse
strandstoelen die het centrum ter uw beschikking
stelt. Dit gebeurt in een oase van palmbomen,een
beach-bar en een leuke plek om de kinderen op hun
gemakje te laten spelen. Mogelijkheid tot douchen
en toilette in het surfcenter van het strand. 

HET RENE EGLI PRO CENTER 2 F2/NEIL PRYDE,
is op 3 km van het hotel en onmiddellijk aan het
strand gelegen. Een aanrader voor zowel beginners
als experten!! Het wijde lagune laat toe om de golven
te bereiken die zich tot de uiteinden van de duinen
strekken. Iedere dag kiezen tussen het pro center 1 of
2 en dit aan de hand van de pendeldienst van de club,
wat zeer handig meegenomen is voor de klanten die
in de andere hotels verblijven. Georganiseerde pen-
deldienst meerdere keren per dag.

All inclusive



Gelegen op Costa Calma, in het zuiden van Fuerteventura, heeft dit hotel een uitzicht
op het strand van Sotavento. Het hotel ligt tegen het strand, op 65 km van de luch-
thaven van Fuerteventura, op 95 km van Corralejo en op 20 km van Morrojable. Een
zeer goed hotel met uitstekende ligging.
Het hotel biedt verschillende eetgelegenheden: restaurant Jandia: buffet restaurant,
klein ontbijt en avondmaaltijden à la carte. Bar-restaurant Maxorata: Maaltijd op het
terras dichtbij het zwembad, BBQ. De discotheek Pajara: dancing met live music en
animatie. Lobbiess: mogelijkheid voor koffie en cocktails.
Activiteiten en  sportmogelijkheden: zwembad, zwembad voor kinderen, solarium,
overdekt en verwarmd zwembad, jacuzzi, biljart, speeltuin, sauna en massage,
fitness, tennisbanen van tennis, mini golf, boogschieten, ping-pong, reuze
schaakspel en animatieprogramma voor volwassenen en kinderen. Diensten van het hotel: internet, boutique, was-
serij, parkeerterrein, huurauto's, vergaderzaal. 
314 kamers, 17 junioren suites, allemaal uitgerust met een badkamer, telefoon, satelliet televisie, safe, air condi-
tionning, mini bar, terras.

HOTEL H10 PLAYA ESMERALDA ****
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HOTEL HELENI**

Nieuw klein appartementen-complex
met een rustige ligging in een groene
omgeving, op 400 meter van het
strand en van het Fun Surf Center
Windmill. Studios voor 2/3 personen
met woonkamer, keukenhoek, bad-
kamer met douche, wc en terras of
balcon. Appartementen 4 personen:
zoals de studios maar met 2 slaap-
kamers. Kleine receptie met tv-salon
en verkoop van drank. Zwembad in de

n a b i j h e i d .
Supermarkt
en klein shop-
ping center op
100 meter.
F a m i l i a l e
sfeer.

Klein sympathiek hotel van mid-
denklasse. Gelegen op 75 meter
van het strand, op 150 meter van
het Fun Surf Center Windmill.
Dertig eenvoudige, maar comfor-
tabele kamers, alle met douche,
wc, radio, telefoon en balkon.
Snack-bar, tv-salon, en kleine tuin
met zwembad.SPOT

Op slechts tien kilometer van het hoofd-
stadje bevindt zich het strand van
Ialyssos met zijn F2-Pro Center. De
Melteem komt 's morgens sideshore op
met een kracht van 3 tot 4 Beaufort, wat
ideaal voor beginners is, om geleidelijk in
de namiddag tot 5 of 6 Beaufort aan te
wakkeren. Vaarcondities: speed en sla-
lom. De spot bestaat uit twee gedeelten:
de Blue Horizon gedeelte waar de wind
krachtiger is en de windmolen, met vlak-
ker water en uiterst geschikt voor ver-
volmaking van funboardtechnieken.

F2 Pro Center Jürgen Niens
De Jurgen Niens Surf Centers bestaan uit 2 stations
die ongeveer 600 meter van elkaar gelegen zijn op
hzt strand van Ialyssos Bay.

- F2 PRO CENTER BLUE HORIZON: op het strand,
naast hotel Blue Horizon. Meer dan 100 F2 boards
waaronder de nieuwe JP Australia en maui projects
“shapes”. In de zeilenloods op het strand vindt je
350 splinternieuwe ARROWS tuigages met Carbon
mast en met een compleet assortiment zeilen. Dit
F2 testcentrum biedt talrijke lesmogelijkheden, in
het bijzonder voor de kinderen. 
- FUN SURF CENTER WINDMILL: Gelegen op het
starnd van de windmolen, op ongeveer 500 meter
van de andere club. Topmateriaal met F2 boards en
een compleet  assortiment NEIL PRYDE zeilen.
In beide centra is het materiaal compleet omwis-
selbaar. Uitgebreide lesmogelijkheden. Gesproken
talen: Nederlands, Duits, Frans en Engels.
Boardstalling mogelijk. Ideaal voor beginners.

IALYSSOS
Rhodos is het grootste eiland van de Dodekanesos. Het ligt ten zuidwesten van Turkije en is
één van de parels van het antieke Griekenland. Dit bergachtige eiland met subtropisch klimaat
geniet tijdens de zomer van geweldige windstoten, zoals ook de naburige eilanden Kos en
Karpathos. Rhodos heeft een droog klimaat en een uitzonderlijk aantal uren zon. In windsur-
ferskringen wordt Rhodos bijzonder gewaardeerd omwille van zijn Melteem, de typische
Griekse sfeer en prachtige, statige landschappen. De Melteem blaast gestadig van mei tot
oktober.

View at the spot of Blue Horizon Hotel

Windmill spot

Nieuwe woonplaats gelegen op 150 meters
van centrum van windsurf Windmill. Zeer
recente woonplaats en genietend van een zeer
goed verslag kwaliteit prijs: 25 studios en
appartement. Studio's van 22 m2, van 25 m2.
Appartement van 35 m2. Gevolgen van 48 m2.
Zwembad (met klein bekken voor de kinderen),
telefoon, kist in de kamers, ontvangst 24h op
24h, lift. Mogelijkheid voor ontbijt en kleine
restaurant. Onderdak Het hotel beschikt over
verschillende eenheden onderdak: 
Studio A: Oppervlakte van 22 m2, voor 2 of 3
personen, een kamer, een badkamer, kitche-

nette. 
Studio B: Oppervlakte van 25 m2, voor 2 of 3 personen, een kamer, een
badkamer, kitchenette.  
Appartement: Oppervlakte van 35 m2, voor 3 of 4 personen, een kamer,
een woonkamer, een badkamer, kitchenette.
Suite: Oppervlakte van 48 m2, voor 4 tot 6 personen, een kamer, 1 grote
woonkamer room, een badkamer, kitchenette.
Alle kamers beschikken over de air-conditioning, ijskast, TV, telefoon.

APPARTEMENTEN ILYSSION**
R h o d o s

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site:

www.surfandtravelonline.com
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APPARTEMENTEN VILLA DUC**

16



HOTEL PALM BEACH
BLUE HORIZON **** 

HOTEL OASIS***

Aan 150 meters van de zee, het
is de best hotel van Prasonisi.
Het Oasis beschikt over
kamers voor 2,3 of 4 personen
met balcon. Alle kamers
beschikken over een koelkast.
Restaurant met ontbijt en buf-
fet en bar. Komplete bad-
kamers met TV.

SPOT
De smalle stuk land dat het schiereiland
Prasonisi verbindt met het eiland Rhodos, is
een van de beste spots in Griekenland gewor-
den. De Meltem wind komende van het noor-
den, lengt de westkust van en stort zich  met
een windkracht van 4 tot 7 beaufort in een
nauwe doorgang, scheidende de 2 eilanden.
De 2 spots bevinden zich aan het strand†: de
free-ride en snelheidsspot, ten zuidoosten
met een meerbepaald off-shore wind, en de
golvenspot is te vinden in een vaargeul van
200 m breed met een side-on-shore wind.
Ideale en beschermde vaartcondities.

Dit viersterrenhotel bevindt zich op de
spot, op 10 km van de stad Rhodos en
is één van de beste verblijfplaatsen van
de westkust. Kamers in het hoofdge-
bouw of tuin en strand bungalows. Alle
kamers met airconditioning (01/06-
30/09), badkamer (bad, douche en
wc), telefoon, muziek, en terras.
Aangenaam restaurant met zeezicht.
Buffet-ontbijt. Diner met voor- en
nagerechten-buffet. Voor het hoofge-
recht krijgt u de keuze tussen 3 ver-
schillende menus met tafelbediening.
Mooie tuin met zoetwater zwembad
en kinderbad. Zonneterras met beach-
bar en ligstoelen (ook op het strand),
speelruimte voor kinderen en miniclub.
Het F2 centrum ligt aan het strand van
het hotel. Tennis, volleyball, aerobic en
aquagym... Talrijke bars, restaurants
en winkeltjes de omgeving.

PRASONISI
Helemaal ten zuiden van het eiland, in
een zeer natuurlijke omgeving begrensd
door een groot strand, biedt het typis-
che en traditioneel dorpje Prasonisi rust
en authenticiteit, net tegenover de zee.
Meer ten noorden, op een achttal kilo-
meter, zal u Kattavia ontdekken, klein
romantisch dorpje waar het leven zijn
gang gaat op tempo van de zon.

HOTEL SUN BEACH****

Het hotel Sun Beach & Appartementen, is een modern complex 4 sterren, op ideale wijze
gelocaliseerd dichtbij het strand aan het Noord-Oosten van het eiland, nabij de bes van Ixia,
aan 9 km van de stad Rhodos en de luchthaven en aan 1 km van Ialysos. Het hotel bestaat
uit 105 kamers dubbel hoger, 84 vernieuwde studio's en 110 appartementen met standpunt
zee en standpunt tuin. De hele infrastructuur van het hotel is toegankelijk voor de rolstoe-
len 105 kamers dubbel hoger, 84 vernieuwde studio's en 110 appartementen met standpunt
zee en standpunt tuin. Alle huisvestingen zijn comfortabel met balkon, zaal van bad/douche,
zeer safe, drogen haren bijkomende,tv, rechtstreekse, radio telefoon, ijskast, gecondition-
eerde lucht van 01/06 tot 30/09.
De studio's en de appartementen hebben kitchenette en platen keuken.
De aangename en familie sfeer zullen u van voortreffelijke herinneringen het geheel laten
dat door de bevoegdheden en de know-how van het personeel wordt verbeterd. Het kleine
ontbijt Amerikaans in de vorm van buffet, souper: ingegaan, salade en nagerechten, 3 keuze
voor de hoofdschotel. Verschillende mogelijkheden van lichte maaltijd ofwel aan Snack van
het zwembad ofwel aan de kaart in het restaurant. Twee zeebaarzen in de salons en twee
aan het zwembad; de beach zeebaars op het strand biedt snacks en dranken aan. 
Twee zwembaden van zoet water met afzonderlijk zwembad voor de kinderen, lange stoe-
len en parasols ter beschikking gratis, aan het strand, zijn zij betalend. Animatie in dag en
in avond, mini club, live muziek, folkloristische avond, beach party, zaal van spiertraining,
zaal van spelen, zaal van tv, speelveld voor kinderen. Twee terreinen van tennis, 2 mini golf,

2 tafels van ping pong, 3 tafels van bil-
jart, 2 terreinen van beach volley, cen-
trum van windsurfing, zaal van gym-
nastiek, sauna, jacuzzi en massage op
verzoek Winkels, herinneringen, salon
van coiffure, verhuren van auto en
motor, parkeerterrein auto's.

R h o d o s
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FANATIC FUN CENTER
De center is door Kris beheerd. Verliefd op zijn
spot, hij was hier ook de eerste. Materiaal
North/Fanatic. Gelegen ten opzichte van de snel-
heidsspot op het meest beschermde gedeelte van
het eiland. Veiligheidsservice. Met zijn ploeg bes-
taande uit 4 leeraars, biedt het centrum niet alleen
verschillende kursussen mogelijkheden , maar eve-
neens de beste after-windsurf plannen…
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Meer informaties over de clubs:
www.surfandtravelonline.com



SPOT
De schitterende baai van Kefalos, één van
mooiste van Griekenland, gelegen op 17 km van
de luchthaven,  in het meest westelijke puntje
van het eiland wordt beheerst door de noord-
westelijke Melteem. Gedurende de zomer waait
die meestal met een kracht variërend van vijf
tot zes Beaufort. Licht off-shore tot side-shore
wind met goede slalom condities. Het is tevens
en goede spot voor beginners om windsurfen
onder te knie te krijgen.

Studio Dimitri - Fotis en Politis -
Syrtaki**
De Dimitri studio's (mas 2 volw) zijn
in een rustige omgeving gelegen en
op maar 5 min. wandelafstand het
strand en het centrum van Kefalos.
Tennis mogelijk. Goed uitgeruste stu-
dio's met koelkast, douche en kitchi-
nette. Balkon of terras. Mogelijkheid
voor maatlijden in de nabijheid.
Fotis en Politis studio's maken deel
van de surfclub. Fotis is met balkon
en Politis met balkon of terras.
Goede uitrusting voor max 2 vol-
wassenen.
De nieuwe Syrtaki appartementen
(max 6 pers.) beschikken over air-
conditionning. Gelegen op 2 minu-
ten wandelen van het centrum.
Zeer goed uitgerust. Moegelijke-
heden voor 2/4 of 6 personen.

Hôtels Athinoula en Kordistos**
Athinoula is rustig gelegen en nog
op geen 5 min/wandelen van het
strand. Kamers met alle komfort
(max 3 volw). Kamer en ontbijt.
Zwembad met snack-bar.
Kordistos, 3 sterren, ligt aan het
strand van Kefalos een heeft een
zeer goede prijs/kwaliteit verhou-
ding. Kamer en ontbijt. Zwembad
met snack-bar.

Hôtel Heleni***
Klein Grieks en bijzonder aange-
naam hotel met zwembad, rustig
gelegen op 300 meter van het
strand en op een paar minuten
wandelen van het centrum van
Kefalos. Rustige en confortabele
kamers met balkon, badkamer met
douche en toilet. Ontbijt-buffet in
de bar van het hotel. Alvast een
aanrader.

In de nabijheid, winkeltjes, bars,
typische restaurant. Supermarkt.

Meer informaties over de clubs:
www.surfandtravelonline.com

GG
RR

EE
EE

KK
SS

  II
SS

LL
AA

NN
DD

SS

KOS
Kos, de geboorteplaats van Hippocrates en het op twee na grootste eiland van de Dodekanesos pro-
fiteert de hele zomer, net als Rhodos en Karpathos, van de ideale omstandigheden voor het beoefe-
nen van watersport. Dit verborgen eiland ligt bovendien in een schitterende natuurlijke omgeving.
Daarbij heeft het prachtige monumenten en talrijke andere resten uit de klassieke oudheid. Allemaal
getuigen van een rijk verleden. Het prachtig en onbedorven landschap, de verschillende dorpjes en de
magnifieke strandjes zoals Kefalos maken van Kos een druk bezochte zomerbestemming.

STUDIO KEFALOS EN HOTEL**
K o s18

FUN SYSTEMS 
Het centrum ligt op het strand van Kefalos, vlakbij
uw verblijf. De club beschikt over het nieuwe F2 en
Neil Pryde zeilen. Windsurf en kite cursussen moge-
lijk. De Club organiseert verder nog meerdere excur-
sies op het eiland, een barbeque op zee, en uitgaan-
savonden in een typische restaurant of in de "Blue
Moon", de locale bar met goede muziek en sfeer...
Mogelijkheid tot combinatie met catamaran-zeilen.



Een op uw ritme min of meer aktieve en sportieve strandva-
kantie op het Griekse eiland Kos. Als hoofdaktiviteit bieden we
catamaran-zeilen aan. Enige zeilervaring is dan ook niet vereist
! Cat adventures biedt u een uitzonderlijke kans om tijdens uw
vakantie met deze prachtige sport kennis te maken. Indien u
de nodige ervaring hebt, kan u uiteraard ook vrij rondzeilen in
deze prachtige baai. Ook zwemmen, snorkelen, beach-volley
kunnen naar vrije keuze aan bod komen. Zon, zee, strand en de
Griekse atmosfeer zijn steeds op de afspraak.

C A T   A D V E N T U R E S  -  S E R V I C E 
Wij zijn er reeds bij om u op de luchthaven van Kos te ver-
welkomen. Van dan af is uw persoonlijke aandacht tijdens
uw verblijf in Kos verzekerd. Begeleiding en info betreffende
het eiland, het huren van auto of scooter, mogelijke excur-
sies, verlenging van uw verblijf, herbevestiging van uw vlucht
e. d. worden u graag door ons verstrekt.

Z E I L U I T R U S T I N G 
Voor uw bescherming en veiligheid zijn  kwalitatieve zwem-
vesten, zeilpakken en trapezegordels steeds ter beschikking.
Vergeet ook niet: zonnebril (eventueel met vasthoud-lintje),
en goed beschermende zonne-crème (hoge factor voor de
eerste dagen!)

Z E I L O M G E V I N G
De mooie baai van Kefalos waarin we zeilen, is een door berg-
glooiingen beschutte baai met een bijna constante niet te
sterke aflandige wind waardoor er zich doorgaans geen golven
vormen. Heerlijk helder warm blauw water en bijzonder aan-
gename Griekse temperaturen. Kortom: een écht catamaran
zeilparadijs.

L E   T E A M   C A T   A D V E N T U R E S 
Jan Blomme, bekend Belgisch deelnemer van verschillende
internationale zeilwedstrijden, was 10 jaar geleden de stich-
ter en bezieler van dit zeilproject. Dirk Trio, gediplomeerd
redder en licentiaat in de lichamelijke opleiding, zet als zijn
gewezen hoofdinstructeur, zijn ambities en zeilenthousias-
me verder. 2 jaar geleden was hij assistent-coach van de
Belgische ploeg in het Adecco Wereldkampioenschap
Uniform Zeezeilen.

L O G E M E N T 

Uw verblijf in comfortabele appartementen (2, 3 of 4
personen) met alle comfort of keis zelf uw logement
in Kefalos uit ons programma. Mogelijkheid voor
“room-share” voor single.
Eigen club strand met ligstoelen, parasols, beach
volley terrein en boten ter uw beschikking. Indien
nodig is het ook moegelijk in hotel Heleni te verblij-
ven. Een rustig familie hotel, op 300 meter van de
zeilbasis. 

N E V E N    A K T I V I T E I T E N 
Volgende  nevenaktiviteiten zijn NIET in het basis-
pakket inbegrepen: 

ANDERE SPORTEN: op wandelafstand van de basis
is er tegen betaling, mogelijkheid tot windsurfen,
jetski, parasailing, waterski, tennis, mountainbiking
enz.

BBQ: éénmaal per week gaan we naar een afgelegen
baai-tje voor een fantastische BBQ. Dit mini-strandje
is slechts per boot bereikbaar. De Griekse kapitein
Yannis brengt er ons met zijn vissersboot heen.
Lekker gezellig met Griekse muziek en typische
atmosfeer. 

JEEPSAFARI: desgewenst  kan u inschrijven voor een
jeeptocht over het eiland. Onder begeleiding krijgt u
de mooiste plekjes van Kos te zien. Kos is het op één
na grootste eiland van de Dodekanese en is bekend
als het eiland van Hippocrates, grondlegger van de
moderne geneeskunde. Een boeiend eiland met een
zeer gevarieerde natuur en een groot aantal beziens-
waardigheden.   Een must voor de éénmalige bezoe-
ker en een prachtige break tussen de zeilaktiviteiten
door.  

VULKAANTOCHT: op 11 zeemijlen ten zuid-oosten
van Kefalos ligt het eilandje NISSIROS met een nog
matig aktieve vulkaan.  Naast de boottocht met
Yannis is ook de eigen Griekse sfeer en de pittores-
ke dorpjes van dit eiland de moeite waard.

KOS: liefhebbers die nog energie te over hebben
kunnen een avondje gaan stappen in  «Kos town»,
de hoofdstad van het eiland, op 43 km noord-oos-
telijk van Kefalos verwijderd. Gezellige bars en dis-
co's! Dit alles kan ter plaatse afgesproken worden. GG
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STUDIO PRINCESS & SEAVIEW*

SPOT
De spots bevinden zich ten Zuid Oosten van
het eiland en functioneert op volle toeren van
Midden Mei tot eind september.Wind van
Noord Noord oosten met een kracht van 5 a 7
stuurboord navigatie aan de start van het
strand.
De spots zijn gevormd door 3 grote baaien
dat zich uitstalt op 2,5 km:
- Devil’s & Gun’s Bay, zijn twee prachtige
spots van speed/freeride. De beheersing van
het waterstart is noodzakelijk. De beveiliging
is verzekerd door de verantwoordelijken van
het center met behulp van 2 motor boten.
- Luv spot, is gelegen aan de andere kant van
het eiland op 2.7 km van de andere spots.
Hier kan men varen wanneer dat de wind te
sterk is langs de andere kant. Dit spot per-
fect side/on-shore biedt perfect condities
voor de freeride en een lichte swell dat vormt
zich enkele mooie kleine golven en aange-
naam om te surfen.
- Speed Lagoon, is ondiep op 80 meter . Deze
laguna biedt ideale speed/free ride condities
Wind side/off-shore maar de navigatie is
beveiligd en ideaal voor beginnenlingen door
het feit dat de baai tamelijk gesloten is.

Hotel met een prachtig zicht op de
baai, gelegen in een mooie omge-
ving, op 15 minuten te voet van Gun's
Bay en F2-station. De gescheiden lig-
gende bungalows hebben ruime en
comfortabele kamers en een patio in
het midden. Goede keuken, goede
service en een uitgebreid ontbijt.
Daarbij is er een dagelijkse verbin-
ding tussen het hotel en de spot.

Op 400 meter van het
strand van Speed
Lagoon. 35 kamers met
douche, telefoon, muziek-
kanaal en balcon met
zeezicht. Salon met
satelliet-tv en video. Mooi
zwembad van 16 meter
op 9 en kinder-plonsbad.
Bar en restaurant. Buffet-
ontbijt. Sportieve en onts-
pannen sfeer.

Hôtel Irini: Zeer gunstige ligging op 5 minuten wandelen van het strand.
Eenvoudig maar comfortabel. Alle kamers met terras of balkon, douche en toilet.
Het hotel beschikt ook over 2 studios met kitchinette en een restaurant open voor
iedereen. Maatltijd vanaf 8 euros.

Eenvoudige maar verzorgde studios
voor 2 personen. De seaview studio's
liggen naast het Long Beach Hotel,
op 400 meter van het strand. De
Princess studio's liggen op 5 minuten
rijden van Gun's Bay. Een dagelijkse
verbinding wordt georganiseerd door
het F2-station. Alle accomodaties
met woonkamer met 2 bedden,
douche, wc, complete keuken en bal-
kon of terras.

CLUB MISTRAL 
Club Mistral is gevestigd op het strand van Speed-
lagoon met een tweede club op Gun's Bay.
Materiaal MISTRAL/NORTH. Club Mistral organiseert
ook nog andere activiteiten: bbq, volley-ball, golfsur-
fen, excursie naar Pigadia, excursie rond het eiland,
nacht-zeevissen met de plaatselijke vissers, uit-
gaansavond in een typische restaurant. Gesproken
talen: Engels en Duits.

F2 Pro Center Chris Schill 
Het F2-station is op het strand van Devil’s Bay gele-
gen maar heeft nu ook een vestiging op het strand van
Speed-lagoon, wat toelaat om naar wenst van surf-
stek te veranderen. Nieuw assortiment F2, Maui pro-
jects et JP boards en ARROWS tuigages, 2003. De
club organiseert onder andere snelheids-metingen op
de spot van Speed-lagoon. De derde club ligt op
«LUVSPOT», de wave spot aan de andere kant van
het eiland. Ideaal om s’morgens freeride en waveride
s’namiddags te combineren. Uitgebreide lesmogelij-
kheden. Taverne met snacks en volley-ball terrein op
250 meter. Ligstoelen, parasols, toilet en douche. 

KARPATHOS
Het Dodekanesos eiland Karpathos is een oud piratenbolwerk tussen Kreta en Rhodos, aan de
grens van de Egeïsche Zee. Een nog onbekend eiland waar de oude tradities bewaard zijn
gebleven. Waar je de karakteristieke Griekse charme nog in pure vorm terugvindt. Karpathos
heeft een woest en gevarieerd landschap met mooie olijfstreken en dennewouden, kleine kron-
kelende weggetjes, inhammen met fijn wit strand en helder water. Uniek zijn ook de pastelk-
leurige dorpjes met fonteintjes op elke straathoek. Toch is het landschap rijk gevarieerd. In
het zuiden wordt het gezicht van het eiland bepaald door een groene vallei, terwijl het noor-
den ruw, verlaten, en onherbergzaam is. Mede dankzij het reliëf is er wind genoeg op
Karpathos. En dat maakt het eiland tot een waar surf-eldorado...

HOTEL POSEIDON**
K a r p a t h o s

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site:

www.surfandtravelonline.com HOTEL LONG BEACH** EN HOTEL IRINI**
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PALEKASTRO
Op 19 km van Sitia en op 2 uren van de luchthaven van
Heraklion ligt Palekastro, een typisch, oud en rustig dorpje in
het noord-oosten van Kreta. Tijdens de zomer komt het dorp
's avonds volledig tot leven in de bars, lokale cafés, tavernes
en restaurants en dit tot in de vroege uurtjes. Voor de lief-
hebbers van lang wakker blijven of turbulente nachten biedt
de stad Sitia een brede waaier van baars en discotheken.
Ondertussen gaat het leven in het dorp gewoon verder: een
vrouw staat aan de voordeur de groenten te schillen terwijl
haar man zijn visnetten repareert. Het loont de moeite om
enkele dagen te verblijven in Palekastro om de omgeving, met
een rijke culturele en archeologische geschiedenis en zijn
mooie stranden van Chiana en Kouremenos, te verkennen. De
streek is ideaal om er te windsurfen. Vai, op 10 minuten van
Palekastro blijft een grote toeristische attractie in Kreta
met zijn wit zandstrand en zijn palmbomen. De regio geniet
van een subtropisch microklimaat.

SPOT
Rond Palekastro geeft de Meltemi al zijn kracht aan de land-
wind door zijn niveau van 2 Beaufort te verhogen. Het wate-
roppervlak en egaal met een brede lichte deining. De wind
blaast lichtjes vanuit de richting van het land maar de geslo-
ten baai biedt een volledige beschutting zelfs voor zeer hevi-
ge wind. Zowel de beginnelingen als de gevorderden kunnen er
ideale omstandigheden vinden om er hun favoriete sport uit te
oefenen. Niet-surfers kunnen er genieten van de infrastruc-
tuur op het strand of kunnen andere stranden in de omgeving
bezoeken (Chiona beach, naast Kouremenos of Vai beach met
zijn wit zandstrand en zijn palmbomen).

CLUB
De club bevindt zich 2km van het strand van
Kouremenos en biedt een assortiment plan-
ken (F2) en zeilen (Arrows), een atelier, een
bureau en een “creatieve” hoek alsook een
douche op het strand. Aangename vakan-
ties zijn verzekerd zowel voor surfers als
voor niet-surfers. Een ervaren ploeg (Chris
Sammer, professioneel freestyler en
Hannes, met veel ervaring voor zowel begin-
nelingen als gevorderden) begeleidt u in uw

eerste stappen of in de vervolmaking.

De appartementen Christina & Voula liggen in een klein bos rijk aan olijfbomen, op 150m van het zandstrand van
Kouremenos en op 2,7km van het dorp Palekastro. De appartementen zijn ideaal voor liefhebbers van vissen en
strandvakanties in een typisch Kretensische streek. De twee gebouwen bestaan elk uit zes appartementen. Twee
taverne bevinden zich op 150m van het strand van Kouremenos. Alle nodige winkels, restaurants, cafés, superettes,
de uitgaansbuurt kan men vinden in Palekastro of in Sitia. 
Elk appartement heeft een afzonderlijke slaapkamer met dubbel bed of stapelbedden, woonkamer met 2 zetel-
bedden, kitchenette, wc, douche/bad. De appartementen Christina hebben een groot balkon met zeezicht over de
olijfbomen op de baai van Kouremenos. De appartementen Voula hebben een groot balkon met zicht op de olijf-
boomtuinen en zeezicht door het venster. Aanbevolen autoverhuur

APPARTEMENTEN van CHRISTINA en VOULA

Deze appartementen liggen langs het strand van Kouremenos in een rustige omgeving. De appartementen lig-
gen op slechts 30 m van het zandstrand en op 2,7 km van het dorp Palekastro. Het onlangs opgerichte com-
plex is omgeven door olijfbomen en heeft een prachtig uitzicht over het strand. De belangrijkste kenmerken
van deze plaats zijn de rustige omgeving en de helderheid van de zee. Het complex bestaat uit 3 studio's en
3 appartementen. In het complex is een receptie, een traditionele taverne en een superrette. Alle nodige win-
kels en de uitgaansbuurt kan men vinden in het dorp Palekastro. Ideaal voor vakantiegangers op zoek naar
rust en ontspanning. Aanbevolen autoverhuur. Het complex bestaat uit: 3 studio's voor 2 personen die uitkij-
ken op de straat (elk 22m2) met slaap-/woonkamerruimte met 2 enkele bedden, kitchenette, douche en een
zonnige veranda. 3 appartementen voor 2 tot 4 personen (elk 32m2) met afzonderlijke slaapkamer met een
dubbel bed, woonkamer, kitchenette met slaaphoek voor 2 personen, wc, douche en zonnige veranda.

APPARTEMENTEN GLAROS (Kouremenos/Palekastro)

De appartementen bevinden zich op 600 m van het strand van Kouremenos en op
2 km van Palekastro. Dit nieuwe moderne complex ligt op de helling van een heuvel
en biedt een prachtig zicht op het strand van Kouremenos en zijn omgeving. De faci-
liteiten: receptie, zwembad, bar aan het zwembad en restaurant. Op 700 m van het
strand van Kouremenos zijn twee tavernes. Alle nodige winkels, restaurants, cafés,
superettes en de uitgaansbuurt kan men vinden in Palekastro. Het complex is ideaal
voor rustige en ontspannende vakanties en voor wie een clubarrangement zoekt met
een brede waaier aan activiteiten. Aanbevolen autoverhuur. Het complex bestaat uit:
14 appartementen voor 2-4 personen met afzonderlijke kamer met 1 dubbel
bed/sofa, woonkamer/kitchenette met slaaphoek voor 2 personen, wc, douche en
balkon; 17 studios voor 2-3 personen, woonkamer met 2 enkele bedden/sofa, kit-
chenette, wc, douche en balcon (alles in één).

APPARTEMENTEN KASTRI (Kouremenos/Palekastro)

K r e t a

Gelegen in het midden van een olijfboomgaard van meer dan 3000 m2, en nog maar 100 meter van het scho-
ne strand van Kouremenos, deze appartemenenten bieden en heel goed comfort en goed voor diegene die zoe-
ken rust in de nabijheid van de zee. Alle apprtementen hebben een tweepersoonskamer met groot of twin bed
en aircondittionning, toilet, stortbad een een ruime terras met tuinzicht en laterale zeezicht. 2 kleine restau-
rant op enkele minuten stappen  van uw verblijf. Winkels, restaurants en meer nachtleven zijn te vinden in
Palekastro (ong. 2,8 km). Huurwagen aan te raden.

APPARTEMENTEN GRANDES (Kouremenos/Palekastro)
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ATLANTIS CLUB***
De Atlantis Club is aan zee gele-
gen, op 2 kilometer van het char-
mante vissersdorpje van Sigaçik.
Deze schitterende vakantieclub is
gebouwd in locale stijl en biedt tal-
rijke faciliteiten. De 209 kamers
bestaan uit mooie en ruime bunga-
lows dat verspreid liggen in de
ruime bebloemde tuin. Alle acco-
modaties met badkamer met bad
of douche, telefoon, wc, kluis (mits
betaling), climatisatie, terras of
balcon. De Atlantis Club beschikt
over familie-kamers onder vorm
van suites (2 kamers + 1 badkamer)
met een bijzonder hoog verhouding
prijs/kwaliteit voor families met
kinderen.

Deze familie-kamers zijn voorzien
voor maximum 2 volwassenen + 3
kinderen of maximum 4 volwasse-
nen. Het hotel is een waar paradi-
js voor de kinderen (en hun
ouders), de internationale mini-
club voor 4 tot 11 jaar, de club
“Yabadabadoo” voor jongeren van
12 tot 15 jaar, een recreatiecen-
trum, een kindertuin, een kinder-
zwembad en talloze animaties
met speciale kinder-maaltijden.
Restaurant met volpension.
Ontbijt, lunch en diner onder vorm
van een gevarieerd buffet met gra-
tis water en wijn “à volonté”.

Faciliteiten: cocktail-bar, open-
lucht discotheek, ontspanning-
sruimte, sportieve animaties over-
dag en animatie met spectakel 's
avonds.

Terras en zonneterras met ligstoe-
len en parasols. Zandstrand. Twee
zwembaden, 4 tennisbanen,
beach-volley, basket-ball, fitness,
hammam, sauna, massages, gym
en aerobic. PADI center voor diep-
zeeduiken, verhuur van mountain-
bikes, catamaran en waterski.

SPOT
Matige tot zeer krachtige wind uit het
noordwesten, die in de zomer meestal
tussen de 4 en 6 Beaufort waait. De baai
wordt afgesloten door een soort lagune
aan de linkerkant en het strand aan de
rechterkant. De wind waait onshore.
Door het vlakke water is de stek bijzon-
der veilig en zeer geschikt voor begin-
ners. In verband met de krachtige wind
ook ideaal voor speed- en slalomvaren.
Voor gevorderde surfers bestaat ook de
mogelijkheid om op volle zee te surfen.

FUN SYSTEMS 
Het surfstation ligt op het strand van de Club Atlantis.
Nieuw assortiment van 90 F2 boards en 120 tuigages
met NEIL PRYDE zeilen van de gamma. Beach bar en
ligstoelen. De club organiseert meerdere MT Bike uits-
tappen, waterskien, wakeboard, catamaranzeieln en
diepzeeduiken (mits toeslag). Curssussen voor surfers
van alle niveaus. Zeer sympathieke team met persoon-
lijke aandacht voor de gasten. Ligstoelen gratis aan het
zwembad voor de gasten van de club.
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TEOS
Teos ligt midden in het hart van het oude Turkije. In het land van de sprookjes van duizend en
één nacht, op maar 50 kilometer van de grote stad Izmir. Iedereen zal onmiddelijk gegrepen
worden door dit verleidelijk oude plaatsje met z'n mooi omgeving en rijke verleden. Door de
langgerekte zandstranden, begrensd door surrealistisch aandoende kust. Door de ongelooflijk
vriendelijke plaatselijke bevolking. En door de karakteristieke vissersplaatsjes in de buurt. De
omgeving van Teos heeft een mediterrane vegetatie, die weelderig wordt afgewisseld met
citroen- en mandarijnplantages. Beroemd zijn de archeologische plaatsen Ephesus en
Pergamon. Net als de wind. Want Teos profiteert de hele zomer van een krachtige Melteem.

T e o s

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site: www.surfandtravelonline.com
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SPOT
De lagune van Alacati dat zich uit-
strekt op 1,5 km diepte is een van de
beste slalomspots. Zeer veilig om te
leren of zich  te vervolmaken met alle
funboardtechnieken! Hier, is het
ondiep tot 400 m in zee en op 500 m
strandbreedte. Geveegd†door de
Meltem komende van het noorden en
dat zich verwarmt bovenop het

schiereiland op 7 km breedte, stort de
wind zich side-shore in de baai en ver-
sterkt in de lagune. Zelfs als de wind
hier regelmatig 6 beaufort haalt tij-
dens de zomer, blijven de vaartcondi-
ties uitstekend. De diepten zijn zan-
dachtig en het water is warm (juni
t.e.m oktober +/- 25 C). Een aan te
raden voor en na seizoen spot...

HOTEL SÜZER ****

CLUB MISTRAL 
Alle confort voor surfers, aanwezigheid van beach-
bar en restaurant. Ligstoelen beschikbaar aan het
strand. Een aangename plek voor de families en de
surfers. Alle type kursussen.

FUN SYSTEMS 
Het centrum beschikt over materiaal van de nieuwe
gamma. Gelegen in de directe nabijheid van het
hotel. Kindermateriaal beschikbaar. Gastvrije en
losse relaxe sfeer. Cursussen van alle niveaus. 

Een splinternieuw hotel, gelegen op de
spot en aan het strand.
200 kamers en 6 suites allen met
zeezicht, terras, volledig uitgeruste
badkamer, televisie, airconditionning,
mini-bar, telefoon en kluis.
3 restaurants, zwembad met gedeelte
voor kinderen, warme baden en mas-
sage, fitness en tennis. Animatie voor
kinderen. Kapsalon en winkels.
Mogelijkheid met de regelmatige pen-
deldienst van het hotel zich naar Ilica
en Cesme te begeven.
Een hotel om aan te raden.

ALACATI
Gelegen ten westen van Izmir, op de klassieke kust van Turkije, doordringt de baai van alacati
zeer diep het schiereiland van Cesme. En biedt zo niet alleen maar een fantastische lagune
maar eveneens een uitzonderlijk en polyvalente spot.
Alacati, gelegen op 7 km van het typische dorpje Ilica en op 15 km van het geanimeerd balneair
badstation  van Cesme, biedt kalmte en rust aan zee. 

A l a c a t i
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SPOT
De spot bevindt zich 20 km van Bodrum
nabij het dorp van Turgutreis en is gekend
als één van de meest winderige streken
van Turkije. De gang tussen het eiland Kos
en de Turkse kust versterkt de kracht van
de Meltemwind.
De side-shore, stuurboord oriëntatie en het gemak van het wateroppervlak, zo goed als vlak de
eerste 300 meter, zorgen voor een uiterst veelzijdige spot.
Het begin van de dag is uiterst geschikt voor initiatielessen voor de Meltem zich begint te ont-
wikkelen. Vanaf windkracht 5 kunnen de besten van de golven in het midden van de zeeëngte
gebruik maken om van mooie hellingen af te springen.

Le Club Nathalie Simon 
De volledig vernieuwde club ligt vlak tegen het strand
en biedt een ruim assortiment aan materiaal op enke-
le meters van het water. Er zijn ook zeilen beschik-
baar voor kinderen die op hun kleine maat worden
aangepast. Er kan aan kitesurf gedaan worden met
het gamma van Takoon. U heeft er eveneens de moge-
lijkheid verschillende boten te huren om de nabijgele-
gen kusten te ontdekken. De verantwoordelijken van
de club, Jean-Michel en Jale, doen er alles aan om u
een onvergetelijk verblijf aan te bieden.

De CNS sport opties

Optie windsurf: een heel polyvalent spot met een per-
fecte thermische wind regeling tijdens de zomer-
maanden. Ideaal voor diegene die een kursus willen
volgen.

Optie kitesurf: geniet van een navigatie zone, bes-
chermd van de deining op een paar honderden
meters, om u technieken te verbeteren in  het kader
van een kursus of een combi windsurf/kitesurf. De
spot is niet geschikt voor gevorderde kitesurfers.

Optie multi-activiteiten: Mt Bike uitstappen (ook
huren mogelijk), wake board. Laser zeilen met kur-
sussen of huren. Zeer goede plaats om te diepzee-
duiken met de club Perla, en veel uitstappen in het
binnenland. 

Nieuw: Paarduitstappen in het binnenland.

Hotel Tansel ligt recht tege-
nover de spot van Bodrum,
op 20 m van het strand en
op enkele meters van de
Club Nathalie Simon. Een
uitstegende ligging op 24
km van de stad Bodrum,

6 km van de stad Turgutreis en nog
geen uur rijden van luchthaven. 
Recent hotel van 117 kamers waarvan
108 standaard en 9 suites die in 6
gebouwen van 3 verdiepingen worden
verdeeld.
Buiten zwembad met zwembad voor
kinderen, bars, snackbar, beach bar en
discotheek. Restaurant met binnen en
buiten zaal met internationale en turk-
se keuken. hammam, sauna, jacuzzi,
tennis, Fitness zaal, dressing, kapper,
bibliotheek, biljart, amfitheater, zaal
met televisie, pingpong, beach volley.
Animatie programma de hele dag,
watersporten in de nabijheid met de
club Nathalie Simon.
117 kamers: 108 standaard en 9
suites,heel ruime kamer met badka-
mer, een mini bar, TV, air-conditioning,
kluis, harendroger, telefoon, wc, bal-
kon/terras.

HOTEL TANSEL***
BODRUM
Als erfgenaam van verschillende beschavingen en
archeologische wonderen, wordt Turkije beschouwd
als een verzameling van pracht en praal uit Istanbul
en de onherbergzame reliëfen van Cappadoce, een
juweel op zich omringd door de zee.
De kusten van de Egeïsche Zee verenigen hun
archeologische rijkdommen met de fascineren-
de onderwaterwereld. Bodrum, het aangesloten
station, met zijn overvloed aan bars, winkeltjes,
kleine restaurants langs zijn typische en leven-
dige straten. De Meltemwind blaast tussen de
kust en het buureiland Kos en is de beste bond-
genoot voor surfers en watersportliefhebbers.
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Omgeven door een
bos van dennebo-
men, biedt dit hotel
een capaciteit van
60 bedden waarvan
12 kamers in het
hoofdgebouw en de
rest in de vorm van
privé bungalows.
Alle kamers hebben

airconditioning en beschikken
over een dubbel bed, een apart
enkel bed, wc, douche, tv, tele-
foon, koelkast en terras of bal-
kon.
Het ontbijt en avondeten wor-
den in het openluchtrestaurant

geserveerd. Het
hoofdgerecht wordt
aan tafel opgediend.
Half pension.
Gratis ligstoelen en
parasols.

HÔTEL HOLIDAY SURF VILLAGE
FUN SYSTEM 
Het centrum biedt 35 planken van JP en Naish, een
keuze uit 50 planken van de nieuwe gama Neil Pryde
van en materiaal speciaal aangepast voor de kleins-
ten. De club bevindt zich op het strand van Holiday
Surf Village in een enorme baai van 10 km.  De
bezoekers worden ontvangen daar een 100% inter-
nationaal team: Frans, Duits, Turks, Belgisch en
Engels zodat iedereen zich direct thuis kan voelen.
Family Club: Gedurende de zomer biedt het team 5
dagen per week een speciale service aan jonge
gezinnen met kinderen. Verscheidene uren per dag
begeleidt een collega uw kinderen (vanaf 3 jaar) in
de club of neemt ze mee spelen op het speelterrein
van het hotel. Dit laat de ouders toe met een gerust
gemoed samen te gaan surfen, net zoals vroeger.

DATCA
Datca heeft zijn poorten geopend.
Een fantastische bestemming sinds 15
mei 2005 waar de windstatistieken
duidelijk beter zijn dan in de andere
Turkse bestemmingen: Datca biedt een stuurboord wateroppervlak voor elk niveau.

SPOT
De wind blaast doorheen de baai terwijl hij zichzelf versterkt wat een vlak waterop-
pervlak biedt bij het strand en meer golfrijke omstandigheden verder zeeinwaarts. Het
zand-/grindstrand en de ‘side-shore’-wind bieden u een ideaal vertrekpunt.
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FANATIC FUN CENTER/
MAGIC FUN AFRIKA

Het Magic Fun Afrika/Fanatic Boarder Centrum is
gelegen in het zuiden van de Essaouira baai.
Uitgerust met 45 Fanatic planken (Wave, Freeride en
Access) en 120 zeilen Neil Pryde 2005.
Mogelijkheid tot windsurf en kite cursussen (behalve
in juli en augustus) op Fanatic/Naish en Cabrinha
materiaal. Boardstalling mogelijk. 
Huren van Fanatic golfsurfmateriaal, mountainbike
en quad. Bar en restaurant.
Opslag en bewaking van materiaal (met supple-
ment). Verhuur van surf Fanatic. 
Bars/restaurant, douche, kleedkamer, solarium, toi-
letten, salon. Nieuw: week multi sporten op schema
(raadpleeg ons voor meer informatie).
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SPOTS:
Essaouira: Spot waar de Fanatic centrum ingepland is. De baai is beschermd tegen de deining door het Mogador. Stuurboord side-shore wind. De
Noordbaai, langs de haven, biedt een snelheids en slalom spot aan; het zuiden, een golvenspot (van 1 tot 2 meter).

Moulay Bouzerktoune: Radikale golfspot, gelegen 25 km ten noorden van Essaouira op een weg dat leidt naar Safi. Side shore wind… Voor windsurfers
met niveau.

∑Sidi Kaouki: Freestyle en golvenspot. Golven van 1 tot 3 meter. Groot verlaten strand aan 20 km ten zuiden van Essaoira in richting van Agadir. Stuurboord
side shore wind.

Andere hotels à la carte: Ryad Mogador, Villa Sarah, Les Matins Bleus, Vent des Dunes

Een uitstek-
end situatie
op 15 min
wandelen van
de club en
200 m van het
s t r a n d .
Karacter vol
en zeer com-
fortabel hotel,
heeft dit oude
huis “Riad”
dat in 1871

wordt gebouwd biedt een
ongelooflijke charme en een
totaale sfeer van ontspanning. 
Ideaal voor een verblijf met zijn
twéeen, in familie of tussen
vrienden.
Restaurant met Marokkaanse
specialiteiten, salon, bar, patio,
leeszaal, tv zaal en bibliotheek.
31 kamers en 9 suites met bad-
kamer, telefoon, televisie.

ESSAOUIRA
De oude Mogador is gebouwd op een schiereiland dat als voordeel heeft
om het hele jaar passaatwinden, golven en een aangenaam klimaat te
kunnen genieten. Essaouira charmeert door het met een bijzondere kon-
trast van kerkwallen en witte woningen met blauwe luiken van de
Medina. De Atlantiek onder dat invloed neemt een bijzonder tintje
De Cherki aanwezig van april tot september, is verstevigd met een
zomerse warmtewind (tot 7 à 8 beaufort). Hij is grotendeels Noord-
Noordoosten. De golven zijn altijd aanwezig.

HOTEL RIAD AL MADINA***
E s s a o u i r a26

Slechts aan 5 minuten van de
luchthaven, vlakbij het strand en
aan twee stappen van het cen-
trum van surf en vlakbij Médina.

Hotel van charme, wordt hij in
het meest elegant geplaatst en
kalm van Essaouira vlakbij het
strand en aan twee stappen van
het centrum van surf en vlakbij
Médina. Bezit hij een terras met
onneembaar standpunt over zee.

Als faciliteiten, is er, behalve het
strand, paardrijden (2 km), wind-
surfplank surf, fly surf (jet ski,
waterski), salons voor de
ontspanning, mogelijkheid om
het ontbijt op het terras te
nemen. Ontbijt of half pension.

Hij biedt 22 kamers en 3 goed
versierde gevolgen aan, met
telefoon en bijkomende TV, die
badkamer met toilet. Sommige
met standpunt zee worden uit-
gerust.

HÔTEL CHÂTEAU MOGADOR**

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site: www.surfandtravelonline.com



Rechtover de zee en aan strand ven Essaouira, hotel Sofitel
Mogador geniet van een uitstekend e ligging op nog geen 5
minuten wandelen van het stadscentrum van Essaouira.
Internationale restaurant die vooral plaatselijke producten
voorstelt. Grill aan het strandrestaurant en lichte restauratie
aan snack bar van het zwembad. Bar met muzikale animatie
's avonds, leeszaal, zwembad van zoet water, schoonheidssa-
lon met kapsalon, hammam, Fitness zaal, jacuzzi, binnen
zwembad, solarium.
Direct verbonden met het hotel, een ultra moderne centrum
thalasso. Dagelijkse zorgen (4 zorgen/dag) - Zorgen van
hydrothérapie, massages, watertrajecten - Zorgen à la carte:
réflexothérapie, lymphatique drainage, cellu M6, zware
benen.
Geadviseerd geneeskundig bezoek.
61 dubbele kamers, 48 twin kamers en 8 suites met air con-
ditionning en individuele verwarming, TV worden uitgerust,
bijkomend, mini zeebaars, kluis, telefoon. Badkamer met
haardroger, WC, balkon/terras met zeezicht of zwem-
badzicht.

CLUB
DAKHLA ATTITUDE 
Het centrum "Dakhla Houding" opgestart door Rachid ROUSSAFI, verliefd op zijn spot, kampi-
oen van wind en kite wordt verlevendigd, wordt geplaatst op "de spits van de Draak" aan 20
mn in auto van de stad Dakhla.
25 planken RRD, 40 zeilen SIMMER. Net zoveel vleugels en planken van kite RRD. De veiligheid
wordt door een straal ski en een zodiac gewaarborgd. Het centrum dat beschikt eveneens over
een 4x4 het mogelijk maakt om zich te verplaatsen om van de beste voorwaarden voor scheep-
vaart, visserij, ballades op ruggen van kameel, wake board te profiteren, straal ski, ballade in
zodiac, ping pong, golf van de woestijn (practice).

DAKHLA ATTITUDE CLUB EN VERBLIJF
Dakla Attitude ligt op de plaats genaamd "de Spits van de Draak" (tegenover het eiland van
de Draak) op ongeveer 30 km van het stadscentrum en van zijn hotels. Het kamp,
samengesteld uit verschillende berberse (lemen) tenten, ligt direct op de spot die goed van de
wind beschermd wordt door het aangrensende gebergte.
Groot berber tent die uitstekend van de wind en de eventuele vochtigheid beschermen.
Geleverde matrassen en lakens. Klein gezondheidsblok met douche en toilet.
Aanvullende électrogène groep. Mogelijke volledige uitkering (aanwezigheid van een fornuis

op het kamp). Een ander idee van het woord com-
fort...
Een oorspronkelijke en enige wijze om de woestijn te
leven en een wind ware trip nabij het water. Het kamp
wordt van collectieve caïdales tenten van 128 m2

opgezet die zich volgens de behoeften verdelen.
Mogelijkheid van individuele of dubbele tenten.

SPOT
Dakla biedt gedurende het hele jaar buitengewone condities voor watersport: warme wind
tussen 4 en 7 beaufort, constante zon (Dakhla ligt aan de rand van de woestijn) en aange-
name temperaturen zowel tijdens de zomer als tijdens de winter.
De enorme lagune laat zowel speed als free ride toe op het gladde wateroppervlak en de
golven langs de Atlantische kustlijn. Voor de club is het wateroppervlak veel kalmer en de
wind wordt aangewakkerd door het zogeheten Venturi-effect. Afhankelijk van het getij vaart
men op een uitgestrekt wateroppervlak van enkele honderden meters met een geringe diep-
te zodat deze spot uitermate geschikt is voor beginnelingen in kitesurf of windsurf.

HOTEL SOFITEL THALASSO*****
D a k h l a

Adventure Fun Travel

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site: www.surfandtravelonline.com
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DAKHLA

Ver van het gewone leven, aan de rand van de Sahara woestijn (ongerveer 1.500 km ten
zuiden van Casablanca) en precies onder de zon, geeft Dakhla zich over aan het toerisme
tot grote vreugde van de surfers. Wind en wilde, ongerepte natuur zorgen ervoor dat deze
nieuwe spot het ontdekken waard is om uw sport intensief te beleven in de golven
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SPOTS
Uitgestrekte baai van een aantal kilome-
ters breed. Meestal steekt de wind 's och-
tends op uit noordwestelijke richting,
lichtjes offshore georiënteerd, om geleide-
lijk noordoost-sideshore te draaien. In de
namiddag bereikt hij 4 tot 6 Beaufort.
Door de bergen is er meestal één Beaufort
meer wind dan in Hurghada. Speed en sla-
lom vaarcondities.
Ten oosten van de baai bevindt zich het
eilandje Tobia, één van de mooiste snelheid-
sspots van de omgeving.
Ten zuiden van Tobia bevindt zich een rif,
dat voor een kleine deining zorgt waarop
het aangenaam surfen is.

Viersterren hotel van een uitskekend
niveau volgens plaatselijke normen,
gelegen aan de baai van Safaga,
tegenover de koraal-eilandjes van
Toubia, op 60 kilometer van
Hurghada.
Hotel Shams biedt alle nodige com-
fort voor een geslaagde vakantie.

Het hotel bestaat uit het hoofdge-
bouw van drie verdiepingen dat over
100 kamers beschikt en 135 langs het
strand gelegen bungalows in een
mooie tuin. 
Kamers zijn ruim en comfortabel,
met complete badkamer, wc, aircon-
ditioning, koelkast, telefoon en bal-
kon of terras.
De bungalows zijn geschikt voor
maximum 2 volwassenen + 2 kinde-
ren. Beachbar, poolbar, 2 restaurants
waarvan 1 visrestaurant, discotheek,
bar, zwembad, zonneterras, squash,
mini-golf, tennis, fitness, sauna en
massage, mountain-bikes, privé-
strand met ligstoelen en parasols,
duikclub, paardrijden.

Het Hotel is schitterend gelegen aan
de rand van het strand op slechts
enkele minuten van Club Mistral. Ze
beschikken over 327 comfortabele
ruime kamers, alle ingericht met een
minibar, telefoon, tv, airco, balkon en
compleet ingerichte badkamer.
Restaurant met talrijke mogelijkhe-
den om te kiezen uit locale of inter-
nationale gerechten. Groot zwembad
met pool bar. Ligstoelen en parasols
aan het strand. Andere faciliteiten:
kinder-speeltuin, fitness club, sauna
en discotheek. 
Het hotel beschikt over zijn eigen
PADI diepzee-duikcenter en het
Tornado catamaran center.

SHAMS HOTEL ***

HOLIDAY INN ****

SAFAGA 
SAFAGA... helderblauwe hemel, blauwgroen water, uniek licht en stralend witte zandstranden
met daarbij nog een krachtige, regelmatige wind die uit het noorden blaast. 
Safaga, ligt aan de Rode Zee op een afstand van ca. 250 km ten oosten van Luxor, geniet van
een thermisch wind, die door de opwarming van de woestijn het hele jaar door aanwezig is!

S a f a g a

Le Club Nathalie Simon 
Ideaal gelegen op het strand van het hotel Ménaville,
de Club Nathalie Simon ontvangt u met zijn team in
vriendelijke en familie sfeer. De club is volledig uit-
gerust met kleedkamer, toiletten, bars-restaurant,
terras aan zee. Een ruim en comfortabel strand:
ideaal voor de gasten van de club. Meer dan 30 nieu-
we Windsurf BIC boards, 70 zeilen Neil Pryde, 15
kiteplanken en 30 zeilen Takoon.

De CNS sport opties

Optie windsurf: zeer goede infrastruktuur met
mogelijkheden in materiaal en kurssusen voor iede-
reen. De spot biedt surfmogelijkheden voor begin-
ners en ook voor kinderen, en is ideaal om te leren
wterstarten of gijpen. 

Optie kitesurf: kitesurf is hier heel belangrijk. Een
perfecte aangepaste spot voor beginners of om u te
vervolmalken. Een evolutieve formule in ondiep
water voor de eerste stappen tot grote “down wind”
om uw kitetechnieken te verbeteren. Een zeer goede
organisatie met een maximale veiligheid. 

Nieuw: Luxe cruise programma en leren diepzee-
duilken met Dune Diving.

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site:

www.surfandtravelonline.com
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Gelegen tegenover het Rode Meer en in de nabijheids van de
Club Nathalie Simon en langs een uitgebreid strand en een
mooie tuin, op 8 km van de stad Safaga, 50 km van Hurgada.
Ideaal voor een verblijf in familie, een rustige hotel die bestaat
uit 301 kamers en suites: twee type kamers: standard (1 tot 2
pers) en superior (1 tot 3 pers). 
Winkels, verschillende restaurants, bars, snacks op het strand,
kindertuin (4 aan 12 jaar), zwembad, volley, sauna, fitness, bal-
neotherapie, discotheek, tennis, jacuzzi, biljart, watersporten:
windsurf, kitesurf, duiken... excursies boot, pédalos vissen.
Ligstoelen en windschermen op het strand.
Dubbele kamers (1-3 volw. of 2 volw. & 2 kind.)
Verwarming in de winter en air-conditioning in de zomer, ijs-
kast, telefoon, tv, badkamer met douche, balkon of terras.

HOTEL MÉNAVILLE***
S a f a g a
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Speciaal
Diepzeeduiken 
Duiken of leren duiken

Met 
DUNE DIVING

Raadpleeg-ons

Optie ‘Ontdek Egypte’
Wij nodigen u uit uw windsurfvakan-
tie uit te breiden met een arrange-
ment ‘Ontdek Egypte’. Laat u verlei-
den om enkele dagen Caïro te
bezoeken: de oude stad, de musea
en de pyramides. Combineer uw
activiteiten met de ontdekking van
Luxor voor zijn tempels en zijn
tombes of neem de tijd om de Nijl af
te varen aan boord van een luxueus
cruiseschip.

De Surf and Travel
combi programmas
Cruise programma met uitbreiding
Cairo. 

Luxe 5 sterren boot op basis van vol
pension, prive transfers en alle uitstappen inbegrepen.
Programma A: cruise van 7 nachten/8 dagen Louxor/Louxor
Programme B: combinatie Cairo 2 dagen/Cruise 5 dagen/4 nachten
en facultatieve verblijf te Safaga 6 dagen/5 nachten

De Rode Zee is de plaats bij uits-
tek voor het surfen, voor het snor-
kelen op het eiland Tobia (in de
nabijheid van de spot Ménaville)
of voor de duikclub. Voor de lief-
hebbers van het kleine witte bal-
letje is er de schitterende Golf des
Cascades op enkele kilometers
van de club. Egypte biedt ook een
rijkdom aan unieke cultuur aange-
boden door de Club Nathalie Simon (dagexcursies naar Luxor).
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SPOT
Dahab profiteert van unieke windstatistieken van de
Rode Zee: meer dan 300 dagen per jaar met wind-
kracht 4 of meer. De spot wordt gevormd door een
baai van 2.5 kilometer lengte, gedeeltelijk afgeslo-
ten door een zandbank. Dit heeft tot gevolg dat het
water in het afgesloten deel vrij vlak en zeer veilig
is: bijzonder geschikt voor beginners en minder ver
gevorderden. Buiten deze lagune, maar binnen de
baai, vinden gevorderde funsurfers perfecte slalom-
omstandigheden. Het is goed mogelijk om buiten de
baai te varen, waar een swell van 1,5 tot 2 meter
onstaat waarop zowel over links als over rechts
gesprongen kan worden. De spot wordt het hele jaar
bezocht door een thermische en krachtige side-
shore tot licht-aflandelijke wind. Dahab is een spot
die geschikt is voor surfers van alle niveau's. Het
maakt dus niet uit of je beginner bent of expert…EE
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De keten van het Hilton Hotel, u wel
bekend opent haar spiksplinter nieu-
we hotel, het Hilton Dahab Hotel.
Gelegen aan de lagune van Dahab
vlakbij het Novotel Coaralia Beach,
de 163 kamers onder vorm van buga-
lows zijn verspreid in een tuin van
10.000 m2 en  voorzien van alle nood-
zakelijke comfort.
De ruime kamers zijn met smaak
ingericht en beschikken over en vol-
ledige badkamer, wc, telefoon, tv,

minibar, airconditioning en terras.
Suite kamers ook mogelijk.
Twee grote zwembaden, warvan een
gereserveerd voor de kinderen, zon-
neterras met gratis ligstoelen en
parasols.
Het hotel heeft 3 restaurants met
verschilldende specialiteiten «à la
carte» en onder vorm van buffet!
Pool beach bar, bar en discotheek.
Andere faciliteiten: mini-club, tennis,
squash, waterskïen, kayak, beach
volley.

DAHAB
Een natuurlijke oase omgeven door de indrukwekkende bergen van de Sinaï, gelegen aan de
Rode Zee, in de golf van Aquaba, op zo'n 90 kilometer ten noorden van Sharm El Sheik. Het
contrast tussen de woestijn en de kristalblauwe zee is verbluffend. De thermische wind en het
uitermate prettige klimaat maken het gedurende het gehele jaar door tot een ideale bestem-
ming. Naast de watersportmogelijkheden en de fascinerende zeebodem, die een grote aan-
trekkingskracht uitoefent op duikers van over de hele wereld, biedt Dahab de perfecte moge-
lijkheid voor een tocht door de woestijn, de oases, de bedoeïnendorpen en de indrukwekkende
historische bezienswaardigheden. De zeer sympathieke bedoeïne dorp «MASTAB», is nog maar
20 minuten wandelen van uw hotel in Dahab! De moeite waard!

Lagune Wave out of bay

Speed Area

HOTEL HILTON *****

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site: www.surfandtravelonline.com

SURF & ACTION CENTER DAHAB
De grootste club in Dahab Bay. Beide centra worden
door Harry Nass geleidt, zeer ervarend persoon door
zijn taalrijke jaren ervaring in Cabarete. U beschikt over
de nieuwe planken F2, JP en Neil Pryde zeilen  (300
planken en 300 zeilen). De twee centras zijn ongeveer
800 meters van elkaar gelegen: de center buiten de
lagune (60 surfers) is een ideaal spot voor gevorderde
surfers,en anderzijds, de center aan het Coralia hotel
beschikt over de beste ligging aan de lagune (90 sur-
fers), en is meer aan te raden voor beginners of diege-
ne die hun technieken willen vervolmaken. Alle kursus-
sen mogelijk met professioneel niveau. 
Kitesurf: mogelijkheid voor kitecursussen (Cabrinha)
in de lagune voor beginners of buiten de lagune voor
gevorderde (cursussen in het Engels).

FUN SYSTEM 
Gelegen op het strand van het hotel Swiss Inn, rech-
tover de lagune, uitgerust met Naish en Pryde zeilen.
Goede infrastruktuur en gezellig sfeer.

CLUB MISTRAL 
Gelegen op het strand van het hotel Hilton Dahab,
rechtover de lagune, uitgerust met Mistral en North
zeilen. Goede infrastruktuur. 
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Gelegen naast de Dahab Hilton,
op het strand van Dahab rech-
tover la Lagune, De Swiss inn
hotel biedt alle comfort voor
geslaagde vakanties. Omringd
door een zeer mooie tuin. Het
hotel beschikt over een zeer
mooie zwembad (verwarmd tij-
dens de winter) met solarium
en pool Snack-bar, 76 kamers
onder vorm van bungalows met
1 verdieping, beschikt allen met
een komplete badkamer, toilet-
ten en tel, airconditioning mini-
bar tv en een terras met tuin of

zeezicht. Koffer mogelijk.
Kamers die met elkaar comuni-
ceren is mogelijk voor families.
Restaurant (binnen in en buite-
nuit) van kwaliteit, bar, tuin voor
kinderen shops.

Ruim opgezet en nieuw
vakantiedorp gelegen aan
de rand van de Rode Zee.
Op 45 minuten gelegen van
de luchthaven Sharm El
Sheik. Je hebt de keuze uit
drie categorieën kamers. 

TTyyppee  AA:: uitzicht op zee,
22 m2, badkamer met bad
en douche, toilet, aircondi-
tioning, satelliet-tv, mini-
bar en balkon of terras. 

Type B: zoals type A maar
20 m2 en geen zeezicht. 

Type C: zoals type B maar zonder tv
en minibar. Goede ontspanningsmo-
gelijkheden: groot zwembad van
280 m2, kinderbad, gratis ligstoelen
en parasols, privé-strand van 600
meter, jogging-parcours, kano's,
kajaks, fietsen, paardrijden, duik-
school, 1 tennisbaan. Snackbar en
restaurant op het strand. Ontbijt-
buffet en mogelijkheid om à la carte
te dineren.

HOTEL CORALIA CLUB ****HOTEL SWISS IN ****
D a h a b
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Surf and Action Center (Nathalie Simon) 
Gelegen in de baai van Santa Maria, tegenover de spot en rechtover het hotel Belorizonte. Ontspannende en vriendelijke sfeer.
De club beschikt over Bic planken en Neil Pryde zeilen. Zeer goede infrastruktuur en een goede plaats om buiten de massa te
surfen. Freeride, wave of speed volgens de plaats. Windsurftrips samen met de club meerdere keren per week om de “local
spots” te ontdekken. Zeer goed organisatie en veiligheid. 

Optie surf: Cabo Verde is uniek voor golfsurfers, met een paar bekende platsen zoals Réefé, Canoha, en Punta Sino. Surftrips
samen met de club of op u eigen. Geen golven... mogelijkheid om te catamaranen met op Hobie Cat 15.  

SPOT
Voor de “beschaving” de meest toegankelijke bestemming. Surfers van elk niveau kunnen hier-
terecht. De windstatistieken zijn uniek: meer dan 300 dagen met windkracht vier of meer. De
meeste windsurfcentra zijn op Sal gevestigd. De grote baai van Santa Maria ligt aan de zuid-
punt en is de mooiste en meest veelzijdige spot van het eiland. Hier is het water vlak en uiterst
geschikt voor slalom. Goede sideshore-wind. Op de linkerkant is de wind lichtjes off-shore
maar nog voor elk niveau toegankelijk. Aan de twee uiteinden van de baai zijn hogere golven
(1 à 3 meter in de winter), ze lopen mooi af naar de linkerkant, terwijl aan de rechterkant van
de baai de golven in alle richtingen breken.
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SANTA MARIA
De Kaapverdische Eilanden maken deel uit van de top tien van de funbestemmingen. De Kaap
Verdische archipel ligt in de Atlantische Oceaan op ongeveer 500 kilometer van de Senegalese
kust. Voor het surfen bestaan hier eindeloze mogelijkheden. De meeste eilanden, een tiental
in totaal, van deze ex-Portugese kolonie bevinden zich “aan de wind” in de noordoostelijke pas-
saat. Het klimaat is het hele jaar door warm en droog (23-28 C).
Er blaast een regelmatige wind, van vier beaufort of meer, van movember tot juni! In dit klei-
ne paradijs midden in de Atlantische Oceaan, met zijn oneindige verlaten stranden, lijkt de tijd
stil te staan ...

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site:

www.surfandtravelonline.com
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Direkt aan het lange zandstrand van Santa maria gelegen, de 2 zuste-
rhotels liggen naast elkaar en vormen samen één goed voorzien en aan-
genaam vakantiecomplex.

Dagelijks entertainmentprogramma (Kaapverdiaanse avond...)

Op de eerste lijn van het strand van Santa Maria op 10 min van het cen-
trum, en, de Belorizonte biedt u kamers onder vorm van bungalows
omsingeld door een palmboom tuin, en superieure of suite kamers in
het hoofdgebouw.

HOTEL NOVORIZONTE **** & HOTEL BELORIZONTE,**** Santa Maria

Alle kamers met komplete badkamers, air conditioning, wc, tel, tv,
minibar, kluis en terras.

2 restaurants met zeezicht 3 bars en 2 zwembaden.

Snack bar op het strand. Speelzaal en een kindertuin. Duik centra, ten-
nis volley bal. 

Juist ernaast, de  hotel Novorizonte beschikt over bungalow op het
strand 1 restaurant 2 bars en 1 zwembad. Hetzelfde service als de
Belorizonte maar iets recenter gebouw.

HOTEL ODJO D’AGUA **

POUSSADA DA LUZ *

Aangename hotel in
koloniale stijl, gele-
gen op 500 m van het
lange fijne zand-
strand van Santa
Maria en op 10 min

wandelen van het windsurf/kite cen-
trum. De bar zal u zijn specifieke
cocktails laten ontdekken.
Restaurants met open terras en
organisatie van typische avonden
(BBQ, grill van vis en vlees, …).

Activiteiten: jeeptochten, hoogzee vissen, catamaran, moto-
quad, zeilkar, verschillende eilandexcursies, winkels, duiken.
5 familiekamers (4 pers max.). 25 dubbele kamers (met
bad/douche, terras, telefoon, tv, ventilator). 14 kamers
"kleine budget" (gemeenschappelijke douche en toiletten)

Eenvoudig maar
comfortabel hotel,
op 300 meter van
de zee en op 5
minuten te voet van
de windsurfcen-
ters. Vierentwintig
kamers, alle voor-
zien van badkamer
met douche, wc, en
klein balkon.

Receptie, bar, restaurant en solarium. Volledig en uitgebreid
ontbijt. Ideaal voor kleinere budgetten.

Odjjo D'Agua is
Schitterend gelegen
op het strand en
naast het water!
Alle windsurfclubs
in de wandelafs-
tand. 12 kamers en
8 appartemeneten
met kitchinette en
salon. Alle kamers
zijn voorzien van
een balcon, bad-

kamer, tv en wc en minibar. Alle
kamers met zeezicht. Restaurant,
bar en zwembad.

HOTEL SOBRADO ***
I l h a  d o  S a l
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SPOT
Orient Bay, vlakbij Mont Vernon in het oosten,
op de windkust, biedt één van de beste polyva-
lente sites ter wereld. Rechts van de spot,
vormt een lagune die wordt afgeschermd door
het eilandje Cay Verte een uitstekend oefen-
terrein om de basis-manoeuvres onder de knie
te krijgen. De snelheidsduivels kunnen runnen
op het vlakke water van de lagune. Verder in
zee gaat de baai recht op de oceaan open en
zodra de wind aan kracht toeneemt, kunnen
de golven moeiteloos 1,5 tot 2 meter hoog
gaan. Binnen de baai, zorgt een lichte deining
voor ideale omstandigheden voor slalom en
freeride. De paradijselijke eilanden rond de
baai zijn vaak een smoes om de oversteek te
doen met een begeleider van de club. Side/on-
shore wind, met windkracht 4 tot 6. De baai is
geklasseerd als zeenatuurreservaat en biedt
een uitkijk op het «Saint-Barth» eiland.

Het meeste luxueus residentie op
het strand en spot van Orient Bay.
17 villa's in koloniale stijl, elk met 1
suite en 2 studio's, in een weelde-
rige tropische tuin van 5 hectare
en met een panoramisch uitzicht
op de Caraïbische Zee. De suites
(70 m2) zijn afgestemd op 2/4 vol-
wassenen + 3 kinderen, met door-
loop naar de studio's (40 m2) voor
2 personen (max. 2 volw.+ 1 kind). 
Alle hebben ze een keukenhoek,
badkamer, apart toilet, tweeper-
soonsbed of tweelingbedden,
luchtkoeling, ventilator, tv, tele-
foon, kluis en een groot terras. De
suites hebben een aparte slaapka-
mer en een bambou salon.
Dagelijkse schoonmaak. Ontbijt of
het avondmaal in «Café
Plantation» en restaurant «Villa
Plantation». Zwembad met terras
en bar. Mogelijkheid om auto's te
huren, aan de receptie. Tennis aan
de overkant van de residentie.

RESIDENCE HOTELIERE «LA PLANTATION» ****

Gelegen op Orient Bay, op 2 minu-
ten wandelen van het strand en de
plaatselijke voorzieningen. 
Het hotel zelf ligt in het midden
van luxueuze waar men bananen-
bomen, kokospalmen en andere
tropische planten kan vinden die
er zorgen voor een authentieke
Caraïbische sfeer. 

In het hotel zijn 26 ruime kamers, elk met een
balkon of een terras. De kamers zijn op de eers-
te en de tweede verdieping terwijl de luxekamers
zich op de derde verdieping bevinden.
Het merendeel van de kamers heeft een king size
bed maar sommige hebben twee gewone bedden
wat in feite een ideal kamer is voor een familie.
Alle kamers hebben airconditioning, rechtstreek-
se telefoon, kabel tv, ijskast, microgolvenoven,
safe en elektrische zonneweringen.
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ORIENT BAY
Sint-Maarten ligt tussen de Atlantische Oceaan en de Caraïbische Zee. Hoe klein dit eiland
ook is, het heeft een schat aan stranden het hele eiland rond en het verrast door zijn erg ver-
scheiden landschappen. Het is een onverwachte, contrastrijke omgeving die Fransen en
Nederlanders vredig onder elkaar verdelen. Een eiland met twee gezichten: duty-free, shop-
ping, casino's, grote hotels en discotheken aan Nederlandse kant. De Franse kant heeft de
Creoolse en exotische charme bewaard en telt de mooiste stranden. Er is ook een heel scala
aan mogelijkheden voor watersporters. Een waar paradijs voor funboarders en zeilfanaten in
alle maten en gewichten…

HOTEL PALM COURT***
S a i n t  M a r t i n

CLUB WIND AVENTURES 
Gelegen op het strand van Orient bay, de club is uit-
gerust met materiaal van het jaar: BIC en AHD plan-
ken en Neil Pryde zeilen. U vindt er alle nodige infra-
structuur voor een geslaagd verblijf: kleedkamers,
stortbad, surfshop, opslagrekken, briefingzaal, nood-
boot en strandbars en -restaurants vlakbij.
Daarnaast stelt Wind Adventures ook nog andere
activiteiten voor: Catamaran Hobie 16 (verhuring,
kursussen en begeleide raids), Laser zeilboot, zee-
kajaks, mountainbike, golfsurfen, moorey-boogie.
Volledig Windsurf en Kite cursus programma.

De CNS sport opties

Optie windsurf: In Orient Bay, is de passaat wind
aanwezig. S'morgens ideaal voor beginners en na de
middag versterkt de wind. Vanaf dan freeride in de
grote baii met het aangepaste materiaal naargeland
de wind.

Optie kitesurf: de CNS St-Martin is een van de eers-
te kite scholen onder franse vlag. Kiten gebeurd op
het eiland Cayo Verte. Veiligheid met jet ski of boot.
Voor de gevorderden, kite trips naar kleindere eilan-
den. Kitesurf cruises zijn ook aan boord van een grote
catamaran boor georganiseerd.

Optie Catamaranen Hobie Cat: Huren (2 personen
minimum), in raid formula of in het kader van een
complete kursus voor alle niveaus. Hobie Cat 16.

Optie multi-activiteiten: zeekayaks, surf, body
boards, snorkeling. Mogelijkheid uw surf op voo-
rhand te reserveren.
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SPOTS
El Yaque is een klein vissersdorp met uitste-
kende windstatistieken: 300 dagen wind per
jaar tussen tussen vier en zeven Beaufort,
met uitzondering van de periode tussen sep-
tember en half december, wanneer de wind
iets minder waait. Deze speed-slalomspot is
volkomen veilig: het waait sideshore over
bakboord en het is ondiep tot op 300 meter.
De wind komt pas in de namiddag op, wat
beginnelingen de kans geeft om geleidelijk aan een sterkere wind te wennen. Op volle zee vormen
zich mooie golven voor wave-amateurs. De meest gebruikte zeilen zijn 4.00 - 4.50 m2. De water-
temperatuur bedraagt 25 C, de luchttemperatuur varieert tussen 24 en 30 C…! El Coche: klein
eiland, tegenover El Yaque. Prachtige kite spot met ideale condities.

Het hotel bevindt zich op het strand, op
korte loop afstand van de surfstations en
herbergt de Club Mistral. 28 comfortabele
kamers in lokale stijl, alle met bad,
douche, wc, airconditioning, tv, telefoon
en balkon, zicht op zee of op de bergen.
Restaurant “à la  carte” en ontbijt-buffet.
Zonneterras met bar, gratis ligstoelen aan
het strand en zicht op de spot.

HOTEL YAQUE PARADISE **** 

Kite spot Windsurf spot

HOTEL WINDSURF PARADISE *** 

Direkt op het strand gelegen en op korte
loopafstand van alle surfstations. Het
Windsurf Paradise heeft een zwembad met
zeezicht en 2 jacuzzi's in de open lucht. 80
kamers met airconditioning, badkamer,
wc. Twee kamer-categoriën. Deluxe zee-
zicht en standaard kamer met tuinzicht.
Restaurant “à la carte”, ontbijt in buffet-
vorm, bar. Ligstoelen en parasols op het
strand.

Spot of El Yaque

I s l a  M a r g a r i t a

Jump and Jibe hotel is drect aan de spot en het
strand van El Yaque gelegen. Een ideale situatie om
windsurf/kitesurf en «farniente» te combineren,
naast de zee en onder de palmbomen. Het hotel bes-
chikt over 14 tweepersoonskamer en 2 eenpersoons-
kamer. De standard kamers met balkon en de super-
ieure kamers met terras. Alle kamers met aircondi-
tionning, kluis, TV, badkamer, koelkast en haardro-
ger. Ligstoelen en strandhanddoeken voor de hotel-
gasten. Zeer goed en uitgebreid ontbijt. Op het srand
een snack bar en kite stalling. 

JUMP AND JIBE***
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EL YAQUE
Dit eiland bevindt zich in de Caribische Zee en ligt in de halve cirkel van de Kleine Antillen. Het werd
in 1498 door Christoffel Columbus en meer recent opnieuw door Canadese funboarders ontdekt. Isla
Margarita is beslist een bezoek waard: het schiereiland Macanao in het westen is volkomen woest
en intact gebleven en de witte stranden op de noordoostkust zijn een paradijs voor body-boarders.
In de hoofdstad Porlamar bevindt zich een groot belastingvrij winkelcentrum, waar je alles kunt
kopen. In La Asuncion, de oudste stad van het eiland, kun je de typisch Zuidamerikaanse sfeer ops-
nuiven: muziek, sfeer, ... en wind natuurlijk. Bij aankomst wordt je ontvangen door onze sympatieke
Belgische medewerker, die je graag alle facetten van het eiland laat ontdekken.

Le Club Nathalie Simon 
Op het strand van het hotel Windsurf Paradise. Xavier,
Carolina en hun team ontvangen u aan CNS in een
aangenaame sfeer. De club beschikt over meer dan 60
BIC, Taboe en AHD boards en Neil Pryde zeilen. Voor
het kitesurfen is de club uitgerust met de gamma
Takoon. Zeekajaks per beschikking. Zwembad, stort-
bad, ligstoelen en kleedkamer vlakbij de club.

De CNS sport opties

Optie windsurf: vanaf s'morgens surf je hier met
een zeil van 6M2. Voor goede surfers, vanaf de mid-
dag freeride surfen met een kleine deining . Voor
diegene die hun niveau willen verbeteren is El Yaque
de ideale spot, met zijn ondiep water tot 300 meter
van het strand. Een nogal sterke wind om te leren
waterstarten een gemakkelijke spot om te leren gij-
pen. Alle type kursussen.

Optie kitesurf: de kitesurfclub is beheerd door een
partner van de Club Nathalie Simon®. Center IKO en
Cabrinha. Alle type kursussen en mogelijkheid om in
Coche te kiten.

Multi-activiteiten en ontdekking: op halve dag
bezoek van het eiland en trekking in het tropische
woud van Margarita. Surf, morey boogie op het
strand van Parquito, paardrijden op het schiereiland
van Macanao. Het paradijs: Los Roques op dagexcus-
rie met een rechtstreekse vlucht vanuit Margarita.

Mogelijkheid voor verblijf op Isla de Coche - Hotel Coche Paradise -
Raadpleeg ons
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Le Club Nathalie Simon 
Ideaal gelegen op het strand van Cabarete,de club ontvangt u
met zijn bar en zijn restaurant op het strand. Uitgerust met meer
dan 85 boards van BIC, Taboe en AHD en meer dan 100 zeilen
Neil Pryde. Mini-Malibu BIC, Morey Boggie, en zeekajaks tot uw
beschikking. Mogelijkheid van baby-sitting. Verhuren van strand-
stoelen op aanvraag. Zeer goede sfeer dankzij de CNS team ter
plaatse. 

De CNS sport opties

Optie windsurf: voorral wordt hier gesurft met freeride en wave
planken. Verschillende kursussen om u niveau te verbeteren of
alleen leren varen in de golven “freewave”. Kursus “jibe attitude”
met video. De ideale manier om te leren gijpen.

Optie surf: Veel plaatsen te ontdekken zoals; Encuentro, Canal,
Pressiosa, Playa Grande. Volledig uitrusting (short board, mini
malibu, long board.

Optie kitesurf: Kite beach “the place to be” voor
de kitesurfers. Kite kursussen georganiseerd met
IKO leeraars. Materiaal Takou van de laatste
gamma.

Optie multi-activiteiten: een aantal mogelij-
kheden zoals duiken, morey boogie, paardrij-
den, canyonning, wake board, quad en 4x4 in
de bergen.

SPOT
De spot van Cabarete is eenvoudig te vin-
den: je steekt de enige straat van het dorp
over! Aan de overkant ontdek je de ande-
rhalve kilometer lange baai. Deze wordt
afgesloten door twee riffen en heeft vlak-
water over een lengte van ongeveer 800
meter. Ideaal voor slalom. Aan de linker-
kant breken de golven op het koraalrif en
maakt golfrijden mogelijk. In de winter is
het water vrij onrustig en worden er zelfs
golven gemeten tot drie meter hoogte. In
de zomer zijn de golven ongeveer anderhal-
ve meter hoog maar toch zeer geschikt voor
golfrijden. De wind is sideshore en de omge-
ving is volstrekt veilig: de wind en de golven
verhinderen het afdrijven. 's Morgens is er
altijd een lichte bries; de echte wind steekt
meestal niet voor 13.00 uur op. De wind-
kracht bedraagt doorgaans 5 Beaufort. De
passaatwinden zijn het hele jaar door aan-
wezig maar 's zomers heeft een thermiek
het overwicht.

Reef of Cabarete

Kite spot
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CABARETE
Merenge, passaatwind, koralen, warm water en fun, dat is de cocktail die de Dominicaanse
Republiek te bieden heeft. Samen met de recente republiek Haïti vormt zij Hispaniola, het op
één na grootste eiland van de Grote Antillen. De Dominicaanse Republiek, met de Atlantische
Oceaan in het noorden en de Caribische Zee in het zuiden, ademt de typische sfeer van de
Spaanse Caribbean. Hier vindt je het exotische waarvan je altijd droomde: een weelderige
natuur met vooral kokospalmen, een prachtig kleurenpalet op de omringende bergen zoals de
Pico Duarte, stralend witte zandstranden, een uitbundige sfeer en typisch Zuidamerikaanse
kroegjes. De noordoostpassaat is hier het hele jaar door aanwezig, de spots aan de noordkust
krijgen er de deining van de Atlantische Oceaan bij. Cabarete is een tropisch paradijs ... "Aqui
Senores y Senoras, el poder de la merenge"...

D o m i n i c a n  R e p u b l i c

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site:

www.surfandtravelonline.com
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HOTEL CASA LAGUNA***
Volledig vernieuwd in 2002, hotel Laguna heeft een zeer guns-
tige ligging op 50 m van de baai van Cabarete en vlakbij het
Tropical Beach Club Rustig hotel gelegen midden een tropische
tuin (164 verschillende tropische planten),
Casa Laguna biedt 81 kamers met een zonnige terras.
Restaurant en bar (klein ontbijt buffet,middag restaurant à la
carte, avondmaaltijd buffet), Mexicaans restaurant, solarium,
zwembad, volleybal, miniclub, nachtactiviteiten, disco, voors-
tellingen verschillende keer per week, orkest.
Verhuren van fiets, van auto's en motoren, wisselkantoor, tele-

foondienst, telefax, winkels, duik-
centrum aan het hotel, beschikbare
strandstoelen. In de nabijheid wind-
surf centrum, watersporten.
Elk van de 81 comfortabele kamers
wordt met air conditionning, tv,
mini ijskast, telefoon, safe, badka-
mer en balkon/terras.

Azzuro Club Cabarete ligt juist naast het hotel Estrella en
maakt deel van hetzelfde complex. 
Azzuro Club Cabarete, vier sterren, 24 uur All Inclusive is
waarschijnlijk het beste hotel van Cabarete.
Verschillende restaurants: Octopus (à la carte), Capoeira
(lunch op strand), Dal Toscano (Italiaanse keuken), Limatra
(exotische keuken), Brizza (Mexicaanse keuken), Las Olas
(alleen avondmaaltijd, romantische restaurant).
Talrijke bars in het hotel, 2 zwembaden, jacuzzi, ligstoe-
len en badhandoeken aan het zwembad en het strand,

wisselkantoor, massage, autoverhuur, artsen,
wasserij.  Mogelijkheid watersporten met Club
Nathalie Simon en talrijke sportmogelijkheden
zoals surf, paardrijden, fietsen, … 
Uitgebreid animatieprogramma.
108 dubbele kamers in 2 gebouwen van 3 verdie-
pingen, air conditionning, telefoon, tv, kluis, bal-
kon/terras, badkamer met harendroger, mini bar.
2 dubbele bedden of 1 kingsize bed op aanvraag.

In het midden van de baai van Cabarete en volledig renoveerd in
koloniale stijl, een zeer goed hotel gelegen midden een tropische
tuin en aan het strand van Cabarete. 
Restaurant met zeezicht (à la carte), Mexicaans restaurant, 2 bars,
volley, solarium, zwembad aan zee, zwembad met jacuzzi in tuin,
zeer grote terras en salon met  zeezicht.
Restaurants en bars, discotheken en sportclubs liggen in de nabij-
heid van het hotel. 
Verhuren van fiets, van auto's en motoren, wisselkantoor, telefoon-
dienst, telefax, winkels, duikcentrum aan het hotel, strandstoelen
beschikbaar. In de nabijheid windsurf centrum CNS (Club Nathalie
Simon), watersporten.
28 kamers met zeezicht en 18 kamers met tuinzicht, versierd met
smaak en uitgerust met air
conditionning, tv, mini ijskast,
telefoon, safe, badkamer en
balkon/terras.

HOTEL AZZURRO CLUB CABARETE**** - ALL INCLUSIVE

Zeer goed ligging op het
strand van Cabarete. Op
20 km van de internationale
luchthaven van Puerto Plata en 45 min van de
stad Puerto Plata. Een van de beste All Inclusive
van Cabarete. 
Verschillende restaurants: Octopus (à la carte),
Capoeira (lunch op strand), Dal Toscano
(Italiaanse keuken), Limatra (exotische keuken),
Brizza (Mexicaanse keuken), Las Olas (alleen
avondmaaltijd, romantische restaurant).

Talrijke bars in het hotel, 2 zwembaden, jacuzzi, ligstoelen en
badhandoeken aan het zwembad en het strand, wisselkantoor,
massage, autoverhuur, artsen, wasserij. Mogelijkheid waterspor-
ten met Club Nathalie Simon en talrijke sportmogelijkheden zoals
surf, paardrijden, fietsen,…
Uitgebreid animatieprogramma.
164 dubbele kamers in 2 gebouwen van 3 verdiepingen, air condi-

tionning, telefoon, tv,
kluis, balkon/terras,
badkamer met haren-
droger, mini bar. 2
dubbele bedden of 1
kingsize bed op aan-
vraag.

HOTEL AZZURRO CLUB ESTRELLA***

HOTEL TROPICAL BEACH CLUB****
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SPOTS
Ideaal gelegen onder de palmbomen, is de spot ideaal voor zowel beginnelingen als voor gevor-
derden en zelfs voor experts die op deze plaats hun eerste stappen gezet hebben.
Het strand biedt twee mogelijkheden: een start in volle wind of een eenvoudige vorming voor
beginnelingen in een meer afgeschermde zone. Dominerende winden en de belangrijke Venturi
zijn eigen aan deze spot en vormen de basis voor het plezier van alle surfers.
Het hart van de lagune (ongeveer 600 m) is ideaal voor beginnelingen en voor gevorderden door
zijn vrijwel overal ondiep water.

CLUB MISTRAL 
Uitgerust met 40 vlotters uit het Mistral gamma en 60 North zeilen, ideaal voor families, dicht-
bij het zwembad, een restaurant en de beach bar.
UNLIMITED stages nabij het hotel, kitesurfstages in de ondiepe lagune op wandelafstand.

Surf and Action Center (NathalieSimon) 
Gelegen op het strand van het hotel Berjaya, op de rand van de lagune, de club beschikt over
RRD planken en Neil Pryde zeilen. 2 motorboten en la het nodige uitrusting voor veiligheid. Alle
type kursussen in de lagune, beginners, waterstart, planning en jibe. Meertalige leraars. 
Goed infrastruktuur.
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LE MORNE
Een geheimzinnig gebergte, een strand omgeven door palmbomen, koraalriffen met magnifieke
kleuren, turquoise lagunes en de wind het hele jaar door: Le Morne, in het zuiden van het eiland,
biedt alles wat windsurfers en kitesurfers zich kunnen indenken naast zijn uitzonderlijke vaa-
romstandigheden.

Meer technisch informaties over de clubs:
raadpleeg onze site:

www.surfandtravelonline.com
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Gelegen in Le Morne, op een uur van
Port Louis en van zijn luchthaven, bes-
chikt het hotel over een lang wit zand-
strand dat zich over 3 km uitstrekt.
Een hotel met een heel goede classifi-
catie onderverdeeld in meerdere bun-
galows. Twee verschillende restau-
rants bieden u verschillende keukens
en omgevingen volgens de gekozen
plaats (Indische gastronomie,
Chinees,…). Mogelijkheden voor
snacks en cocktails rond het zwem-
bad. Verschillende bars, speelzalen,
discotheek, fitness, service op het
strand, boetiekjes, kinderclub, verga-
derruimte, zwembaden, tennis, squa-
sh, pétanque, biljard, aerobic, baby-sit-
ting en schoonheidssalon. Water-
sporten: ski, boten, zeilplanken, peda-
lo, kano, waterfietsen, boten met
doorzichtige bodem, duiken, vissen in
massa. Half pension. 196 luxe kamers,
4 presidentiële suites. Air conditioning,
safe, TV, koffie- en theeapparaat, rook-
vrije kamers, minibar, gemeenschap-
pelijke kamers, haardroger.

Gelegen in het zuid-oosten van het
eiland, midden op een domein van
11ha en aan de voet van het Morne-
gebergte, op een uur van Port Louis en

zijn luchthaven. Het witte zandstrand strekt zich
over 1km uit en ligt in de direct nabijheid van een
watersportclub. Een hotel met een heel goede
classificatie met een perfecte harmonie tussen
de tropische tuinen en de talrijke details in de

interieur inrichting. Zeven restaurants
bieden u verschillende keukens en
sferen volgens de gekozen locatie
(specialiteiten uit de zee, grill,
Indische gastronomie, Italiaanse keu-
ken,…). Mogelijkheid voor snacks aan
het zwembad. Verschillende bars,
speelzaal, discotheek, fitness, service
op het strand, boetiekjes, kinderclub,
vergaderruimte, lichaamsverzorging
en massages in Dolphin Spa (hydro-
therapie, hammam, …). Twee zwemba-
den, tennis, volleybal, beach-volley,
badminton, pétanque, footing, aero-
bic, ping pong, waterpolo en aqua
gym. Watersporten: ski, boten, zeil-
planken, pedalo, kano, boten met
doorzichtige bodem, duiken.
Vrijetijdsbesteding met supplement:
zwembad in Dolphin Spa, speedboot,
verschillende excursies, rondvaarten

met een catamaran, tennislessen, Club Mistral (cursussen voor windsurf
en kitesurf, verhuur van materiaal), duikcentrum (PADI en CMAS). Half
pension. Dit magnifiek hotelcomplex bestaat uit 349 kamers in drie ver-
schillende stijlen: 80 Indische kamers (met balkon of terras, zeezicht en
zicht op de tuinen), 160 “Standaard Marine” kamers (met balkon of ter-
ras en zeezicht) en 106 “Family” kamers (twee gemeenschappelijke
kamers, zeezicht en zicht op de tuinen) en 3 suites (met zeezicht, salon,
bar en eetkamer).

HOTEL INDIAN RESORT & SPA****
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HOTEL BERJAYA & RESORT****
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 R E I S V E R Z E K E R I N G E N

Een onvergetelijke vakantie met Surf and Travel
en de optimale bescherming van Elvia Reisverzekeringen

Elvia Reisverzekeringen en Mondial Assistance
hebben een passie: mensen helpen, waar ter
wereld ze zich ook bevinden. 
Kies precies die formule die u het beste past.
Zo kunt u altijd rekenen op een efficiënte
bijstand dankzij ons wereldwijd netwerk van
dienstverleners.

TOP SELECTION

• Home Assistance

• Bijstand Personen
medische kosten in het buitenland, repatriëring,... onbeperkte kosten

• Annulering
terugbetaling bij overlijden, ziekte, ongeval, ontslag, 
herexamen, nieuwe baan... tot 10.000 ∑ / pers.

• Compensatiereis
waardebon in geval van reisonderbreking tot 10.000 ∑ / pers.

• Reisgoed
vergoeding in geval van diefstal, beschadiging,...   tot 1.250 ∑ / pers.

• Kapitaal Reisongevallen
vergoeding bij overlijden of permanente invaliditeit tot 12.500 ∑ / pers.

PREMIE: 5,8% van de reissom

ANNULERING + COMPENSATIEREIS
Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten
Compensatiereis: waardebon in geval van reisonderbreking

PREMIE: 4,8% van de reissom

TRAVEL SELECTION
Een unieke reisbijstands- en bagageverzekering

Elvia Reisverzekeringen - Pleinlaan 9 - B-1050 Brussel - Tel. +32 2 290 64 11 - Fax +32 2 290 64 59 - info@elviamondial.be - www.elvia.be

PREMIE Individueel Familie*
Europa + Europa + Europa + Europa +

Middellandse Zee Middellandse Zee Middellandse Zee Middellandse Zee
Travel Selection 
(premie per dag) ∑ 2,6 ∑ 5,2 ∑ 7,2 ∑ 14,3

* De familiale formule is voorbehouden aan de leden van éénzelfde gezin




