
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Vulkaanlandschap en gezellige steden op
Tenerife
Een 8-daagse reis nabij Puerto de la Cruz en
Nationaal Park Teide

De stad Puerto de la Cruz is één van de meest geliefde
vakantiebestemmingen van de Canarische eilanden. Het oude
centrum heeft een typisch Canarische sfeer, met smalle straatjes,
oudegebouwenentraditionelehorecagelegenheden.Dezelevendige
badplaats ligt in het noorden van het eiland en is de perfecte
uitvalsbasis voor een bezoek aan het paradijselijke Tenerife. De
badplaats ligt in de weelderige groene Orotava-vallei, waar het dankzij
de tropische fruitplantages heerlijk ruikt. U krijgt tijdens deze
8-daagse reis uitgebreid de kans om deze plek te ontdekken. U maakt
bovendien excursies naar de hoogtepunten in de omgeving, zoals
andere sfeervolle stadjes, het vulkaanlandschap van Nationaal Park
Teide en een 800 jaar oude drakenboom.

U overnacht tijdens deze reis in het 4-sterrenhotel Vallemar in Puerto
de la Cruz. Hier verblijft u op basis van halfpension en wordt u elke
dag getrakteerd op een uitgebreid ontbijt en heerlijk diner. Het hotel
is ideaal gelegen aan de boulevard, aan zee en nabij het centrum van
de stad. 

8 dagen vanaf
€ 1.750,- p.p.

Vertrekdata
 3 oktober 2023 €1750

 1 november 2023 €1990
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Dag 1 - vlieg naar Tenerife

Onze chauffeur haalt u met zijn luxe touringcar op, op een van onze
Limburgse opstapplaatsen naar uw keuze. Hij brengt u naar
Eindhoven Airport, vanaf waar u naar Tenerife vliegt. U wordt hier
verwelkomd door onze Duits- of Nederlandstalige gids, die u tijdens
deze reis alles over het eiland zal leren. Een touringcar rijdt u naar het
hotel, waar u na het inchecken uw koffers uit kunt pakken. Maak voor
het diner alvast een wandelingetje over de boulevard en kijk uit over
de zee. ‘s Avonds dineert en overnacht u in uw comfortabele
4-sterrenhotel.

Dag 2 - bezoek de steden La Orotava en Puerto de
La Cruz

Na het ontbijt maakt u een halve dagtrip naar twee van de mooiste
steden van Tenerife, La Orotava en Puerto de La Cruz. De huizen in La
Orotava vormen een regenboog aan kleuren, afgewisseld met
palmbomen en groene tuinen. Zo’n 3 kilometer buiten het centrum
ligt één van de mooiste botanische tuinen van het eiland. De tuin
werd in 1788 aangelegd in opdracht van koning Carlos III, die Zuid-
Amerikaanse planten naar het eiland liet brengen. Wandel door de
55.000 m² grote tuin met een weelderige mix van uitheemse en
typisch Canarische planten. Vandaag maakt u ook een
stadswandeling door Puerto de La Cruz. Ook hier sieren kleurrijke
panden de straten van de historische binnenstad. Overdag is het op
het Plaza del Charco altijd gezellig druk met locals en bezoekers. ‘s
Avonds is het dé plek om het nachtleven van de stad te ontdekken.
Aan het eind van de dag bezoekt u een bananenplantage, waarbij een
proeverij van bananenlikeur niet mag ontbreken. U dineert en
overnacht weer in uw comfortabele hotel.

Dag 3 - bewonder de diversiteit van het Nationale
Park Teide

Vandaag maakt u een excursie naar de (letterlijke) hoogtepunten van
Tenerife: de bergen van het Nationale Park Teide. Sinds 2007 staat dit
gevarieerde natuurgebied op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De
3.718m hoge vulkaan de Teide steekt indrukwekkend boven het
vulkaanlandschap met kraters en versteende lavastromen uit. Vele
kleuren rotsen, bizarre steenformaties in het basalten rotsmassief en
kraters geven bezoekers het gevoel dat ze op de maan zijn. U neemt
de kabelbaan naar de top van de Teide-vulkaan, vanaf waar u uitzicht
heeft op de uitgestrekte dennenbossen die een groot deel van het
landschap van Tenerife vormen en de Caldera de las Cañadas, een
grote en lager gelegen vlakte. U brengt tevens een bezoek aan de
bizarre rotsformaties Roques de García, die waarschijnlijk
overblijfselen zijn van oervulkanen. U reist terug naar het hotel, waar u

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Düsseldorf of
Eindhoven en v.v.

Vlucht van Düsseldorf of Eindhoven
naar Tenerife en v.v. (incl.
luchthavenbelastingen)

20 kg ruimbagage

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar

Audiosysteem (oortjes)

Een Nederlands- of Duitstalige gids

Verblijf in 4-sterrenhotel Vallemar op
basis van halfpension

Alle lokale rondleidingen

Entree voor de botanische tuin
Orotava

Een bezoek aan een
bananenplantage en likeurproeverij

Een bezoek aan een wijnmakerij met
wijnproeverij

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon

Versie:  2 April 2023/R - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 2

https://www.spauwen.nl/reizen/vulkaanlandschap-en-gezellige-steden-op-tenerife/


Met vertrouwen op reis!

de tijd tot het diner zelfstandig in kunt vullen.

Dag 4 - geniet van een vrije dag in Puerto de la
Cruz

Vandaag mag u uw dag helemaal zelf invullen. Misschien blijft u extra
lang in uw comfortabele bed liggen, voordat u geniet van het ontbijt
en gebruik maakt van de faciliteiten van het hotel. U kunt er ook voor
kiezen om vandaag nogmaals Puerto de la Cruz te bezoeken. Slenter
door de gezellige straten, geniet van lokale specialiteiten op de
terrassen en bezoek de winkels en musea. Wilt u dieren kijken? Loro
Parque staat bekend als één van de beste dierentuinen ter wereld. U
kunt natuurlijk ook zonnen op de Playa Jardin, een verzameling van
kleine stranden van zwart lavazand. Uw reisbegeleiding geeft u graag
de beste tips voor een dagje uit in de omgeving. ‘s Avonds dineert u in
het hotel.

Dag 5 - bezoek de stad San Cristobal de la Laguna
en het Anaga-gebergte

U begint na het ontbijt aan een excursie naar San Cristobal de la
Laguna, de op een na grootste stad van het eiland. In de stad stond
eeuwenlang de enige universiteit op de Canarische Eilanden en de
studenten zorg(d)en voor een bruisende sfeer. In het centrum ziet u
vele historische en architectonische bijzonderheden, die de stad een
vermelding op de UNESCO Werelderfgoedlijst opleverden. Tijdens
een stadstour bewondert u de mooiste gebouwen van de stad. In de
gezellige (winkel)straten koopt u lokaal gemaakte souvenirs, wijnen
en lekkernijen. U geniet hier van een lokale lunch (exclusief), waarna u
in de touringcar naar het Anaga-gebergte stapt. Dit noordelijk
gelegen gebergte is dankzij de niet verkleurende laurierbossen het
hele jaar door groen. Het is er bovendien relatief vochtig, zodat hier
veel groenere en weelderige vegetatie groei dan in de delen van het
eiland die u eerder bezocht. U bezoekt onderweg naar het hotel een
wijnmakerij, waar u ambachtelijk geproduceerde wijnen proeft. U
dineert ‘s avonds in het hotel.

Dag 6 - ontdek de hoogtepunten van Icod de los
Vinos

Vandaag maakt u een prachtige roadtrip langs wijngaarden,
drakenbomen, en kloven. De route van hoogtepunt naar hoogtepunt
is al een attractie op zich. U bezoekt het gebied Icod de los Vinos, dat
zoals de naam doet vermoeden een wijnbouwgeschiedenis heeft. Hier
bewondert u de Drago Milenario, de oudste drakenboom van de
Canarische Eilanden. De ongeveer 800 jaar oude boom is een van de
belangrijkste natuurlijke, culturele en historische symbolen van de
eilandengroep. De ruim 16 meter hoge boom met een omtrek van

Overige info
Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Deze reis is niet geschikt voor
deelnemers die slecht ter been zijn
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zo’n 20 meter staat in een tuin met endemische planten. Na een
bezoek aan de tuin reist u naar het Garachico, een fotogeniek stadje
waarvan vooral de historische panden in het centrum interessant zijn.
De in de late 15e eeuw gestichte stad ligt aan zee en heeft een typisch
Canarische vibe. De volgende stop is de Masca-kloof in een
vulkaankrater. Hier werden lang geleden terrasvormige velden
gemaakt, waarop in de late 20e eeuw de beste uien, aardappelen en
de beste knoflook van het eiland gekweekt werden. Via een
fotogenieke route reist u terug naar uw hotel, waar u vanavond ook
dineert.

Dag 7 - ervaar het ultieme vakantiegevoel in Playa
de las Américas

Na het ontbijt staat een halve dagexcursie naar Playa de las Américas,
dé badplaats van Tenerife, op de planning. U reist met de bus naar het
zuidwesten van het eiland, waar u de tot in detail geplande stad
bezoekt. De stad heeft geen rijke historie of een oude dorpskern, maar
de sfeer in de straten maakt een hoop goed. Wandel over de perfect
gerestaureerde kilometerslange boulevard. Onderweg passeert u
schilderachtige stranden, gevarieerde winkels en gezellige
horecagelegenheden. Het uitzicht op de bergen achter de plaats is
nooit ver weg. De rest van de dag kunt u naar eigen wens invullen,
voordat u ‘s avonds van een laatste diner in het hotel geniet.

Dag 8 - reis terug naar Limburg

Nadat u wakker bent geworden, pakt u uw koffers in voor de
terugreis. U kunt voor vertrek nog rustig genieten van het ontbijt en
wat uurtjes vrije tijd. Daarna brengt de touringcar u naar de
luchthaven Tenerife Zuid, vanaf waar u richting Eindhoven vliegt. Hier
staat onze chauffeur met de comfortabele touringcar klaar om u naar
een van onze uitstapplaatsen in Limburg te brengen.

 

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

 

 

Hotelinformatie

4-sterrenhotel Vallemar
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Dit elegante hotel ligt direct aan zee, aan de promenade Paseo
Marítimo in Puerto de la Cruz, tegenover het bekende
zeezwembadcomplex Lago Martianez. Het kleine strand Playa
Martiánez bereikt u na ongeveer 500 meter. De comfortabele
ingerichte kamers zijn voorzien van badkamer met douche en wc,
haardroger, telefoon, satelliet/kabeltelevisie, internetaansluiting,
minibar (naar wens, tegen betaling), vloerbedekking, centrale
verwarming, airconditioning, een huurkluis en een balkon.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (oktober + november): € 250,-

Hotel website: https://www.hotelvallemar.com/en/
Hotel adres: Hotel ValleMar, Avenida de Cristobal Colón, Puerto de la
Cruz, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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