KAUAI THE GARDEN ISLE
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

ASTON ISLANDER ON THE BEACH ***

KAUAI BEACH RESORT ***

Familiehotel, gelegen aan het Coconut strand, midden een oase van tuinen en palmbomen. De kamers bevinden zich in diverse gebouwen van slechts 2 of 3 verdiepingen en werden in een ‘plantation styl’ decor ingericht. Alles ademt rust en gezelligheid
uit en naast het hotel vindt u Coconut Marketplace met keuze uit toffe restaurants en
boetieks. Het hotel beschikt ook over een zwembad met bar en jacuzzi, barbecues en
voorziet voor de gasten een gratis shuttle naar Lihue Airport.

Gelegen in een door tropische tuinen omgeven domein van 25ha, aan een rustig strand
waar u naar hartelust kunt zonnebaden. Mooi ingerichte kamers met alle modern comfort. Schitterende zwemfaciliteiten met waterval en rotsformaties, twee zwembaden
voor volwassenen, kinderzwembad, twee whirlpools, vier tenniscourts en een volleybalveld. Naast het hotel vindt u de beroemde Waimea Golf Course. Een paar jaar gelegen
volledig vernieuwd.

SHERATON KAUAI AT COCONUT BEACH ***(*) ex Courtyard.

SHERATON KAUAI BEACH RESORT ****

Dit prachtig hotel vindt u in een groene omgeving, aan het schitterend strand van
Kapaa, vlakbij Coconut Marketplace met theaters, shopping en tientallen restaurants.
Alle kamers zijn ruim, gezellig ingericht met mooie kaneel-kleurige meubelen, hebben
balkon en bieden uitzicht op de oceaan of op de bergen. Geniet er ook van het zwembad met patio, jacuzzi en hangmatten, tevens is er een fitness center en spa, lounge,
uitstekend restaurant met ‘grill’ specialiteiten en aan het strand keuze uit diverse watersportvoorzieningen.

Stijlvol en modern hotel, gelegen aan Poipu Beach, vlakbij Moir Gardens en de Kiahuna
golfbaan. Dit resort biedt een verscheidenheid aan activiteiten met twee zwembaden,
een spa, een speciaal kinderprogramma en watersportfaciliteiten aan het strand.
Diverse restaurants serveren een uitgebreid assortiment aan Amerikaanse, Internationale en Hawaiïaanse gerechten. De mooi verzorgde kamers beschikken over e.a. flatscreen televisie, koelkast en balkon.

KAUAI MARRIOTT RESORT ON KALAPAKI BEACH ****

KOA KEA HOTEL & RESORT ****

Prachtig hotel, gelegen aan een mooi stuk strand valkbij Lihue en recent volledig vernieuwd. Dit hotel beschikt over één van de grootste zwembaden van het eiland en aan
het strand geniet u van een ruim aanbod aan watersport activiteiten. Verder is er een
golfterrein, tennis courts, volleyball court, fitness, spa, speciaal kinderzwembad en de
'Kalapaki' kinderclub. De kamers zijn ruim en prachtig ingericht, veelal met balkon of
terras. U vindt er diverse restaurants waarvan enkele in openlucht, terras, café, enz. Een
uitstekende keuze.

Heel mooi, charmant boutique hotel, gebouwd in 2009 en gelegen aan het schitterend strand van Poipu, op wandelafstand van een shopping plaza en restaurants. De 121
mooie, luxueus ingerichte kamers beschikken over alle modern comfort, hebben terras
en bieden een schitterend uitzicht op de tuin of op zee. U vindt er tevens high speed
internet, flat screen TV, badjas, enz. Geniet ook van de spa, het fitness center, zwembad,
restaurant, salon, bar bij het zwembad en aan het strand is een ruime keuze aan watersport voorzieningen. Voor een romantisch verblijf is dit zeker een aanrader.
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