Tenerife
8.0

8 dagen v.a.

998,-

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 1.198,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten Transavia
middenklassehotel
7x ontbijt en 7x diner
wandeling in Parque Nacional del
Teide
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Santa Cruz de Tenerife
Garachico en La Laguna
Zwarte Madonna Candelaria
La Orotava
Icod de los Vinos
Parque Nacional del Teide
tuin Puerto de la Cruz

Vertrekdata 2023
• 29 januari • 19 maart

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• ruimbagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • entreegelden •
fooien • optionele excursies

Reisleider Joen: “Heerlijk dat alles geregeld is: van de diners
tot de wandelingen bij de Teide-vulkaan en het bezoek aan
onbekende plaatsen!”

Het groene hart van de Canarische eilanden
Dat er al vóór onze jaartelling mensen in kleine bootjes vanaf de kust van
Afrika de oceaan op voeren en op dit eiland terechtkwamen, is heel bijzonder.
Dat ze er vervolgens bleven, is heel begrijpelijk. Tenerife is namelijk een
prachtig groen, bergachtig eiland met vruchtbare vulkanische grond en het
hele jaar door aangename lentetemperaturen!
De Spanjaarden veroverden het eiland rond 1500, waardoor u in de stadjes wordt
verrast door mooie koloniale paleizen en kerkjes. Maar ook de oorspronkelijke
bevolking, de Guanchen, heeft haar sporen op het eiland achtergelaten. U
kunt deze erfenis bewonderen in Candelaria en Güímar. Behalve de charmante
bergdorpjes, waar u stuit op oude kapelletjes en kleine musea, ontdekt u
uiteraard ook de hoofdstad Santa Cruz, een moderne stad met een authentiek
historisch centrum.
Aan cultuur is dus geen gebrek, en ook de natuur laat zich niet onbetuigd: op
Tenerife is de Pico del Teide alom aanwezig! De glorieuze vulkaan, die met
eeuwige sneeuw is bedekt, torent boven alles en iedereen uit. Het omliggende
natuurgebied, waarin u een prachtige wandeling maakt, ademt de rust uit die
kenmerkend is voor het hele eiland. Tenerife heeft dus alles voor een heerlijke
vakantie! Ontdekt u het groene hart van de Canarische Eilanden?

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8

Vlucht Amsterdam – Tenerife
Garachico, Icod de Los Vinos en botanische tuin Puerto de La Cruz
Verkenning Parque Nacional del Teide
Santa Cruz de Tenerife en Candelaria
Wandeling Caldera en La Orotava
Vrije dag
La Laguna en bergachtig Tenerife
Terugvlucht naar Nederland

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

