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Moalboal, Cebu

www.magicresorts.online                                                       reservations@magicresorts.online

MAGIC ISLAND - 7 NACHTEN  
 

Return transfer vliegveld Cebu ↔ Magic Island 
7 nachten Superior Deluxe bungalow (airco) 

7 dagen halfpension 
10 bootduiken 

Brutoprijs €1095   

Speciale aanbieding €995 

Bespaar €100

MAGIC ISLAND - 13 NACHTEN  
 

Return transfer vliegveld Cebu ↔ Magic Island 
13 nachten Superior Deluxe bungalow (airco) 

13 dagen halfpension 
15 bootduiken 

Brutoprijs €1795   

Speciale aanbieding €1620

Bespaar €175

MAGIC RESORTS COMBI - 12 NACHTEN 
Vervoer vliegveld Cebu – Magic Island – Magic Oceans – vliegveld Cebu,  

incl. business class veerboottickets 
6 nachten Superior Deluxe bungalow Magic Island met airco

6 nachten Superior Deluxe bungalow Magic Oceans met airco
12 dagen halfpension

15 bootduiken

Brutoprijs €1990    

Speciale aanbieding €1790
Bespaar €200

Anda, Bohol
SPECIALE AANBIEDINGEN

MAGIC OCEANS - 7 NACHTEN  
 

Return transfer vliegveld Bohol ↔ Magic Oceans 
7 nachten Superior Deluxe bungalow (airco) 

7 dagen halfpension 
10 bootduiken 

Brutoprijs €1220   

Speciale aanbieding €1095 

Bespaar €125

MAGIC OCEANS - 13 NACHTEN  
 

Return transfer vliegveld Bohol ↔ Magic Oceans 
13 nachten Superior Deluxe bungalow (airco) 

13 dagen halfpension 
15 bootduiken 

Brutoprijs €1995   

Speciale aanbieding €1795

Bespaar €200

Gratis services  
 
√  WIFI
√  Handdoeken voor bij het zwembad  
     en op de boot 
√  Zeep en shampoo
√  Warme douche en haarföhn
√  Mineraalwater
√  Vers fruit, water, thee en/of koffie  
     op de boot

 
Aanbiedingsvoorwaarden 
 
Boekingsperiode: tot eind februari '21.
Reisperiode: tot eind september '22. 
 
Alle prijzen zijn per persoon en  
gebaseerd op 2 personen per kamer. 
 
Een bungalow voor jezelf voor slechts 
€48 per nacht in Magic Island en €59 
per nacht in Magic Oceans extra. 
 
Verblijf je in Magic Oceans en 
arriveer je in Cebu? Geen probleem!  
Wij kunnen jouw vervoer regelen, 
incl. business class ferry ticket voor 
€45,- pp (one way), gebaseerd op 2 
personen.

www.magicisland.online
https://magicresorts.online/%3Flang%3Dnl
mailto:reservations%40magicresorts.online?subject=
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BOEKINGSVOORWAARDEN

Algemeen boekingsproces 
 
Wij bieden jou de mogelijkheid om een kamer in optie te zetten voordat we jouw 
boeking definitief maken. Hierdoor heb jij de mogelijkheid de laatste details voor 
jouw vakantie te regelen, zonder consequenties. We kunnen de kamer(s) voor jou 
in optie zetten voor 1 week. Heb je meer tijd ndig? Laat het ons dan weten. 
 
Nadat jij jouw boeking definitief gemaakt hebt, sturen we jou de factuur met 
alle boekingsinformatie. Binnen 1 maand na de officiele boekingsdatum, vragen 
wij een aanbetaling van 20%. Indien we jouw aanbetaling niet optijd hebben 
ontvangen, is de kamer niet meer gegarandeerd. De datum voor de restbetaling is 
1 maand vóór aankomst. 

COVID-19  
 
Wij bij Magic Resorts begrijpen volledig dat het boeken van 
jouw vakantie in deze tijd onzekerheden met zich mee brengt. 
Daarom bieden wij jou de mogelijkheid om jouw vakantie 
gratis om te boeken of om jouw (aan)betaling te restitueren*, 
indien: 
- overheidsrestricties jou niet toestaan om Nederland te  
  verlaten en/of de Filippijnen te betreden. 
- jij besmet bent met COVID-19 en medisch bewijs kunt tonen.  
 
Als een van bovenstaande redenen niet van toepassing is, 
gelden onze normale annuleringsvoorwaarden. 

* 5% administratiekosten wordt in mindering gebracht. Magic Resorts staat niet  

 garant voor eventuele bankkosten.

Vooral in deze tijd is het belangrijker dan ooit om voor elkaar te zorgen en flexibel te zijn. 
Daarom hebben we naar aanleiding van COVID-19 onze boekingsvoorwaarden aangepast, 

met onder andere een restitutiebeleid voor alle nieuwe boekingen.   
 

Heb je vragen naar aanleiding van onze boekingsvoorwaarden?  
Neem contact met ons op via info@magicresorts.online.

Groepsboekingen 
 
Reserveer je 3 kamers of meer? Dan behandelen we jouw 
reservering als een groepsboeking. Wij hanteren aangepaste 
boekingsvoorwaarden voor groepen. Neem contact met ons op 
voor meer informatie via reservations@magicresorts.online.

Annuleringsvoorwaarden 
 
Ben jij genoodzaakt om jouw boeking te annuleren is er geen sprake van geldende 
redenen voor restitutie? Dan vragen we jouw begrip voor ons annuleringsbeleid  
met de volgende kosten: 
 
- 20% van het factuurbedrag na 4 weken van officiële boekingsdatum. 
- 40% van het factuurbedrag binnen 4 weken voor aankomst. 
- 50% van het factuurbedrag binnen 3 weken voor aankomst. 
- 75% van het factuurbedrag binnen 2 weken voor aankomst. 
- 100% van het factuurbedrag binnen 1 week voor aankomst  
 

mailto:info%40magicresorts.online?subject=
mailto:reservations%40magicresorts.online?subject=


COVID-19 protocol (1/3)

Bij Magic Resorts ben jij als gast altijd onze prioriteit geweest, maar gedurende  
deze tijd zorgen wij extra goed voor jou om jou een zorgeloze vakantie aan te bieden.  
In beide resorts hebben we een protocol opgesteld, dat in lijn is met de voorwaarden  

van verschillende overheids- en gezondsheidsinstanties.  
Voor meer informatie, kijk op www.magicresorts.online/covid-19.

Onze visie

De "Clean Travel" concept. Als je eenmaal in één van onze resorts bent, 
word je als "clean" beschouwd en kun je je vrij door het resort bewegen. 
Sommige van onze protocollen vergen extra inspanning van ons personeel, 
als wel voor onze gasten. Wij verwachten dat iedereen hier begrip voor 
heeft en meewerkt. Door extra alert te zijn bij de ingang, kunnen we ons 
binnen veilig voelen.  

 
Onze procedures
 
1. Gezondheidscontrole
 
- Aankomst direct vanaf het vliegveld 
We gaan er vanuit dat onze gasten gezond zijn bij aankomst op het 
vliegveld door de vele inspanningen die de vliegtuigmaatschappijen en 
vliegvelden hanteren. 
 
- Aankomst vanaf een locatie (resort/hotel) anders dan Magic Resorts 
Gasten die aankomen vanaf een andere locatie dan Magic Resorts, 
worden geacht een gezondheidscertificaat te laten zien van het lokale 
gezondheidscentrum. Een kopie van het protocol met een getekende 
bevestiging van het desbetreffende resort/hotel dat de gast geen tekenen 
van infectie heeft laten zien, voldoet ook.

2. Transport georganiseerd door Magic Resorts  
 
De volgende regels gelden voor transporten: 
- Handdesinfectie is verplicht voor alle passagiers vóór het instappen. 
- Reisbuddies en/of huishoudens worden niet gecombineerd met andere  
   reizigers. 
- Maximaal 4 passagiers per auto. 
- Het dragen van een gezichtsmaskers is verplicht voor alle passagiers en  
   de chauffeur. 
- Alle voertuigen worden na iedere rit gedesinfecteerd. 
- Van alle gasten wordt de lichaamstemperatuur gemeten, ongeacht  
   herkomst of doel van bezoek aan het resort. 
 
 
3. Inchecken en uitchecken 
 
- Wij bieden de mogelijkheid om contactloos in en/of uit te checken. 
- Alle incheckformulieren zullen bij e-mail verstuurd worden en kunnen 
   ingevuld, getekend en teruggestuurd worden vóór aankomst. 
- De briefing met alle informatie over het resort en het duiken wordt door  
   middel van een video gegeven. 
- De eindnota (van eventuele extra consumpties op het resort), wordt  
   achtergelaten in de kamer van de gast voordat de gast uitcheckt. 
- De volgende betalingsmogelijkheden zijn (nog steeds) beschikbaar: online  
  bankieren, cash of credit card.

https://magicresorts.online/covid-19/%3Flang%3Dnl


COVID-19 protocol (2/3)

4. Generale maatregelen 
 
- Openbare toiletten (in o.a. het restaurant) zijn buiten gebruik.  
  Gasten kunnen gebruik maken van het toilet in hun eigen bungalow. 
- Handreinigingsproducten zijn beschikbaar in het resort en  
  op de boot. 
 
 
5. Personeel 
 
- De lichaamstemperatuur van al het personeel wordt (contactloos)  
  gecontroleerd voordat zij het resort betreden. 
- Alle personeelseden zijn geacht een korte, dagelijkse  
  gezondsheidsvragenlijst in te vullen om hun gezondheid te  
  monitoren.  
- Al het personeel is verplicht een gezichtsmasker te dragen, tenzij  
  werkzaamheden dit onmogelijk maken. 
- De personeelsplanning zal zoveel mogelijk bestaan uit vaste teams om  
  gezondsheidsproblemen makkelijker te traceren, indien nodig. 
- Al het personeel volgt een uitgebreide training met betrekking tot  
  risicomanagement gerelateerd aan COVID-19.  
- Personeelsleden die tekenen vertonen (hoesten, verkouden, koorts, etc.)  
  mogen het resort niet betreden. 
- Een COVID-19 officier is aangesteld om te controleren dat deze  
  maatregelen worden nageleefd.

6. Serveren van maaltijden  

- Er is geen direct fysiek contact tussen de koks/serveerders en de  
  maaltijden. 
- Keukenpersoneel en serveerders dragen te allen tijde plastic  
  handschoenen. 
- Keukenpersoneel en serveerders dragen gezichtsmaskers.  
 

7. Duiken 

- Duiken op zichzelf is een niet-risicovolle activiteit in relatie tot de  
  verspreiding van COVID-19. Daarom is het niet nodig om een procedure op  
  te stellen voor duiken op zichzelf.  
- De lucht in de tanks is veilig. De hoge temperaturen in de compressoren  
  (tijdens het vullen) zorgen ervoor dat de lucht gesteriliseerd wordt van  
  COVID-19-pathogenen. 
- De spoelbakken in het duikcentrum voor duikuitrustingen worden  
  voorzien van desinfectiemiddelen, volgens de instructies van DAN  
  (Divers Alert Network).  
- Om fysieke afstand in het duikcentrum te garanderen, worden duikers  
  onderverdeeld in kleinere groepen met een eigen tijdsplanning om  
  mensenmassa's te voorkomen.  
- Ook op de boot wordt fysieke afstand nageleefd. Een maximaal aantal  
  duikers per boot is toegestaan, afhankelijk van de grootte van de boot. 



COVID-19 protocol (3/3)

8. Fysieke afstand in gemeenschappelijke ruimtes 
 
- Helaas is ons concept "family-style diner" aan een lange tafel enigszins  
  aangepast om aan het protocol voor fysieke afstand te voldoen.  
- De tafels in het restaurant zijn zo opgezet dat er voldoende afstand is. 
- We hebben voldoende alternatieve opties om te dineren, zoals: 
  - Beach houses; 
  - Balkon van de bungalows; 
  - Terras bij het zwembad; 
  - Terras aan zee. 
- Het aantal zitplaatsen in de bar is teruggebracht met 50%. 

9. Reiniging van de bungalows 
 
- Alle kamers worden grondig gereinigd en gedesinfecteerd na iedere  
  check-out. 
- Er wordt extra aandacht gegeven aan deurknoppen, douches, kranen,  
  airconditioners en afstandsbedieningen.  
- Het schoonmaakpersoneel heeft een training gevolgd over de 
  desinfectie van iedere kamer. 
- Desinfectie wordt gebruikt tijdens de was.  

10. Leveranciers 
 
- Alle leveranciers die niet hun eigen protocool hebben, moeten voldoen  
  aan ons protocol en een bewijs van naleving tonen. 
 
 
11. Wat als een gast tijdens zijn/haar verblijf symptomen  
     van COVID-19 krijgt? 
 
Dit scenario is niet onmogelijk en moet worden geaddreseerd. Wij zullen, 
zoals altijd, voor onze gasten zorgen en faciliteren in professionele hulp.  
 
- Als een gast symptomen vertoont, wordt de gast primair in  
  quarantaine geplaatst in zijn/haar eigen bungalow, eventueel samen  
  met zijn/haar kamergenoten. 
- Als de symptomen na 2 dagen aanhouden, wordt het plaatselijke  
  gezondheidscentrum geïnformeerd en om advies gevraagd over het  
  vervolgproces. 
- Wij zullen ons best doen om medische zorg te faciliteren en  
  ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is. 


