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OUTRIGGER ROYAL SEA CLIFF *** (2 nachten minimum)

Prachtige gelegen, hoog op lavaklippen met schitterend uitzicht op de Kona-kust. Dit 
resort, gebouwd in terrasvorm, bestaat uit studios en appartementen voorzien van 
alle comfort: volledig ingerichte keuken, ook wasmachine, droogkast, gratis Wi-fi, enz. 
Op amper anderhalve kilometer bereikt u het stadje Kona waar u een ruime keuze aan 
winkels en restaurants vindt. Verder beschikt het hotel over 2 zwembaden, sauna, 
tenniscourts en parking. 

FAIRMONT ORCHID RESORT & SPA ****(*) 

Prachtig, elegant, deluxe resort. Een oase van rust, gelegen aan de mooie Kohala Coast 
in een domein van 32 acres, omringd door het strand en midden een tropische natuur. 
538 ruime, luxueus ingerichte kamers met een uitstekend comfort. U vindt er ook
4 restaurants, 2 lounges, spa (massages vlakbij het strand), gratis fitness center, tennis 
courts, 36 holes golf course, kayaks, snorkeling, ruime keize aan watersporten aan het 
strand. Het hotel voorziet ook heel wat culturele activiteiten, afgewisseld met live-
entertainment. Een echte aanrader!!

ROYAL KONA RESORT ***

Een full-service hotel, gelegen aan de Kona-kust met uitzicht op de prachtige Kailua Bay 
en op wandelafstand van het stadje Kona zelf. Hier vindt u enkele gezellige restaurantjes, 
winkeltjes en vanuit de haven vertrekken diverse bootexcursies. Het hotel beschikt over 
452 mooi ingerichte kamers, een zoutwater-lagune, zwembad, tennisfaciliteiten en een 
eigen luau show. Weinig strand, maar veel lavaformaties aan het water. Het hotel kreeg 
een paar jaar geleden een belangrijke face-lift!

COURTYARD KING KAMEHAMEHA KONA BEACH ***

Gelegen op een kwartier rijden van de luchthaven, in het plaatsje Kailua-Kona. Vlak 
voor het hotel ligt een klein stuk strand en aan de achterdeur vindt u het schilderachtige 
haventje. Het hotel bevindt zich op historische grond en enkele gesculpteerde beelden 
zijn naast het hotel te bezichtigen. Verder voorziet het hotel een aantal shops, restau-
rant en cockail lounge en alle kamers zijn voorzien van klimaatregeling, volledige bad-
kamer, telefoon en televisie. Werd een paar jaar geleden volledig vernieuwd.

WAIKOLOA BEACH MARRIOTT RESORT ****

U vindt dit schitterend hotel aan de Kohala Coast in het Waikoloa Beach-district, in een 
prachtig domein vol palmbomen, afgeboord door een wit zandstrand. De kamers zijn 
ruim en heel mooi ingericht, telkens met lanai. Het hotel biedt restaurants, lounges, 
twee in elkaar lopende zwembaden met glijbaan, whirlpool, spa, fitnesscenter, kapsa-
lon. Een uitstekende keuze als u houdt van een actieve, sportieve vakantie, want naast 
het hotel bevinden zich twee 18 holes golfterreinen en zes tennisvelden.

SHERATON KONA RESORT AT KEAUHOU BAY ****

Volledig heringericht in een luxueus modern decor met veel nieuwe planten en bloemen! 
Naast de geslaagde make-over in de lobby en kamers vindt u er ook een nieuw fitness 
center, het unieke Ray on the Bay restaurant en de Rum Bar, waar u vanaf uw tafel 
reuze Manta roggen ziet voorbijzwemmen, de nieuwe Fantasy pool met tobbogans en 
cabanas waar u kan deelnemen aan aqua-yoga en veel meer. U vindt er tevens tennis, 
basketball, volleyball en op wandelafstand twee mooie golfterreinen. Een ontdekking!

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


