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THE ROYAL LAHAINA RESORT ***(*)

Dit uitstekend hotel, gelegen aan het strand van Kaanapali Beach, combineert een 
prachtige ligging met typisch Hawaiiaanse charme. Alle 592 kamers beschikken over 
badkamer, tv, telefoon, koelkast, safe en balkon en zijn ingericht in een elegant Hawai-
iaans decor. Naast de drie zwembaden vindt u er ook jacuzzi, boetieks, vier restaurants 
en diverse salons. Eigen "luau" show en wie houdt van tennis, golf en strandactiviteiten 
geniet hier beslist van een ideale vakantie.

MAUI COAST HOTEL ***

Sfeervol hotel, gelegen tegenover het strand van Kihei (door de baan gescheiden) en 
vlakbij Kamaole Beach Park.  Alle kamers zijn ruim en gezellig ingericht, voorzien van 
terras en van alle modern comfort zoals flatscreen TV, mini-koelkast, hete luchtoven, 
enz. Geniet er van het openluchtrestaurant 'Spices', van het zwembad en de poolside 
bar 'Tradewinds', van enkele tenniscourts, fitness center en veel meer. Het hotel biedt 
zijn hotelgasten een gratis shuttle service aan in de regio van Kihei en Wailea.

KAANAPALI  BEACH  HOTEL ***

Verzorgd 3-sterren hotel, gelegen aan het brede strand van Kaanapali. De 422 kamers 
bevinden zich in 4 aparte vleugels omringd door een tropische tuin van 10acres. Naast 
het hotel bevindt zich de Kaanapali Golf Club en het Whalers Village Shopping center. 
De kamers zijn ruim en voorzien van terras. Verder biedt het hotel: schoonheidssalon, 
boetieks, restaurant, salon, coffee-shop, zwembad en diverse watersportactiviteiten op 
het strand.

OUTRIGGER ROYAL KAHANA *** (2 nachten minimum)

Uitstekend “aparthotel”, gelegen aan het strand van Kahana, ten noorden van 
Kaanapali, op wandelafstand van het Gateway shopping center met restaurants, 
kapper, schoonheidssalon, enz. De studio’s en appartementen zijn ruim, voorzien van 
alle modern comfort, balkon, safe, kitchenette met wasmachine en droogkast, enz. 
Verder biedt het hotel: zwembad, fitness center, sauna, tennisterrein, tafeltennis, par-
king, barbecue area en een ruime keuze aan restaurants in de buurt.

HONUA KAI RESORT & SPA ****

Modern en luxueus hotel, vlakbij het strand van Kaanapali en op wandelafstand van 
Whalers Village waar u tientallen winkels en restaurants vindt. Alle kamers zijn suites, 
studios of 1/2 bedrooms, heel ruim, mooi ingericht en hebben een volledig uitgeruste 
keuken. Dit hotel is beslist een uitstekende keuze voor families met kinderen, drie 
zwembaden waarvan éen met glijbaan en speelterrein voor  de ‘kids’. Verder vindt U er 
ook 2 bars, fitness center, Duke’s Beach House met Hawaiiaanse specialiteiten en ruime 
keuze aan watersportvoorzieningen langs het strand.

NAPILI KAI BEACH RESORT ***(*)

Gelegen aan het rustige strand van Kapalua, midden de palmen; ideaal voor zowel een 
romantische als een actieve vakantie. Dit complex omvat zowel kamers, studio’s, als 1 en 
2 bedroom appartementen, heel ruim, prachtig ingericht met alle moderne voorzienin-
gen (gratis draadloos internet) en terras. Dit resort beschikt over 4 zwembaden, whirl-
pool, fitness room, shuffleboard courts, boetieks, restaurants, enz. Wekelijks worden 
allerhande activiteiten georganiseerd: maken van lei’s, hula show, Mai Tai party en in 
de vakantieperiodes genieten kinderen van een speciaal ontspanningsprogramma. Voor 
wie houdt van een ongecompliceerd verblijf in een relaxe sfeer.

Regelmatig worden er tijdelijke promoties aangeboden en de hotelprijzen wijzigen veelvuldig
Gelieve onze website te raadplegen met de gewenste reisdata / reisperiode, de kamerindeling en de leeftijd van 

de reizigers om de juiste prijs te bekomen.  http://www.wnw.be/hotel
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LANAILANAI LANAILANAI

WESTIN MAUI RESORT KAANAPALI ****(*)

Schitterend hotel met een uitstekende ligging aan het prachtige zandstrand van Kaana-
pali. Op zee kan u o.a. snorkelen, scuba diven, windsurfen en catamaran tochten maken. 
Golf en tennis vindt u in de directe omgeving. Daarnaast is er een prachtig spa-complex 
met body treatments en massages, fitness, schoon-heidssalon en niet te vergeten, 
5 grote zwembaden die in elkaar overlopen, met toboggans en watervallen in een 
domein van meer dan 26000 m². Er is ook de beroemde Westin Kid-club met activiteiten 
voor kinderen van 5-12jaar. Prachtig, luxueus ingerichte kamers met alle comfort.

FAIRMONT KEA LANI BEACH RESORT *****

Eén van de mooiste hotels van het eiland met service van wereldformaat. Gelegen in 
een tropische tuin aan de zonnige zuid-west kust van het eiland, bij Polo Beach. De 
kamers zijn uiterst verzorgd en heel luxueus ingericht. U vindt er ook een 24u. fitness 
room, 3 buitenzwembaden waarvan 1 voor volwassenen only, diverse restaurants, deli, 
boetieks en shuttle naar de nabijgelegen golf course van Wailea. Kinderen genieten 
van de Keiki Lani club met aangepast activiteiten programma en volwassenen kunnen 
terecht in de Laguna lounge voor live entertainment en cocktails. Een aanrader. 

SHERATON MAUI RESORT HOTEL & SPA ****

Uitgestrekt "deluxe" resort, gelegen aan het populaire zandstrand van Kaanapali Beach, 
vlakbij restaurants en shopping. In de tuin vindt u een schitterend zwembaden-complex 
met kanaaltjes, brugjes, watervallen en rotspartijen. Naast de 510 kamers omvat het 
complex drie restaurants, bars, salons met live-entertainment, snack-bar, enz. Verder 
vindt u er drie tennis courts, fitness center en health-club.  De kustregio van Kaanapali 
en de lagune bij het hotel worden door kenners beschouwd als 'het paradijs' voor snor-
keling en scuba-diving. 

WAILEA BEACH MARRIOTT HOTEL ****

Modern en elegant hotel, gelegen aan Ocean Beach en vlakbij het Wailea Tennis Center. 
De open lobby verwelkomt u met prachtige panorama’s op de oceaan en een grote 
trap leidt u tussen schitterende tuinen naar terrassen en zwembaden, met van daaruit 
directe toegang tot het strand. De 497 gezellige kamers zijn voorzien van alle modern 
comfort, ingericht in decors van wit en beige tinten. Het hotel voorziet ook twee 
restaurants, bars, snack-bar, zwembad, jacuzzi, spa, apart kinderzwembad en heel wat 
watersportactiviteiten aan het strand.

Regelmatig worden er tijdelijke promoties aangeboden en de hotelprijzen wijzigen veelvuldig
Gelieve onze website te raadplegen met de gewenste reisdata / reisperiode, de kamerindeling en de leeftijd van 

de reizigers om de juiste prijs te bekomen.  http://www.wnw.be/hotel

FOUR SEASONS RESORT LANAI ***** 
Een parel! Schitterende ligging op een heuvel met prachtig uitzicht over Manele Bay. Dit 
uitzonderlijk luxueus resort kreeg een intensive ‘face lift’ en onthaalt sinds maart 2016 
opnieuw de klanten met een ongeëvenaarde service. De designers zorgden voor een 
sublieme inrichting en de ruime kamers beschikken over heel veel high-tech en domo-
tica. De zwembaden werden volledig heraangelegd en een extra ‘adults’ only pool is 
toegevoegd. Aan activiteiten ontbreekt het er niet: zeilen, snorkelen, golf, paardrijden, 
tennis, jeeptours, fitness, luxueus welness center, enz. U logeert er in een oase van 
palmbomen, aan één van de mooiste stranden van Hawaiï, dus dit is zonder meer het 
PARADIJS.
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