
• 27 juni t/m 4 juli 2019 

• Inclusief vervoer naar Schip-

hol 

• Inclusief vliegreis en transfers 

• Verblijf  in **** Mirador 

Maspalomas by Dunas hotel 

• 8 dagen all inclusive 

• Inclusief begeleiding en reis-

verzekering  

• Inclusief diverse excursies  

• € 1250,00 per persoon 

 
 

Aveleijn 

Bureau Evenementen 

Marktstraat 23 

7622 CP Borne 

074-2451080 

Bureauevenementen@aveleijn.nl 



Voorwaarden: 

• deze reis gaat door met voldoende 

aanmeldingen  

• Mocht de reis niet doorgaan dan 

krijgt iedereen die zich heeft aange-

meld, minstens 2 weken van te vo-

ren bericht .  

• Aanmelden kan via de website:  

www.aveleijn.nl/evenementen 

• Wij bieden met deze reis 1 op 4 be-

geleiding . Voor 1 op 1 begeleiding  

dient men  zelf te zorgen (en dus 

ook te betalen)  

Mirador Maspalomas by Dunas (voorheen Dunas 
Mirador Maspalomas) is een heerlijk hotel. Het is 
gelegen aan de rand van Maspalomas en het 
strand kun je bereiken met de gratis shuttleser-
vice. Je vindt er 2 zwembaden, een whirlpool, een 
Spa Center en leuke animatie voor jong en oud. In 
Mirador Maspalomas by Dunas zul je genieten van 
je vakantie! 
 
Mirador Maspalomas by Dunas is in 2017 volledig 
gerenoveerd (naar 4-sterren kwaliteit) en telt 436 
kamers verdeeld over 6 gebouwen met maximaal 
4 verdiepingen. Je treft er een receptie en liften. 
In het restaurant kun je genieten van heerlijke 
gerechten in buffetvorm en show cooking. Drank-
jes zijn te verkrijgen bij de pool bar en de disco-
theek. 
Rondom het zwembad staan de ligbedden en pa-
rasols voor je klaar. Het hotel biedt tegen betaling 
een handdoekenservice. Op het strand zijn de lig-
bedden en parasols tegen betaling. 
Verder biedt Mirador Maspalomas by Dunas te-
gen betaling een winkeltje en een wasservice. In 
de openbare ruimtes en op de kamers kun je gra-
tis gebruikmaken van wifi.  
 
Mirador Maspalomas by Dunas (ligt aan de rand 
van Maspalomas en op ongeveer 500 meter van 
het nieuwe winkelcentrum El Tablero. Het strand 
van Maspalomas ligt op circa 3,5 kilometer en het 
hotel biedt 4 keer per dag een gratis shuttleser-
vice aan naar het Maspalomas strand. 


