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ABC- 
ÖARNA
Bonbini betyder välkommen på papiamento, 
språket som talas på de Holländska Västin-
dienöarna.  
Här finner du avkoppling och underbara bad 
som kombineras med spännande aktiviteter. 

Medeltemperaturen i vattnet är ca 27 grader. Eftersom öarna ligger långt 
söderut drabbas dessa öar sällan av orkanbältet.
ABC-öarna är ett paradis för dig med krav på stabilt väder.
och avkopplande semester. 
Snorkla, dyka, vindsurfa? Då har du kommit rätt! 

AllResors stora utbud på hotell i olika priskategorier ger dig en optimal 
semesterupplevelse på Holländska Antillerna. Vi har här plockat ut några 
av våra boende men det finns betydligt fler. 

Kontakta oss för mer information. Vi har varit där!
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Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

Bonaire 
Denna ö är ett eldorado för dykare och snorklare. Här finner du några av Kari-
biens bästa undervattensmiljöer. Här finns inga långa vita stränder utan istället 
mindre badvikar som ger dig en avkopplande intim miljö. Öarna är ganska olika 
i sina karaktärer. Fråga oss vilken som passar ert syfte bäst.
Flyger gör du enklast via Amsterdam och sedan direkt till Kralendijk, huvudsta-
den på Bonaire.
Kombinera gärna med Curacao

Aruba
Ön med kristallklart vatten och oändliga stränder. Sydvästra kusten består av 
milslång vit sandstrand, norra delen erbjuder stenlandskap. Huvudstaden heter 
Oranjestad och ligger på västra delen av ön. Aruba håller hög klass på boende 
och andra faciliteter.
Utflykter med jeep på norra delen av ön är alltid en intressant och givande 
upplevelse men också utmärkt som snorkel och dykdestination.
Flyger gör du enklast via Amsterdam och sedan direkt till Aruba. 
Går även att kombineras med Florida. 

Curacao 
Huvudstaden Willemstad är känd för sin arkitektur och miljö i Karibiska färger. 
Ön är kuperad med många mindre sandstränder runt kustbandet. Glöm inte 
dagsutflykten till Klein Curacao, en kort båtresa till ön med en av världens 
vackraste stränder. Ön ligger  mellan Aruba och Bonaire, vilket gör att det är 
populärt att kombinera  med  någon av dessa öar i en och samma resa.
Flyger gör du enklast via Amsterdam och sedan direkt till Curacao
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ARUBA
Divi Aruba ****

Divi Aruba är ett hotell av hög klass och standard som har mycket att erbjuda. Det ligger 
precis vid stranden och nära Hotell Tamarijn. För att komma till staden Oranjestad, som 
ligger några kilometer söderöver, så behöver man låna cykel, vilket då blir en trevlig tur. 

   

Tamarijn Aruba ****

Tamarijn är ett hotell som ligger strandnära vid en riktigt fin strand. Hotellet är mycket bra 
beläget med närhet intill staden Oranjestad. Detta är ett systerhotell till Divi Aruba som 
ligger några minuters gångväg bort.

      

Amsterdam Manor ****

Amsterdam Manor Beach Resort har ett perfekt läge vid stranden och är av vacker kolo-
nial byggnadsarkitektur. Lägenhetshotellet ligger ca. 10 min med buss ifrån Oranjestad. 
Lägenheterna, av varierande storlek och standard, innehållande ex. mikrovågsugn, bröd-
rost m.m. Superior studio samt 2-rumssviterna har jacuzzi i badrummet. Barn under 12 
år bor gratis med 2 fullt betalande vuxna i 2-rumssviter.  Max 2 barn / rum

    

 � 72 LÄGENHETER
 � LUFTKONDITIONERING
 � KYLSKÅP
 � VÄRDEBOX

 � RESTAURANG
 � BAR 
 � POOL
 � WIFI

 � 203 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � MINIBAR
 � RESTAURANG
 � BAR 
 � POOL
 � GYM

 � TENNIS
 � VATTENSPORTER
 � ALL INCLUSIVE
 � SPA
 � BARNKLUBB
 � WIFI

 � 236 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � MINIBAR
 � RESTAURANG
 � BAR 
 � POOL
 � GYM

 � TENNIS
 � VATTENSPORTER
 � ALL INCLUSIVE
 � BARNKLUBB
 � SPA
 � WIFI
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ARUBA
Manchebo Resort ****  +

Mancebo Beach Resort & spa ligger på en av de bästa stränderna på Aruba- Eagle Beach .
Här finner du ett lugnt och avkopplande hotell i lågbyggnadskoncept. 
Den nya SPA anläggningen är i balinesisk stil med utsikt över stranden och det blå turkosa 
vattnet. Bröllopserbjudande. Club Pega med All Inclusive paket.

     

Bucuti Resort *****

Bucuti är ett exlusivt hotell för parboende. Beläget  vid den bästa stranden och granne till 
Manchebo. Endast par boende eller  familj med vuxna barn.
På kvällen när solen dalar, får du uppleva en underbar solnedgång.

     

Brickell Bay Beach Club *** 

Brickell Bay Beach Club är perfekt beläget med gång-avstånd till shoppingcenter, 
restauranger, casinon och Arubas finaste vita sandstränder.

    

 � 98 RUM
 � POOL
 � RESTAURANG
 � BAR

 � GYM
 � SPA
 � TENNISBANA

 � 72 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � KYLSKÅP
 � BAR

 � POOL 
 � RESTAURANG
 � SPA
 � WIFI 

 � 104 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � BAR
 � SPA

 � POOL
 � FITNESSCENTER
 �  WIFI
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BONAIRE
Captain Don´s Habitat ***

Bonaire ligger ca 10 km norr om Venezuelas kust och utanför orkanområdet därför ligger 
Bonaire mycket bra till för en solig och varm semester året runt. Captain Don´s Hotell 
ligger bara 3 km från huvudstaden Kralendijk, och 10 km från Flamingo International 
Airport. Ett paradis för dykare och snorklare. Dykcentret är 5-stjärnigt och erbjuder mer 
än 80 dykplatser.

   

Divi Hut -Tropicana Apartments **

Divi Hut eller Tropicana Appartments består av lägenheter byggda i klasiskt karibiskt stil, 
omgivna av trädgården med palmer och tropiska plantor. Tropicana Appartements ligger 
bara 5 min. gångavstånd till strandpromenaden och stranden vid Eden Beach.. Där kan 
man simma eller dyka, här finns även dykcenter. Det tar ungefär 15 min. att promenera 
från stranden till centrum av Kralendijk.

Harbour Village ****+

Harbour Village Beach Club är Bonaires främsta hotellresort. Med sitt perfekta läge vid 
stranden och båthamnen är det en upplevelse att vara där på sin semester. 
Specialpaket med 7 nätter inkluderar: Clubroom, frukostbuffé, 1 aromatisk massage / pers, 
dykskola eller ett dyk.

 � 68 RUM/LÄGENHETER
 � LUFTKONDITIONERING
 � RESTAURANG
 � BAR 

 � POOL
 � VATTENSPORTER
 � PADI

 � 5  RUM/LÄGENHETER
 � LUFTKONDITIONERING
 � KYLSKÅP
 � VATTENSPORTER
 � RESTAURANG 

 � BAR
 � WIFI

 � 42 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � HÅRTORK 
 � VÄRDEBOX
 � RESTAURANG
 � BAR

 � POOL
 � GYM
 � TENNIS
 � VATTENSPORTER
 � PADI CENTER
 � WIFI

Courtyard Marriott ***

Courtyard Marriott, behöver ingen särsilkd beskrivning, Perfekt läge 5 min från flygplatsen, 
Fantastisk serivec, pool  och därbrevid restaurangen. Trevlig personal. AllResor har bott är 
och vet vad vi skriver,. Rummen är stora och WIFI mycket bra över hela området.
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CURACAO
Kontiki Beach Resort ****

Scuba Lodge (Dykskola )***

Curacao Marriott ***

Kontiki Beach Resort erbjuder lyx i en exotisk miljö där kvalitet och service ligger i centrum.
Våra rymliga rum ger dig komfort och klass för att din vistelse på Curacao ska bli en oförglöm-
lig upplevelse. Med en strand och lounge intill kan du fördjupa dig i en bekymmersfri oas av 
lugn.
    

Ligger i den gamla delen av Willemstad. Det finns dykskola med möjlighet att få Padi certifikat. 
Open Water kurs: Pris fr. 3750:- All dykutrustning finns att hyra.

 � 22 RUM/LÄGENHETER
 � LUFTKONDITIONERING
 � RESTAURANG
 � BAR

 � HÅRTORK
 � VATTENSPORTER
 � WIFI

Femstjärniga Curacao Marriott ligger på syvdästra sidan av ön direkt på stranden vid Piscadera-
bukten med sitt kristallklara vatten. På hotellet finns det kända Emerald Casino, för dig som vill 
prova spellyckan. Upp till 4 personer per rum. Frukost tillkommer. 
   

 � 247 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � HÅRTORK
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX
 � CASINO
 � RESTAURANG

 � BAR 
 � POOL
 � GYM
 � SPA
 � BASTU
 � VATTENSPORTER
 � LEKPLATS

 � 80 RUM
 � LUFTKONDITIONERING  
 � HÅRTORK
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX

 � RESTAURANG
 � BAR 
 � POOL
 � WIFI
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CURACAO
Avila Beach Resort ****

Blue Bay Golf & Beach Resort 

Hilton Curacao ****

Bo på Curacao’s mest anrika hotell i gammal kolonialstil. Lyx
direkt på stranden. Hotellet är beläget direkt vid stranden och mycket nära huvudstaden
Willemstad, en promenad på 15 min.   

 Stora villor med plats upp till max 6 pers.  Ligger 20 min fråm  Willemstad. och har en
18 håls golfbana i anslutning. till beachen

 � 52 VILLAS /155 M2
 � LUFTKOND.
 � TV-SATELLIT
 � GOLF

 � VATTENSPORTER
 � STORA VILLOR

Hilton Curacao är ett 4-stjärnigt hotellkomplex beläget direkt vid stranden utanför Willemstad. 
Vackert läge med trädgårdsanläggning och en promenadväg längs med havet. På hotellet finns 
pool med solterrass, barnpool, buffet- och a la carte-restaurang, bar, spa, gym, dykcenter och 
casino. Hotellrummen har badrum/dusch, telefon, internet, TV, balkong, strykjärn, kaffebryg-
gare, hårtork och luftkonditionering. 

Rum med 2 sängar med möjlighet att utnyttjas av upp till 4 personer. Samtliga delar de 2 befint-

 � 247 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � HÅRTORK
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX
 � CASINO
 � RESTAURANG
 � BUBBELPOOL
 � SPA-ANLÄGGNING

 � BAR 
 � POOL
 � GYM
 � SPA
 � BASTU
 � VATTENSPORTER
 � LEKPLATS
 � HANDIKAPPANPASSAT

 � 140 RUM + 10 SUITES
 � LUFTKOND.
 � TV-SATELLIT
 � TELEFON
 � HÅRTORK

 � MINIBAR
 � RESTAURANG
 � BAR
 � OOL


