HARBOUR VILLAGE BEACHCLUB OP BONAIRE
Droomt u ook weleens van een vakantie in de Caribbean in een luxe resort
met privé-strand voor de deur? Dan is Harbour Village Beach Club dé perfecte
keuze. Niet alleen het comfort van een intiem strandresort maar ook de charme van het Caribisch Nederlandse eiland Bonaire.

eilandtour de zoutpannen en de broedplaatsen van honderden flamingo’s. Het
uitgaansleven is aangenaam rustig en te vinden in Kralendijk. Vooral ’s avonds
is het hier prima toeven.

‘THUIS’ KOMEN
PRIVACY, LUXE EN RUST
Harbour Village Beach Club is het meest luxe hotel op Bonaire én het enige
hotel met privéstrand. Een verblijf in een van de ruime suites verzekert u van
een directe ligging aan het strand en uitzicht op zee.

BONAIRE, HET BEST BEWAARDE GEHEIM
Bonaire is authentiek, kent een vriendelijke bevolking en een betoverende
natuur. Bovendien schijnt de zon er het hele jaar. Het is een van ’s werelds
beste duikbestemmingen, maar als u meer van het snorkelen bent dan is dat
al net zo spectaculair.

Na een dag vol indrukken is het heerlijk ‘thuis’ komen in Harbour Village Beach
Club. Sluit de dag af op het strand of kies voor een relaxte massage. ’s
Avonds is het resort sfeervol verlicht en het La Balandra Restaurant is dé perfecte setting voor een romantisch diner aan zee.
Harbour Village Beach Club Bonaire maakt deel uit van de prestigieuze Small
Luxury Hotels of the World. En heeft een 5-sterren PADI duikschool, een Spa,
zwembad en eigen jachthaven. KLM en Arke Fly vliegen meerdere malen per
week rechtstreeks naar Bonaire.

OVERDAG ACTIEF EN ’S AVONDS ONTSPANNEN

Harbour Village wordt in Nederland aangeboden door gerenommeerde reisorganisaties en reisbureau’s.

Ook boven water zijn er overdag genoeg activiteiten te beleven. Denk aan
(kite)surfen, moutainbiken, kajakken of paddleboarden. Ontdek tijdens een

Kijk voor informatie en direct boeken op www.harbourvillage.com

18 - Kijk op www.meridiantravel.nl

