excellente reizen

Ca Na Xica Hotel & Spa en Hotel Hacienda Na Xamena

Parels op Ibiza

Persoonlijke reisplanner en specialist
in droomreizen Departures selecteerde
exclusief voor Excellent twee onontdekte
hotels in het Noorden van Ibiza. Ver weg van
de knallende boxen en drukke terrassen.
Hotels waar het draait om rust, genieten
en luxe. Ca Na Xica Hotel & Spa en Hotel
Hacienda Na Xamena zijn beide absolute
parels. Hotels waar het de gasten aan niets
ontbreekt. Overheerlijke gerechten,
luxe kamers, serene sferen en een spa waar
geest en lichaam volledig tot rust komen.
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The true Ibiza experience. Dat is wat het luxe Ca Na Xica
Hotel & Spa aan haar gasten wil geven. Daarom krijgen de
gelukkige gasten al het gewenste advies van het hotel over
de nieuwste hotspots en de mooiste baaien en plaatsjes
op het door velen zo geliefde eiland. Tot mei 2015 had
Ca Na Xica Hotel & Spa zes kamers beschikbaar, anno
2016 is het hotel flink groter geworden. Zo zijn er veertien
Premier Suites, een spa en een restaurant aan het luxe
hotel toegevoegd.

Ideaal voor rust en ontspanning
Het hotel richt zich vooral op koppels en mensen die
op zoek zijn naar rust. Wenst u met een grote groep het
hotel te bezoeken? Speciale Departures Events kunnen
worden georganiseerd. Het hele hotel staat dan tot jullie
beschikking! Ideaal voor families en/of vriendengroepen
die een speciale gebeurtenis willen vieren. Gaat u met z’n
tweetjes, kunt u ervoor kiezen om te verblijven in één van
de vier grote kamers gelegen in het hoofdgebouw van het
hotel of in één van de luxe Premier Suites, die samen een
charmant miniatuurstadje vormen aan de linkerkant van
het hoofdgebouw. De materialen, de voorzieningen en de
uitstraling van het miniatuurstadje ademt de sfeer van het
echte, traditionele Ibiza.
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Stijlvol en luxe
Hotel Na Xamena ligt aan de noordkust van Ibiza. Het hotel biedt,
vanaf de kliffen en vanuit de kamers, een geweldig uitzicht op zee. Het
luxe hotel is van alle mogelijke gemakken voorzien. Het hotel beschikt
over een wellnesscentrum, een fitnessruimte, een tennisbaan en drie
zwembaden. Het wellnesscentrum van Hotel Hacienda Na Xamena
heeft binnen- en buitenruimtes en een fantastisch uitzicht. Er is een
massagegedeelte in een bamboehut, met uitzicht op de zonsondergang
in het westen. In totaal telt het hotel liefst vier restaurants, waaronder
een romantisch Oosters geïnspireerd restaurant en een restaurant met
terrassen op verschillende niveaus en uitzicht op zee. Ook de kamers
zelf zijn, naast zeer stijlvol, ook erg luxe. Zo zijn veel kamers voorzien
van een eigen hot tub. De spa van Hacienda Na Xamena is een
ware traktatie voor de vakantieganger die op zoek is naar rust en een
ontspannen sfeer. In de spa kunt u terecht voor verschillende gezichtsen lichaamsbehandelingen en voor diverse spa rituelen. Er zijn 15
behandelkamers, er is een relaxruimte, een hammam-douche, en een
sauna.
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Rust en luxe.
Comfort en heerlijke sferen
En als u dan toch een avond op stap wil en u wil dansen in een van de
vele clubs, is vervoer naar de stad snel geregeld. Of de avond een succes
wordt, is niet te voorspellen. Dat u de dag erna wederom om in de watten
gelegd wordt in een van deze twee tophotels is echter een zekerheidje.
Departures
Tel +31 (0)6-29000544
(vrijwel) doorlopend bereikbaar
info@departures.nl, www.departures.nl

* Lezers van Excellent ontvangen via Departures altijd de beste prijzen en
bij iedere reservering ontvangt men gratis een abonnement op Excellent.
Heeft u al een abonnement? Dan ontvangt u een gratis boek over Ibiza.

5

