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Corsendonk clubs en ACV  
dat is:

VAKANTIES IN DE 3 UITHOEKEN VAN BELGIË
Corsendonk Hotels heeft een vakantiecentrum in de Kempen, aan de Kust en in 

de Ardennen. 
Kempen: Corsendonk de Linde in Retie

Kust: Corsendonk Duinse Polders in Blankenberge
Ardennen: Corsendonk Sol Cress in Spa

33% KORTING OP UW VERBLIJF INCLUSIEF ONTBIJT 
HET GANSE JAAR DOOR

Dankzij de tussenkomst van ACV-CSC METEA geniet je het ganse jaar van maar 
liefst 33% korting op uw verblijf inclusief ontbijt! Uiteraard kan u ook opteren voor 

een vakantie inclusief half- of vol pension. In dit geval blijft de korting geldig op het 
verblijf en het ontbijt en komt het supplement voor lunch en/of diner erbij.

18 ULTRA VOORDELIGE ARRANGEMENTEN VERSPREID 
OVER HET JAAR.

Verspreid over het jaar geniet je bovendien van extra voordelige arrangementen 
dankzij een extra tussenkomst van ACV-CSC METEA. Iedereen vindt zijn gading, 
zo hebben we voor elk wat wils. Je kan o.a. kiezen uit een gezinsweekend, een 

gastronomisch weekend, een sportief weekend, een cultuur weekend en zo veel 
meer. 

 VAKANTIES MET AL MEER DAN 40 JAAR  
PERSOONLIJKE SERVICE

Corsendonk Hotels startte meer dan 40 jaar geleden toen Priorij Corsendonk 
een nieuwe bestemming kreeg als hotel en conferentiecentrum. Alhoewel Priorij 
Corsendonk er verschillende collega-vestigingen bij kreeg, is de service in alle 

vestigingen nog altijd even warm, kleinschalig en persoonlijk. 
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Corsendonk Duinse Polders 6
Blankenberge 

Corsendonk De Linde  12 
Retie

Corsendonk Sol Cress   16  
Spa 

INHOUDS
TAFEL
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A. Ruzettelaan 195 | 8370 Blankenberge
+32 (0)50 43 24 00 | info.duinsepolders@corsendonkhotels.com

CORSENDONK  
DUINSE POLDERS

Blankenberge
Corsendonk Duinse Polders, gelegen in de populaire 
en levendige badstad Blankenberge, is het uitgelezen 
vakantiecentrum voor strandliefhebbers. Duinse Polders 
heeft zijn eigen kusttram-halte, niets houdt u dus tegen 
om Blankenberge, en de rest van de kust te verkennen.  

STRAND EN DUINEN
Duinse Polders ligt temidden 
van duinen. Het domein 
is slechts enkele tientallen 
meters verwijderd van het 
strand. De duinen vormen de 
perfecte omgeving voor lange 
strandwandelingen om even uit 
te waaien.

HET TERREIN
In Duinse Polders is er altijd 
wel iets te beleven. Op 
het domein zelf zijn er vele 
recreatiemogelijkheden. 
Zo hebben wij: een ruime 
speeltuin, een minigolfterrein, 
tennisterreinen, buiten-
fitness, basketbal, petanque 
en mini-voetbal. Daarnaast is 
er tijdens onze verschillende 
arrangementen animatie voor 
jong en oud voorzien. 

Lekkere buffetten

Eigen kunsttram 
halte

Kindvriendelijk  
vakantiecentrum

Op wandelafstand 
van het strand

Speeltuin
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TARIEVEN

HUUR FORMULE prijs per studio, per nacht
• Prijs per studio, per nacht 
• Minimum verblijfsduur van 3 nachten
• Prijs exclusief toeristenbelasting: € 1,50 per persoon, per nacht (vanaf 

15 jaar) 
• Minimum 1 maaltijd per persoon per dag bij te boeken
• Schoonmaak tijdens verblijf niet inbegrepen. Bedden zijn opgemaakt bij 

aankomst. Set handdoeken aanwezig

Studio 
geschikt tot 3 personen

Duplex
geschikt tot 6 personen

Laagseizoen € 46,90 i.p.v. € 70,00 € 58,63 i.p.v. € 87,50

Tussenseizoen € 55,61 i.p.v. € 83,00 € 69,01 i.p.v. € 103,00

Hoogseizoen € 62,98 i.p.v. € 94,00 € 79,06 i.p.v. € 118,00

KAMER FORMULE prijs per persoon, per nacht, per nacht op basis van min. 2 personen 
per kamer
• Wekelijkse schoonmaak, bedden opgemaakt bij aankomst, 

lakens en handdoeken inbegrepen, wekelijkse verversing
• Supplement single € 10,05 ipv € 15,00
• Supplement 1 nacht: € 4,02 ipv € 6,00

• Toeristenbelasting niet inbegrepen: € 1,50 per persoon, per nacht ( 
geen korting mogelijk)

• Prijs op basis van een standaard kamer 

volwassenen kind 6-14 j kind 2-5 j. kind < 2 j.

Laagseizoen

Kamer + ontbijt € 30,15 i.p.v. € 45,00 € 21,78 i.p.v. € 32,50 € 18,93 i.p.v. € 28,25 gratis

Half pension € 55,15 i.p.v. € 70,00 € 38,78 i.p.v. € 49,50 € 32,43 i.p.v. € 41,75 gratis

Vol pension € 72,15 i.p.v. € 87,00 € 50,78 i.p.v. € 61,50 € 41,18 i.p.v. € 50,50 gratis

Tussenseizoen

Kamer + ontbijt € 32,50 i.p.v. € 48,50 € 21,78 i.p.v. € 32,50 € 18,93 i.p.v. € 28,25 gratis

Half pension € 57,50 i.p.v. € 73,50 € 38,78 i.p.v. € 49,50 € 32,43 i.p.v. € 41,75 gratis

Vol pension € 74,50 i.p.v. € 90,50 € 50,78 i.p.v. € 61,50 € 41,18 i.p.v. € 50,50 gratis

Hoogseizoen

Kamer + ontbijt € 35,51 i.p.v. € 53,00 € 21,78 i.p.v. € 32,50 € 18,93 i.p.v. € 28,25 gratis

Half pension € 60,51 i.p.v. € 78,00 €38,78 i.p.v. € 49,50 € 32,43 i.p.v. € 41,75 gratis

Vol pension € 77,51 i.p.v. € 95,00 € 50,78 i.p.v. € 61,50 € 41,18 i.p.v. € 50,50 gratis

Maaltijden in buffetvorm, dranken à volonté tijdens de maaltijden inbegrepen (pils, soft, huiswijnen, waters, koffie & thee)

KINDERANIMATIE TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE: 
Monitoren, diverse optredens, kinderdisco’s en zo veel meer.
Vanaf 06/07/2020 tot zondag 16/08/2020

33% korting is het ganse jaar geldig op kamer & ontbijt.
In geval van verblijf in half of vol pension, blijft de korting enkel geldig op kamer en ontbijt en 
komt het supplement voor lunch en/of diner erbij.
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• Wekelijkse schoonmaak, bedden opgemaakt bij aankomst, lakens 
en handdoeken inbegrepen, wekelijkse verversing

• Supplement single € 10,05 ipv € 15,00
• Supplement 1 nacht: € 4,02 ipv € 6,00

• Toeristenbelasting niet inbegrepen: € 1,50 per persoon, per nacht 
(geen korting mogelijk)

• Prijs op basis van een standaard kamer 
• Gratis parking
• Gratis WiFI

THEMA ARRANGEMENTEN

LENTEMIDWEKEN VOOR SENIOREN
Van maandag 16 maart 2020 tot vrijdag 20 maart 2020

Verblijf in vol pension van maandag avondmaal tot vrijdag lunch
• Bus uitstap naar Sealife in Blankenberge. Krijg tijdens de educatieve presentaties leuke feiten en weetjes over de  

dieren.
PROGRAMMA:
Op maandag
• Verwelkoming met een aperitief van het huis
• Muzikale show met Marc Stans 
Op dinsdag
• Voormiddag: Voordracht “Ze zongen hun lied” Een Biografische schets van Vlaamse Artiesten die ons verlieten door 

Harry De Bock
• ’s avonds: Show met Les Folles de Gand, inclusief Showballet 
Op woensdag
• Voormiddag: voordracht “Toerist in eigen land” door Harry De Bock
• ’s avonds: Dansavond 
Op donderdag
• Voormiddag: Voordracht “Leven en werk van Agatha Christie” door Katrien Ryserhove
• ’s avonds: Show met Clown Rocky, Stijn Van de Voorde, Wim Quirijnen en Gene Thomas
Prijs per volwassene: € 261,00 i.p.v. € 389,00

 Foto:Westtoer

TIP: DE FONTeINTJES
Naast Duinse Polders bevindt zich 
het natuurgebied 'De Fonteintjes'. 
De Fonteintjes zijn een langgerekt 
duinengebied met duinmeertjes 
en vochtige duingraslanden. Er is 
een mooie wandeling uitgestippeld 
van 5.60 km. De wandeling zorgt 
voor veel afwisseling tussen 
duinen, het strand en enorm grote 
zoetwaterplassen waar vissers graag 
komen. 
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VISWEEKEND
Van vrijdag 3 april tot zondag 5 april 2020 

• Twee overnachtingen inclusief half pension, dranken à 
volonté inbegrepen tijdens de maaltijden

• Heerlijk visbuffet geserveerd op vrijdagavond
• Begeleid bezoek naar de pier van Blankenberge op 

zaterdag
• Gastronomisch 4-gangendiner op zaterdagavond, 

uitsluitend met lekkers uit de zee
Prijs per volwassene: € 118,50 i.p.v. € 176,50

ALL-IN VAKANTIE
Van vrijdag 17 april tot maandag 20 april 2020

• 3 overnachtingen in All-Inclusive formule vanaf 
vrijdagavondmaal tot maandag ontbijt inbegrepen ( 3x 
ontbijtbuffet, 3x dinerbuffet, 2x lunchbuffet)

• Dranken à volonté tussen 10u en 22u
• Vrij gebruik van diverse activiteiten op het domein 

(minigolf, minivoetbal, tennis,buitenspeeltuin,..)
Prijs per volwassene: €216,00 i.p.v. €322,50
Prijs per kind: 6-14 jaar: € 139,50 i.p.v. € 208,50
2-5 jaar: € 114,75 i.p.v. € 171,00 

WANDELWEEKEND
Van vrijdag 8 mei tot zondag 10 mei 2020 

• Twee overnachtingen inclusief vol pension, dranken à 
volonté inbegrepen tijdens de maaltijden

• Geleide wandeling* op zaterdag: natuurreservaat 
Uitkerkse Polders, gegidste wandeling doorheen de 
fonteintjes

• *Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen er één of 
meerdere wandelingen georganiseerd worden. U kan bij 
check-in een keuze maken voor uw favoriete activiteit

Prijs per volwassene: € 123,50 i.p.v. € 181,00

 Foto:Westtoer
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Van maandag 14 september tot vrijdag 18 september 
2020 Van zondag 29 september tot donderdag 1 oktober 

2020
Verblijf in vol pension van avondmaal op de eerste dag 
tot ontbijt op de laatste dag
• Busuitstap
Eerste dag:
• Verwelkoming met een aperitief van het huis
• ’s avonds, gezellige dansavond met Duo Melody 
Tweede dag:
• Voormiddag: voordracht “ De charme van het 

chanson in de lage landen” door Harry De Bock
• ’s avonds: show met Patrick Onzia en Daisy Thys 
Derde dag:
• Voormiddag: voordracht “Achter de schermen van 

het Belgische Koningshuis” door Brigitte Balfoort
• ’s avonds dansavond  Vierde dag:
• Voormiddag: Voordracht “Judith, de stammoeder 

van de graven van Vlaanderen!” door Katrien 
Ryserhove.

• ’s avonds: Showrevue met Clown Rocky, showballet, 
showcase Thomas Julian en Wendy van Wanten

Prijs per volwassene: € 261,00 i.p.v. € 389,00

UITWAAIEN AAN ZEE
Van vrijdag 16 oktober 2020 tot zondag 18 oktober 2020 

Van vrijdag 6 november tot zondag 8 november 2020
• Twee overnachtingen inclusief vol pension, dranken 

à volonté inbegrepen tijdens de maaltijden
• Vrij programma gedurende het ganse weekend
• Dansavond op zaterdagavond met DJ Luc Around in 

de bar
Prijs per volwassene: € 116,50 i.p.v. €174,00

GASTRONOMISCH ARTISANAAL  
BIERWEEKEND

Van vrijdag 20 november tot zondag 22 november 2020
Twee overnachtingen inclusief vol pension 
PROGRAMMA
Op vrijdag
• Warm avondmaal in buffetvorm, inclusief dranken à 

volonté
• Avondprogramma keuze uit: drinkliederen in de 

cafetaria of film “Brabaçonne” in congresszaal
• Als verwelkoming van het bier weekend, een 

Corsendonk biertje als welkomstdrankje na het diner 
in de bar `

Op zaterdag:
• Ontbijtbuffet
• Voormiddag: natuurwandeling met gids
• Middagmaal in buffetvorm, inclusief dranken à 

volonté
• Namiddag: uitstap naar de Brouwerij ( meer info 

volgt nog)
• Avondmaal: gastronomisch banket met verwerking 

van bieren, aan tafel aangepaste bieren 
Op zondag:
• Ontbijtbuffet
• Voormiddag: Uitwaaiwandeling met gids
• Middagmaal in buffetvorm, inclusief dranken à 

volonté
Prijs per volwassene: € 156,00 i.p.v. € 233,00

 Foto:Westtoer

MET DE KIDS naar blankenberge
Op het terrein van Corsendonk Duinse Polders hoeven uw 
kinderen zich nooit te vervelen: petanque, minigolf, minivoetbal, 
basketbal, speeltuin,tennis, … Daarbij is er tijdens verschillende 
arrangementen animatie voor groot en klein voorzien. 
Blankenberge is ook dé badplaats om met kinderen te 
bezoeken: 
• Sea Life: Ontdek de diepste geheimen van de 

onderwaterwereld.
• Lustige Velodroom: Houten piste op het strand met allerlei 

gekke fietsen, enig in Europa, voor jong en oud! Open van 
de paasvakantie tot het derde weekend van september.

• Kidsplay: Zandspeelstuin met springkasteel, boot, 
trampolines, klimrekken,… Gratis strandliggers voor de 
volwassenen
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CORSENDONK  
DE LINDE

Retie
Corsendonk De Linde is het perfecte vakantiecentrum 
voor het hele gezin in het hartje van de Kempen, te 
midden van de prachtige, groene bossen, aan de rand 
van het gezellig Kempische café-dorpje Retie. 

KINDEREN BAAS
Corsendonk De Linde ligt 
dicht bij Bobbejaanland, 
Hidrodoe, Het Zilvermeer, 
de pannenkoekenboot en je 
kan in de buurt kayaken. Ook 
op het domein van De Linde 
hoeft u zich niet te vervelen. 
Een tennisbaan, meerdere 
petanquebanen, minigolf, een 
nieuwe snookerruimte en een 
zeer uitgebreid én vernieuwd 
kinderspeelpark zorgen voor 
vele recreatiemogelijkheden. In 
het restaurant kunnen kinderen 
zich uitleven in de speelhoek. 
De Linde heeft verschillende 
gezinsvriendelijke kamertypes. 

FIETSVAKANTIES 
De Linde bevindt zich vlakbij 
talrijke fiets- en wandelroutes 
die u dwars door de mooie 
natuur van de Kempen leiden. 
Het fietsknooppunt-netwerk 
loopt zelfs door het domein!   

ESCAPEROOM 
De Linde heeft een escaperoom 
in het hoofdgebouw. Door 
middel van het oplossen van 
puzzels moet je proberen 
te ontsnappen. Je ontdekt 
het verhaal van Elisabeth 
Bathory die bekend staat als 
de koelbloedigste vrouwelijke 
seriemoordenaar aller tijden.

 

Kasteelstraat 67 | 2470 Retie 
+32 (0)14 38 99 80 | info.delinde@corsendonkhotels.com

Bar

Restaurant

Lekkere buffetten

Helemaal uitgerust 
voor fietsvakanties

Kindvrienderlijk  
vakantiecentrum

Groene omgeving
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Minigolf

Comfortkamer

Vernieuwde speeltuin

Buffet

Standaard duplex



14

Tarieven

KAMER FORMULE prijs per persoon, per nacht
• Prijs per persoon, per nacht en op basis van minstens twee personen per kamer. 
• Supplement single € 10,05 ipv € 15,00
• Supplement 1 nacht: € 4,02 ipv € 6,00
• Toeristenbelasting niet inbegrepen: € 1,50 per persoon, per nacht ( geen kortingmogelijk) 
• Schoonmaak tijdens verblijf inbegrepen, bedden opgemaakt bij aankomst, lakens en handdoeken inbegrepen, wekelijkse 

verversing
• Prijs op basis van een standaard kamer

volwassenen kind 6-14 j. kind 2-5 j. kind < 2 j.

Laagseizoen

Kamer + ontbijt € 30,15 i.p.v. € 45,00 € 15,58 i.p.v. € 23,25 € 14,24 i.p.v. € 21,25 gratis

Half pension € 55,15 i.p.v. € 70,00 € 32,58 i.p.v. € 40,25 € 27,74 i.p.v. € 34,75 gratis

Vol pension  € 72,15 i.p.v. € 87,00 € 44,58 i.p.v. € 52,25 € 36,49 i.p.v. € 43,50 gratis

Tussenseizoen

Kamer + ontbijt € 32,50 i.p.v. € 48,50 € 15,58 i.p.v. € 23,25 € 14,24 i.p.v. € 21,25 gratis

Half pension € 57,50 i.p.v. € 73,50 € 32,58 i.p.v. € 40,25 € 27,74 i.p.v. € 34,75 gratis

Vol pension € 74,50 i.p.v. € 90,50 € 44,58 i.p.v. € 52,25 € 36,49 i.p.v. € 43,50 gratis

Hoogseizoen

Kamer + ontbijt € 35,51 i.p.v. € 53,00 € 15,58 i.p.v. € 23,25 € 14,24 i.p.v. € 21,25 gratis

Half pension € 60,51 i.p.v. € 78,00 € 32,58 i.p.v. € 40,25 € 27,74 i.p.v. € 34,75 gratis

Vol pension € 77,51 i.p.v. € 95,00 € 44,58 i.p.v. € 52,25 € 36,49 i.p.v. €43,50 gratis

Maaltijden in buffetvorm, dranken à volonté tijdens de maaltijden inbegrepen (pils, soft, huiswijnen, waters, koffie & thee)

ALL-IN TIJDENS DE PAASVAKANTIE
Weekend: Van vrijdag 3 april tot maandag 6 april 2020  
Midweek: Van maandag 6 april tot vrijdag 10 april 2020

• All-Inclusive formule vanaf avondmaal op de eerste dag tot 
ontbijt op de laatste dag.

• Dranken à volonté tussen 10u en 22u
• Vrij gebruik van diverse activiteiten op het domein 

(minigolf, tennis, tafeltennis, petanque, buitenspeeltuin,..)
Prijs:
Weekend:
Volwassene: € 180,75 i.p.v. € 270,00  
Kind 6-14 jaar: € 112,50 i.p.v. € 168,00  
Kind 2-5 jaar: € 90,75 i.p.v. € 135,75
Midweek:
Volwassene: € 240,00 i.p.v. € 358,50  
Kind 6-14 jaar: € 146,00 i.p.v. € 218,00  
Kind 2-5 jaar: € 120,00 i.p.v. € 179,00

FIETSWEEKEND
Van vrijdag 12 juni tot zondag 14 juni 2020

• Twee overnachtingen inclusief half pension, dranken à 
volonté inbegrepen tijdens de maaltijden

• Fietsroutes uitgestippeld door onze streekkenner
Prijs per volwassene: € 97,00 i.p.v. € 145,00  
Kind 6-14 jaar: € 54,00 i.p.v. € 80,50 
Kind 2-5 jaar: € 46,50 i.p.v. € 69,50

THEMA ARRANGEMENTEN

• Prijs per persoon, per nacht en op basis 
van minstens twee personen per kamer. 

• Supplement single € 10,05 ipv € 15,00
• Supplement 1 nacht: € 4,02 ipv € 6,00
• Toeristenbelasting niet inbegrepen: 

€ 1,50 per persoon, per nacht ( geen 
kortingmogelijk) 

• Schoonmaak tijdens verblijf inbegrepen, 
bedden opgemaakt bij aankomst, lakens 
en handdoeken inbegrepen, wekelijkse 
verversing

• Prijs op basis van een standaard kamer
• Gratis parking
• Gratis wifi

33% korting is het ganse jaar geldig op kamer & ontbijt.
In geval van verblijf in half of vol pension, blijft de korting enkel geldig op kamer en  
ontbijt en komt het supplement voor lunch en/of diner erbij.
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ALL-IN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Midweek: Van maandag 13 juli tot vrijdag 17 juli 2020  
Weekend: Van vrijdag 17 juli tot maandag 20 juli 2020

• All-Inclusive formule vanaf avondmaal op de eerste dag tot 
ontbijt op de laatste dag.

• Dranken à volonté tussen 10u en 22u
• Vrij gebruik van diverse activiteiten op het domein 

(minigolf, tennis, tafeltennis, petanque, buitenspeeltuin,..)
Prijs:
Weekend:
Volwassene: € 180,75 i.p.v. € 270,00  
Kind 6-14 jaar: € 112,50 i.p.v. € 168,00  
Kind 2-5 jaar: € 90,75 i.p.v. € 135,75
Midweek:
Volwassene: € 240,00 i.p.v. € 358,50  
Kind 6-14 jaar: € 146,00 i.p.v. € 218,00  
Kind 2-5 jaar: € 120,00 i.p.v. € 179,00

PETANQUEWEEKEND
Van vrijdag 2 oktober tot zondag 4 oktober 2020  
Twee overnachtingen inclusief vol pension, dranken à volonté 
inbegrepen tijdens de maaltijd
PROGRAMMA:
Op vrijdag
• Welkomstdrankje
• Dinerbuffet, inclusief dranken à volonté tijdens de maaltijd
Op zaterdag:
• Ontbijtbuffet
• Petanque onder begeleiding van een ervaren animator in 

wedstrijdvorm o Lunchbuffet, inclusief dranken à volonté 
tijdens de maaltijd

• Dinerbuffet, inclusief dranken à volonté tijdens de maaltijd
Op zondag:
• Ontbijtbuffet
• Verderzetting petanque in de voormiddag gevolgd door 

een prijsuitreiking
• Warme buffetlunch als afsluiter van het weekend, inclusief 

dranken à volonté tijdens de maaltijd
Prijs per volwassene: € 113,00 i.p.v. € 169,00

WANDELWEEKEND
Van vrijdag 9 oktober tot zondag 11 oktober 2020

• Twee overnachtingen inclusief half pension, dranken à 
volonté inbegrepen tijdens de maaltijden

• Wandelroutes uitgestippeld door onze streekkenner
Prijs per volwassene: € 97,00 i.p.v. € 145,00  
Kind 6-14 jaar: € 54,00 i.p.v. € 80,50 
Kind 2-5 jaar: € 46,50 i.p.v. € 69,50

Fiets tip: Vaartketsersroute
Vlak bij Corsendonk De Linde bevindt zich het 
Kempense Merenlandschap, een lappendeken van 
meren en zandputten omzoomd met kanalen. Vroeger 
trokken mensen, de 'vaartketsers', de schepen op 
de kanalen met de hand. De vaartketsersroute is 
een route van 29,7 km langs 
de mooiste plekjes langs het 
water. Je fietst voorbij sluizen, 
bruggen, groendomein het 
Prinsenpark, het zilvermeer, de 
SAS IV toren, en andere mooie 
plekjes.

 Foto: TPA
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Spaloumont 5 | 4900 Spa  
+32 (0)87 77 23 53 | info.solcress@corsendonksolcress.com

CORSENDONK  
SOL CRESS

Spa
Corsendonk Sol Cress heeft alles voor het perfecte 
weekend in de Ardennen: een prachtige bosrijke 
omgeving, veel animatie op het terrein van het 
vakantiecentrum en vooral veel gezelligheid. Ontdek het 
mooie stadje Spa en zijn omgeving!

SPA
Vanuit Sol Cress kan u aan 
de thermen een kabelliftje 
nemen en de berg afglijden 
richting centrum van Spa. De 
kuuroorden van Spa dateren 
al uit de zestiende eeuw. In 
1781 noemde de Oostenrijkse 
keizer Jozef II de stad het 
Café van Europa. In die tijd 
kwamen beroemde kunstenaars, 
hooggeplaatste geestelijken en 
gekroonde hoofden naar Spa. 
In het centrum van Spa kan u dit 
roemrijke verleden nog steeds 
voelen. Er zijn ook verschillende 
bronnen van Spa-water terug te 
vinden in het centrum.  

MET DE KIDS
Corsendonk Sol Cress is 
helemaal afgestemd op 
kinderen en heeft veel animatie 
op het terrein zelf: tennis, 
tafeltennis, minivoetbal, 
volleybal, speeltuin, petanque, 
ballenbad, basketbal,…

Living Clémentine

Lekkere buffetten

Op wandelafstand 
van de thermen

Kindvrienderlijk  
vakantiecentrum

Groene omgeving
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Restaurant
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Bar
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KAMER FORMULE prijs per persoon, per nacht
• Prijs per persoon, per nacht en op basis van minstens twee 

personen per kamer
• Supplement single € 10,05 ipv € 15,00
• Supplement 1 nacht: € 4,02 ipv € 6,00

• Toeristenbelasting niet inbegrepen: € 1,50 per persoon, per nacht ( 
geen korting mogelijk)

• Schoonmaak tijdens verblijf inbegrepen, bedden opgemaakt bij 
aankomst.

• Lakens en handdoeken inbegrepen

volwassenen kind 6-14 j. kind 2-5 j. kind < 2 j.

Laagseizoen

Kamer + ontbijt € 30,15 i.p.v. € 45,00 € 12,23 i.p.v. € 18,25 € 10,89 i.p.v. € 16,25 gratis

Half pension € 55,15 i.p.v. € 70,00 € 29,23 i.p.v. € 35,25 € 24,39 i.p.v. € 29,75 gratis

Vol pension € 72,15 i.p.v. € 87,00 € 41,23 i.p.v. € 47,25 € 33,14 i.p.v. € 38,50 gratis

Tussenseizoen

Kamer + ontbijt € 32,50 i.p.v. € 48,50 € 12,23 i.p.v. € 18,25 € 10,89 i.p.v. € 16,25 gratis

Half pension € 57,50 i.p.v. € 73,50 € 29,23 i.p.v. € 35,25 € 24,39 i.p.v. € 29,75 gratis

Vol pension € 74,50 i.p.v. € 90,50 € 41,23 i.p.v. € 47,25 € 33,14 i.p.v. € 38,50 gratis

Hoogseizoen

Kamer + ontbijt € 35,51 i.p.v. € 53,00 € 12,23 i.p.v. € 18,25 € 10,89 i.p.v. € 16,25 gratis

Half pension € 60,51 i.p.v. € 78,00 € 29,23 i.p.v. € 35,25 € 24,39 i.p.v. € 29,75 gratis

Vol pension € 77,51 i.p.v. € 95,00 € 41,23 i.p.v. € 47,25 € 33,14 i.p.v. € 38,50 gratis

Maaltijden in buffetvorm, dranken à volonté tijdens de maaltijden inbegrepen (pils, soft, huiswijnen, waters, koffie & thee)

TARIEVEN

HUUR FORMULE SPALOUMONT - budget prijs per logement, per nacht
• Prijs per appartement per nacht 
• Inclusief BTW, exclusief toeristenbelasting: € 1,50 per persoon, 

per nacht (vanaf 18 jaar)
• Minimum 1 maaltijd per persoon, per dag naar keuze 

• Schoonmaak tijdens verblijf niet inbegrepen
• Lakens en handdoeken inbegrepen, bedden zijn opgemaakt bij 

aankomst
• Alle appartementen zijn voorzien van een kookhoek.
• Minimum verblijf van 2 nachten

1-slaapkamer
appartement

2-slaapkamer
appartement

Laagseizoen € 34,51 i.p.v. € 51,50 € 38,53 i.p.v. € 57,50

Tussenseizoen € 41,88 i.p.v. € 62,50 € 45,90 i.p.v. € 68,50

Hoogseizoen € 49,25 i.p.v. € 73,50 € 53,27 i.p.v. € 79,50

33% korting is het ganse jaar geldig op kamer & ontbijt.
In geval van verblijf in half of vol pension, blijft de korting enkel geldig op kamer en ontbijt en 
komt het supplement voor lunch en/of diner erbij.
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THEMA ARRANGEMENTEN
• Prijs per persoon, per nacht en op basis van minstens twee personen 

per kamer
• Supplement single € 10,05 ipv € 15,00
• Supplement 1 nacht: € 4,02 ipv € 6,00
• Toeristenbelasting niet inbegrepen: € 1,50 per persoon, per nacht ( 

geen korting mogelijk)
• Schoonmaak tijdens verblijf inbegrepen, bedden opgemaakt bij 

aankomst.
• Lakens en handdoeken inbegrepen

BIERWANDEL WEEKEND
Van vrijdag tot zondag: 08/05/2020 tot 10/05/2020 

Verblijf in vol pension 
PROGRAMMA:
Op vrijdag:
• BBQ inclusief dranken à volonté
• Avondborrel in de bar ( Peket/Genever uit de streek)
Op zaterdag:
• Ontbijtbuffet
• Boswandeling met bierdegustatie onderweg
• Lunchbuffet inclusief dranken à volonté
• Whiskydegustatie met in kilt geklede schotse 

animator
• Dinerbuffet inclusief dranken à volonté
• Gezellig samen zijn in de bar, dranken niet  

inbegrepen
Op zondag:
• Ontbijtbuffet
• Lunchbuffet inclusief dranken à volonté
Prijs per volwassene: € 157,00 i.p.v. € 234,00

SOL CRESS ZOMERMIDWEEK
Van maandag tot vrijdag: 15/06/2020-19/06/2020

Verblijf in vol pension van maandag avondmaal tot 
vrijdag ontbijt inclusief dranken à volonté tijdens de 
maaltijden
PROGRAMMA:
• Op maandagavond ontvangst met een 

welkomstdrankje
• Gedurende de avonden is er elke avond animatie 

voorzien: avondwandelingen, bingo, quiz,..
• Geleide wandelingen gedurende de ganse midweek 

m.u.v. donderdag (uitstap)
• Op woensdagnamiddag: gebak met koffie, gezellig 

samenzijn in de bar
• Op donderdag: busuitstap: Bezoek aan het kasteel 

van Warfusée en bezoek aan het domein van het 
Kasteel Jehay met lunch ter plaatse. ( maaltijd 
inbegrepen, dranken niet inbegrepen)

Prijs per volwassene: € 246,00 i.p.v. € 366,50

TIP: BOS VAN STANEUX
Door haar ligging aan de rand van 
het uitgestrekte bos van Staneux 
vormt Corsendonk Sol Cress het 
perfecte beginpunt voor talrijke 
wandelingen door de heuvelige 
bossen. Verschillende wandel- en 
mountainbike routes vertrekken 
aan Sol Cress. 
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VESPAWEEKEND
Van vrijdag tot zondag: 03/07/2020-05/07/2020

Verblijf in half pension
PROGRAMMA: 
Op vrijdag:
• Welkomstdrankje en quizz-avond
• Dinerbuffet inclusief dranken à volonté
• Gezellig samen zijn in de bar, dranken niet inbegrepen
Op zaterdag:
• Ontbijtbuffet
• Vertrek met vespa onder begeleiding van een gids (4u) 
• Lunchpakket voor onderweg
• Dinerbuffet inclusief dranken à volonté
• Avondwandeling in het bos
Op zondag:
• Ontbijtbuffet
Prijs per volwassene: €115,50 i.p.v. €172,50 (op basis van 
twee personen per Vespa)

SOL CRESS ZOMERMIDWEEK
Van maandag tot vrijdag: 07/09/2020-11/09/2020 

Verblijf in vol pension van maandag avondmaal tot vrijdag 
ontbijt inclusief dranken à volonté tijdens de maaltijden
PROGRAMMA:
• Op maandagavond ontvangst met een welkomstdrankje
• Gedurende de avonden is er elke avond animatie 

voorzien: avondwandelingen, bingo, quiz,..
• Geleide wandelingen gedurende de ganse midweek 

m.u.v. donderdag (uitstap)
• Op woensdagnamiddag: gebak met koffie, gezellig 

samenzijn in de bar
• Op donderdag: busuitstap: bezoek aan Brasserie C met 

bierdegustatie, lunch ter plaatse, bezoek aan de stad 
Luik met gids en afgerond met degustatie van een Luikse 
wafel.

Prijs per volwassene: € 246,00 i.p.v. € 366,50

TIP: THERMEN VAN SPA
Op korte wandelafstand van de Thermen van Spa vind je het 
domein van vakantiecentrum Corsendonk Sol Cress. Ideaal om een 
bezoek aan de thermen te combineren met een overnachting.

BADEN EN THERMALE RUIMTEN
De thermen van Spa hebben een binnen- en buitenzwembad. De 
baden zijn gevuld met mineraalwater afkomstig van de natuurlijke 
bron Clémentine, verwarmd op 33°C.

SAUNA’S, HAMMAMS EN RELAXATIE RUIMTEN
Naast de thermale baden kan u de sauna’s, hammams en 
verschillende relaxatieruimten ontdekken. Ontspannen kan u onder 
infraroodlicht, woodlicht en in de rustzaal.

WELLNESS VERZORGINGEN
L’Institut by Thermes de Spa biedt een uitgebreide verzorging 
aan op het vlak van balneotherapie, schoonheidsverzorging voor 
lichaam en gelaat, massages of modules «lichaam en geest».
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GASTRONOMISCH WILD /  
WANDEL WEEKEND 

Telkens van vrijdag tot zondag: 13/11/2020-15/11/2020
Verblijf in vol pension 
PROGRAMMA:
Op vrijdag:
• Dinerbuffet inclusief dranken à volonté o 

Avondwandeling met gids
• Gezellig nakeuvelen in de bar
Op zaterdag:
• Ontbijtbuffet
• Begeleide bos-en stadswandelingen in de voor-en 

namiddag
• Lunchbuffet inclusief dranken à volonté
• Gastronomisch wildbanket op zaterdagavond, 

inclusief apéritief met amuse,
• 4-gangen wildmenu inclusief wijnen. Tijdens het 

banket is er een muzikale omkadering voorzien: 
zang/piano/viool 

Op zondag:
• Ontbijtbuffet
• Begeleide wandeling in de voormiddag o 

Lunchbuffet inclusief dranken à volonté
 Prijs per volwassene: € 143,50 i.p.v. € 214,00

PRÉ-KERSTWEEKEND
Telkens van vrijdag tot zondag: 18/12/2020-20/12/2020

Verblijf in half pension 
PROGRAMMA:
Op vrijdag:
• Glaasje Glühwein als welkomstdrankje
• Dinerbuffet inclusief dranken à volonté
• Gezellig nakeuvelen in de bar, dranken per 

consumptie
Op zaterdag:
• Ontbijtbuffet
• Daguitstap met de bus naar de kerstmarkt van 

Valkenburg
• ’s avonds een winterbarbecue inclusief dranken à 

volonté 
Op zondag:
• Ontbijtbuffet
Prijs per volwassene: € 104,00 i.p.v. € 155,00
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CORSENDONK MAGAZINE
HET MAGAZINE ONLINE LEZEN?  Dit kan via onze site: corsendonkhotels.com

VERDER OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN CORSENDONK?  Schrijf u in op onze 
maandelijke nieuwsbrief op onze website: corsendonkhotels.com

Prijzen zijn onder voorbehoud. 
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Corsendonk Duinse Polders 
A Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge

+32 (0)50 43 24 00  |  info.duinsepolders@corsendonkhotels.com

Corsendonk De Linde
Kasteelstraat 67, 2470 Retie

+32 (0)14 38 99 80  |  info.delinde@corsendonkhotels.com

Corsendonk Sol Cress
Spaloumont 5, 4900 Spa

+32 (0)87 77 23 53  |  info.solcress@corsendonksolcress.com

Hoe reserveren bij Corsendonk Hotels & Clubs? 
Bel of mail naar je gewenste accommodatie

of boek via onze website.

corsendonkhotels.com/acv-csc-metea
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corsendonkhotels.com

Corsendonk  
Duinse Polders

Corsendonk Sol Cress

Corsendonk De Linde


