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VOORMALIGE BOEING 747 VAN KLM NAAR CORENDON
City of Bangkok krijgt als eindbestemming de tuin van Corendon Village Hotel
Badhoevedorp, 10 oktober 2018 – Corendon neemt begin 2019 de voormalige KLM Boeing 747-400
‘City of Bangkok’ over. De eindbestemming van het 29-jarige toestel met registratienummer PH-BFB is de
tuin van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp, met uitzicht op luchthaven Schiphol.
Corendon koopt het toestel van het vliegtuigrecyclingbedrijf AELS, die de Boeing 747 van KLM overneemt.
In samenwerking met AELS, transportbedrijf Mammoet en Schiphol wordt de Boeing 747 na aankoop van
luchthaven Schiphol naar het Corendon hotel vervoerd. Deze spectaculaire laatste reis van het toestel
vindt naar verwachting plaats in februari 2019. Details over deze bijzondere gebeurtenis worden op een
later tijdstip door Corendon, namens alle participerende partijen, bekend gemaakt. De manier waarop
de Boeing uiteindelijk door het hotel in gebruik wordt genomen, houdt Corendon nog even geheim.
Corendons eerste en enige Boeing 747
Eind dit jaar vindt de laatste commerciële vlucht plaats van de KLM Boeing 747 met doopnaam
‘City of Bangkok’. Het vliegtuig wordt vervolgens door KLM naar Rome gevlogen waar het in Corendon
kleuren wordt gespoten. Halverwege december landt de eerste en enige Boeing 747 in een Corendon jasje
op Schiphol. KLM verwijdert daarna de motoren van het toestel en draagt het toestel over aan
AELS. Na werkzaamheden, uitgevoerd door AELS, wordt het toestel geleverd aan Corendon. In 2019
verwelkomt Corendon haar eerste Boeing 747 in haar vloot van achttien Boeings van het type 737-800 en
één Boeing 737 MAX 8. Het Corendon toestel zal echter geen enkele vakantievlucht uitvoeren; het krijgt als
eindbestemming de tuin van het Corendon Village Hotel te Badhoevedorp. Naar verwachting wordt het
toestel in februari 2019 van de luchthaven Schiphol naar Badhoevedorp vervoerd in samenwerking met
Mammoet en Schiphol. Mammoet, specialist op het gebied van zwaar transport, zal het meer dan 150 ton
wegende vliegtuig van de luchthaven Schiphol naar het Corendon hotel vervoeren en het daar vervolgens
op speciale steunen afzetten. Er wordt tijdens het vervoer zoveel mogelijk rekening gehouden met de route
en het tijdstip van transport, om verkeershinder te voorkomen.
Corendon Village Hotel
Het viersterren Corendon Village Hotel Amsterdam opende in het voorjaar van 2018 haar deuren, in het
voormalige Sony hoofdkantoor in Badhoevedorp. Het hotel bestaat uit drie afzonderlijke vleugels:
Plaza, Apartments & Urban. Het hotel biedt meer dan 680 kamers, suites, studio’s en appartementen en is
daarmee het grootste hotel van de Benelux. Het hotel beschikt over meerdere restaurants, bars,
spa faciliteiten, fitness, een zwembad, een bioscoop, een rooftopbar en tien multifunctionele
vergaderzalen.
Hotelportefeuille Corendon Hotels & Resorts
De hotelportefeuille van Corendon Hotels & Resorts bestaat momenteel uit elf hotels. Het Corendon Village
Hotel in Badhoevedorp, het Corendon City Hotel in Amsterdam, The College Hotel in Amsterdam, vier
resorts in Turkije, het Marble Stella Maris Resort op Ibiza, het Livingstone Jan Thiel Resort op Curaçao en
het onlangs aangeschafte Veneto Holiday Beach Resort op Curaçao.

Noot aan de redactie
Corendon is een toonaangevende touroperator, luchtvaartmaatschappij en hotelketen op de Nederlandse en Belgische
reismarkt. In 2017 verzorgde Corendon met veel plezier de vakantie voor ruim 600.000 vakantiegangers naar tientallen
zonbestemmingen binnen en buiten Europa. Naast het merk Corendon voert het bedrijf ook de reismerken GOfun,
Stip Reizen, Maris Life, Crusj en Karin’s Choice. De luchtvaarttak van Corendon omvat Corendon Dutch Airlines, Corendon
Airlines Europe en Corendon International Airlines met een vloot van in totaal achttien vliegtuigen. Corendon Hotels & Resorts
biedt hotels en resorts in Nederland en Turkije en op Ibiza en Curaçao. In Amsterdam zijn dat het Corendon Village Hotel,
het Corendon City Hotel en The College Hotel; een boutique hotel in het centrum van onze hoofdstad. In Turkije biedt
Corendon vijf All Inclusive hotels, op Ibiza staat ons Marble Stella Maris All Inclusive Resort en op Curaçao bevindt zich het
Livingstone Jan Thiel Resort. In 2019 opent Corendon op Curaçao haar tweede hotel in het voormalige Veneto Holiday Beach
Resort. Corendon staat sterk in de markt door de scherpe prijzen, het no-nonsense karakter en haar grote ervaring in
reiswereld. De slogan van Corendon luidt niet voor niets: Altijd de beste vakantiedeals! www.corendon.nl &
www.corendonhotels.com
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal over Corendon kunt u contact opnemen met:
Daisy Mijnals, PR Manager Corendon Group, via daisy.mijnals@corendon.nl of +31 611 357 266

AELS (Aircraft End-of-Life Solutions) koopt vliegtuigen om ze daarna duurzaam te deassembleren en ontmantellen.
De vliegtuigen worden door AELS gedeassembleert op Twente Airport en indien nodig op locatie over de hele wereld. AELS
herintroduceert componenten uit het vliegtuig veilig terug in de luchtvaartsector en recyclet de overgebleven materialen.
Op het moment heeft AELS onderdelen beschikbaar voor alle Boeing en Airbus types. AELS is AFRA en ASA gecertificeerd en
voldoet daarmee aan de hoogste luchtvaartstandaarden. AELS heeft inmiddels meer dan 60 vliegtuigen een end-of-life
oplossing gegeven van het formaat Fokker F27 tot Boeing 747. De kernwaarden van AELS zijn Sustainable, Outside the box,
Being the best and Smile. www.aels.nl

