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Logies & Ontbijt
Costa Adeje

Iberostar Selection Anthelia ★★★★★

✔ Op loopafstand van strand en centrum
✔ Meerdere (kinder-)zwembaden
✔ Dagelijks entertainment

✔ Uitgebreid programma voor jong en oud
✔ Halfpension of All Inclusive ook mogelijk
✔ Beoordeeld met een 8.8

Tenerife
All Inclusive

Costa Adeje

Iberostar Las Dalias ★★★★

✔ Ca. 500 meter van het zandstrand
✔ Waterpark Siam Park op ca. 500 meter
✔ 2 zwembaden en een kinderbad

✔ Buffetrestaurant en 3 bars
✔ Miniclub, Midiclub en Teenageclub
✔ Beoordeeld met een 8.7

Logies & Ontbijt
Costa Adeje

Iberostar Selection Sábila ★★★★★

✔ Gerenoveerd hotel gelegen aan de promenade
✔ Only Adult Hotel; min. leeftijd 16 jaar
✔ Nabij het zandstrand

✔ Star Prestige
✔ Halfpension of All Inclusive ook mogelijk
✔ Beoordeeld met een 8.4

Je vliegt vanuit Brussel met:
Brussels Airlines op
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
Je vliegt vanuit Brussel met:
Corendon Airlines Europe op
zondag

Logies & Ontbijt
Costa Adeje

Iberostar Bouganville Playa ★★★★

✔ Gelegen aan de promenade
✔ Familiehotel
✔ Verwarmde zwembaden en splashpool

✔ Halfpension of All Inclusive ook mogelijk
✔ 2 buffetrestaurants en 3 bars
✔ Beoordeeld met een 8.6

Raadpleeg uw reisagent voor de actuele prijzen en beschikbaarheid



Logies & Ontbijt
Playa Blanca

Iberostar Selection Lanzarote Park ★★★★★

✔ Direct aan de kust, nabij het strand
✔ Ook als All Inclusive te boeken
✔ Entertainment voor jong en oud

✔ Ruime familiekamers
✔ 2 kinderzwembaden, één met 6 glijbanen
✔ Beoordeeld met een 9.1

Je vliegt vanuit Brussel met:
Brussels Airlines op
dinsdag en zaterdag

LanzaroteFuerteventura

Je vliegt vanuit Amsterdam met:  
Transavia op  
dinsdag, donderdag en zondag

Halfpension
Jandia

Iberostar Selection Fuerteventura Palace ★★★★★

✔ Op korte afstand van het gezellige centrum
✔ Star Prestige Only Adult Area (min. leeftijd 16 jaar)
✔ Wellness Center: o.a. sauna en massages

✔ Op slechts 30 m van het zandstrand
✔ 2 restaurants en 3 bars
✔ All Inclusive ook mogelijk

Raadpleeg uw reisagent voor de actuele prijzen en beschikbaarheid



Mallorca
Halfpension

Playa de Muro

Iberostar Albufera Playa ★★★★

✔ Direct aan het strand
✔ Ideaal familiehotel
✔ Diverse restaurants

✔ All Inclusive ook mogelijk
✔ Miniclub, maxiclub en teenclub
✔ Spa Center

All Inclusive
Portopetro

Iberostar Club Cala Barca ★★★★

✔ Ruim opgezet familieresort
✔ Uitgebreide faciliteiten voor jong en oud
✔ 5 zwembaden, waaronder bad voor de kids

✔ Zorgeloos All Inclusief genieten
✔ Nabij verschillende kleine strandjes
✔ Beoordeeld met een 8.8

Halfpension
Alcudia

Iberostar Ciudad Blanca ★★★★

✔ Prachtige locatie voor de hele familie!
✔ Ca. 100 meter van het zandstrand
✔ Appartementen en ook All Inclusive

✔  Splash pool voor de kids, SPA Sensations 
voor papa en mama

✔ Beoordeeld met een 8.2

Je vliegt vanuit Brussel met:
Brussels Airlines op
dinsdag, zaterdag en zondag

Halfpension
Playa de Muro

Iberostar Playa de Muro ★★★★

✔ 4-sterrenhotel direct aan het strand
✔ Lichte en moderne kamers
✔ Buffetrestaurants, à-la-carterestaurant & foodtruck

✔ Activiteiten voor de hele familie
✔ All Inclusive ook mogelijk
✔ Beoordeeld met een 7.7

Raadpleeg uw reisagent voor de actuele prijzen en beschikbaarheid



Logies & Ontbijt
Playa de Palma

Iberostar Bahia de Palma ★★★★

✔ Modern hotel, direct aan de boulevard
✔ Laat je verwennen in de Sensation Spa
✔ Dakterras met uniek deels 'zwevend' zwembad

✔ Adults Only hotel; min. 16 jaar!
✔ Buffet- en à-la-carterestaurant
✔ Diverse bars

Logies & Ontbijt
Cala Ratjada

Iberostar Pinos Park ★★★★

✔ Direct naast het strand
✔ Comfortabele (familie)kamers
✔ Buffetrestaurant met showcooking

✔ Veel sport-, ontspannings- en kidsfaciliteiten
✔ Ontbijt, Halfpension of All Inclusive mogelijk
✔ FAN-TAS-TISCH voor gezinnen met kinderen

Logies & Ontbijt
Playa de Palma

Iberostar Cristina ★★★★

✔ Populair kwaliteitshotel!
✔ Prachtige locatie, op ca. 100 meter van het strand
✔ Ook Halfpension, Volpension & All Inclusive mogelijk

✔ Lekker relaxen in SPA Sensations
✔ Comfortabele, moderne kamers 
✔ Beoordeeld met een 8.4

Logies & Ontbijt
Playa de Palma

Iberostar Selection Llaut Palma ★★★★★

✔ Zandstrand op circa 200 meter
✔ Ruime, comfortabele kamers
✔ Buffet- en à-la-carterestaurant

✔ Ook Halfpension & All Inclusive mogelijk
✔ 3 x per week livemuziek
✔ Beoordeeld met een 8.6

Mallorca

Je vliegt vanuit Brussel met:
Brussels Airlines op
dinsdag, zaterdag en zondag

Raadpleeg uw reisagent voor de actuele prijzen en beschikbaarheid



Halfpension
Calas de Mallorca

Iberostar Cala Domingos ★★★★

✔ Directe toegang tot het fijne zandstrand
✔ Ruime, elegante design kamers
✔ Heerlijk smullen in de buffetrestaurants

✔ Volop animatie voor kinderen en tieners
✔ All Inclusive ook mogelijk
✔ Poolbar en cocktailbar

Logies & Ontbijt
Santa Ponsa

Iberostar Selection Jardin del Sol Suites ★★★★

✔ Adult Only Hotel; minimum leeftijd 16 jaar
✔ Wellness en spa
✔ Prachtig uitzicht over de baai

✔ 3 buitenzwembaden
✔ Halfpension of All Inclusive ook mogelijk
✔ Beoordeeld met een 8.4

Mallorca

Je vliegt vanuit Brussel naar Malaga met: 
Brussels Airlines op
dinsdag en donderdag
Je vliegt vanuit Brussel naar Ibiza met: 
Brussels Airlines op
dinsdag, donderdag en zondag

Halfpension
Costa del Sol / Torrox

Iberostar Malaga Playa ★★★★

✔ Gerenoveerde kamers
✔ Vlak bij het zandstrand
✔ Snackbar, lobby bar, pool bar en salon bar

✔ Een nieuw Splash park voor kinderen
✔ All Inclusive ook mogelijk
✔ Beoordeeld met een 9.1

Halfpension
Ibiza / Santa Eulalia

Iberostar Selection Santa Eulalia ★★★★

✔ Only Adult hotel: min. leeftijd 16 jaar
✔ Kamers met zwembadzicht & priority location
✔ Op loopafstand van hippiemarkt Punta Arabi

✔ Aan het prachtige S'Argamassa Beach
✔ Ook All Inclusive mogelijk
✔ Beoordeeld met een 8.8

Costa del Sol  
& Ibiza

Raadpleeg uw reisagent voor de actuele prijzen en beschikbaarheid



All Inclusive
Bavaro

Iberostar Punta Cana ★★★★★

✔ Direct aan het prachtige zandstrand 
✔ Heerlijk eten in de à-la-carterestaurants
✔ Direct naast het Iberostar Dominicana hotel

✔ Ruime kamers
✔ Ijssalon
✔ 5 bars, waaronder een pool- en discobar

All Inclusive
Bavaro

Coral Level at Iberostar Selection Bàvaro ★★★★★

✔ Direct aan het prachtige privé zandstrand van Bávaro
✔ Bevindt zich midden op het IBEROSTAR resort
✔ Heerlijk dineren in de restaurants

All Inclusive
 Bavaro

Iberostar Selection Bávaro Suites  ★★★★★

✔  Direct aan het witte zandstrand van Bavaro Beach
✔ Star Camp kinderanimatieprogramma
✔ Maar liefst 6 à-la-carterestaurants

✔ Tropische tuin van 5000 m2
✔ SPA Sensations
✔ Aquapark voor kids (3-13 jaar)

Je vliegt vanuit Brussel met: 
Air Belgium op
woensdag, zaterdag en zondag 

✔ Ontspannen bij de zwembaden
✔ Restaurants en bars  
✔ Speeltuintje en kids club

All Inclusive
Bavaro

Iberostar Dominicana ★★★★★

✔ Direct aan het prachtige zandstrand van Bávaro
✔ Heerlijk eten in de à-la-carterestaurants
✔ Ruime kamers

✔ 5 bars en een ijssalon
✔ Spa- & wellnesscentrum
✔ 2 zwembaden (adults only)

Dominicaanse 
Republiek

Raadpleeg uw reisagent voor de actuele prijzen en beschikbaarheid



All Inclusive
Bayahibe

Iberostar Selection Hacienda Dominicus ★★★★★

✔ Direct gelegen aan het prachtige privé strand
✔ Gastronomisch genieten in een van de restaurants
✔ Ruime, moderne kamers

✔ Ontspannen bij de zwembaden
✔ 8 bars 
✔ Gameroom en monkeys club (kids)

All Inclusive
Bavaro

Iberostar Grand Bávaro ★★★★★

✔ Only Adult Hotel (18+)
✔ Direct aan het prachtige zandstrand van Bávaro
✔ Gastronomisch genieten in 5 à-la-carterestaurants

✔ Luxe, ruime kamers
✔ 3 buitenzwembaden
✔ 18-holes golfbaan

Dominicaanse 
Republiek

Halfpension
Rethymnon

Iberostar Creta Panorama ★★★★

✔  Prachtig gelegen direct aan een baai
✔  Kindvriendelijk hotel met veel faciliteiten  

voor veel vermaak

Halfpension
Rethymnon

Iberostar Creta Marine  ★★★★

✔ Direct aan 2 privé-baaien met zand-/kiezelstrand
✔  De jongeren kunnen zich vermaken tijdens het 

Star Camp programma

Je vliegt vanuit Brussel met: 
Brussels Airlines op
dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Corendon Airlines Europe op  
woensdag en zaterdag

Kreta

✔  Mooie bungalows in de prachtige tuin  
en omringd door schitterende palmbomen

✔ Heerlijk genieten in de prachtige spa

✔  Mooie bungalows omringd door schitterende 
palmbomen en enkele direct aan het strand

✔ Heerlijk genieten in de prachtige spa

Raadpleeg uw reisagent voor de actuele prijzen en beschikbaarheid



Nu al zin in 
de zomer?

Corendon besteedt veel aandacht aan dit persoonlijke aanbod en probeert dit zo actueel mogelijk te houden. Bekijk onze website voor de actuele maatregelen op de bestemming. 
Raadpleeg uw reisbureau voor de actuele prijzen en beschikbaarheid. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Omruil
garantie

Geldterug
garantie€

Laagste
prijsgarantie

Terughaal
garantie

Ga onbezorgd op  
vakantie deze zomer

met de Corendon pakketgaranties*

Tot 6 weken voor vertrek  
zonder wijzigingskosten uw  

vakantiebestemming omboeken

We halen u kosteloos terug
als de situatie op uw  
bestemming daartoe  

aanleiding geeft

Wanneer wij uw vakantie 
moeten annuleren vanwege 

COVID-19, krijgt u uw geld terug

Ziet u uw reis bij een concurrent 
voor een lagere prijs, dan krijgt 
u het verschil retour, met een 

bonus van 25 euro per boeking!

*Kijk voor meer informatie en de voorwaarden van onze garanties op 
corendon.be/garanties

Bulgarije 
Sunny Beach

Egypte 
Hurghada

Griekenland
Kos • Kreta • Rhodos • Zakynthos

Spanje
Mallorca

Turkije
Egeïsche kust • Turkse Rivièra

VLIEGENSVLUG VANUIT 

MAASTRICHT

INCLUSIEF GRATIS
PARKEREN

Corendon besteedt veel aandacht aan dit persoonlijke aanbod en probeert dit zo actueel mogelijk te houden. Bekijk onze website voor de actuele maatregelen op de bestemming. 
Raadpleeg uw reisagent voor de actuele prijzen en beschikbaarheid. Druk- en zetfouten voorbehouden.


