
Met vertrouwen op reis!

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

Lentereis naar Lanzarote
Misschien iets minder bekend maar zéker
net zo interessant

De Canarische Eilanden zijn al sinds jaar en dag zeer geliefd vanwege
het heerlijke klimaat. Dat geldt ook voor LANZAROTE. Een misschien
iets minder bekend Canarisch eiland maar zéker net zo interessant en
doorgaans ook druk bezocht. U kunt dit zelf ontdekken tijdens deze
8-daagse lentereis. U logeert in 4* hotel Beatriz Costa & Spa in Costa
Teguise op basis van halfpension. En we hebben, zoals u dat van ons
gewend bent, alvast DRIE excursies in de prijs inbegrepen. Bovendien
heeft u tijdens uw verblijf ook de mogelijkheid om nog een ander
Canarisch eiland te bezoeken want als optionele excursie is een dagje
FUERTEVENTURA te boeken. U vertrekt, inclusief eigen Jacobs
reisbegeleiding, vanuit Limburg en vliegt vanaf Düsseldorf met
Condor rechtstreeks op Lanzarote.

 

Dag 1 - Vrijdag 5 april

 Limburg – Düsseldorf – Lanzarote

8 dagen vanaf
€ 1.250,- p.p.

Inclusief
Transfer Limburg - Düsseldorf v.v.

Vlucht met Condor: Düsseldorf -
Lanzarote v.v.

7 nachten in 4* Hotel Beatriz Costa &
Spa in Costa Teguise

7 x ontbijtbuffet & 7 x dinerbuffet

Hele dagexcursie met Duitstalige
gids door het noorden van Lanzarote

Hele dagexcursie met Duitstalige
gids door het zuiden van Lanzarote

Hele dagexcursie naar de wereld van
Cesar Manrique
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Vroeg vertrek vandaag, maar wij brengen u – samen met onze Jacobs
reisbegeleiding – naar Düsseldorf voor de vlucht met Condor van 06.15
uur (onder voorbehoud). Aankomst rond. 09.50 uur – het is hier één
uur vroeger. Aansluitend transfer naar uw hotel. U logeert in 4* hotel
Beatriz Costa & Spa in Costa Teguise (www.beatrizhoteles.com) in het
vakantiedorp Costa Teguise. Arrecife, hoofdstad van dit eiland ligt op
slechts enkele minuten en is eenvoudig met de bus bereikbaar. Uw
kamer is voorzien van alle gemakken en in en rond het hotel zijn o.a. 3
restaurants, pool-bar, palmentuin, zonne-terrassen, fitness, spa &
welness, sauna’s, tennisbanen en een kosteloze shuttle naar het
strand. Na aankomst volgt de kamer-verdeling en is de rest van de
dag vrij. Diner (buffet).

Dag 2 - Zaterdag 6 april

 Het noorden van Lanzarote

Hele dagtocht door het noorden van Lanzarote. Met een Duitstalige
gids rijdt u via Tahiche in de richting, doorkruist u typische dorpjes als
Haria en bezoekt u ook het Mirador del Rio van waaruit u schitterend
uitzicht heeft op de eilandjes voor de kust. In Malpais de La Corona
bevinden zich de Jameos del Aqua en de Cueva de los Verdes, van
oorsprong vulkanische grotten en die gaat u bezoeken. In de
namiddag, tijdens de terugrit, komen we in/langs Punta Mujeres,
Arrieta, Mala en Guatiza. Diner.

Dag 3 - Zondag 7 april

Het zuiden van Lanzarote

Vandaag bezoekt u o.a. het Nationaal park Timanfaya, ook bekend
onder de naam “vuurbergen”. Liefhebbers kunnen hier een ritje per
kameel maken, en bij Islote del Hilario ziet u experimenten die alles
te maken hebben met de hete bodemstructuur. Via de kust rijden we
verder met een korte stop bij El Golfo en Los Hervideros. Ook Yaiza en
Uga in het bekende wijnbouwgebied La Geria (met kleine proeverij)
zitten in het programma. Diner.

Dag 4 - Maandag 8 april

Vrije dag of optionele excursie

Lekker niks doen en genieten rondom het hotel of inschrijven voor
een optionele excursie naar Teguise vol sneeuwwitte huisjes en een
markt. Of kiest u voor een spannende catamaran-tour naar
de schitterende Papagayo stranden? Diner.

 

Entrees: Jameos del Agua, Cueva de
Los Verdes, Mirador del Rio, Nationaal
park Timanfaya, Stichting Cesar
Manrique, de cactustuinen, het
landbouw- én het boerenmuseum,
wijnproeverij

Eigen Jacobs reisbegeleiding

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Verzekeringen

Fooien

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

U reist gegarandeerd met Jacobs
reisbegeleiding. De deelnemers
kunnen van Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Jacobs reizigers én
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Dag 5 - Dinsdag 9 april 

Cesar Manrique, zoon van het eiland Lanzarote

Hele dagexcursie die u eerst naar de bijzondere – cactustuinen
brengt. Schepping van de beroemde Spaanse kunstschilder,
beeldhouwer, architect en bouwadviseur Cesar Manrique
(1919-1992). Aansluitend naar de Fundación de César Manrique, een
museum dat is ingericht in en om zijn voormalige droom woonhuis in
een aantal met elkaar verbonden lavagrotten. Bovengronds wordt in
tentoonstellingen een compleet beeld van het werk gegeven waar
het creatieve brein van Manrique zowel als architect, designer en
schilder goed naar voren komt. U daalt af via een
bijzondere vulkanische stenen trap naar vijf in elkaar overlopende
vulkanische kamers. In Tiagua bezoekt u het landbouwmuseum El
Patio en in/nabij het boerenmuseum Monumento del Campesino
heeft u vrije tijd en de mogelijkheid tot lunchen. Diner.

Dag 6 - Woensdag 10 april

Twee dagen om zelf invulling aan te geven. Misschien wilt u per bus
naar de hoofdstad Arrecife. Onze reisbegeleiding is u graag
behulpzaam. OF kiest u voor een extra excursie naar La Graciosa, lief
zustereilandje met slechts 2 dorpjes. Een andere optie is een bezoek
aan FUERTEVENTURA. Onze plaatselijke agent zal u de details en
prijzen (afhankelijk van het aantal deelnemers) informeren. Op beide
dagen ontbijt en diner.

Dag 7 - Donderdag 11 april 

Twee dagen om zelf invulling aan te geven. Misschien wilt u per bus
naar de hoofdstad Arrecife. Onze reisbegeleiding is u graag
behulpzaam. OF kiest u voor een extra excursie naar La Graciosa, lief
zustereilandje met slechts 2 dorpjes. Een andere optie is een bezoek
aan FUERTEVENTURA. Onze plaatselijke agent zal u de details en
prijzen (afhankelijk van het aantal deelnemers) informeren. Op beide
dagen ontbijt en diner.

Dag 8 - Vrijdag 12 april

Lanzarote – Düsseldorf – Limburg

Ontbijten uitchecken en transfer naar de luchthaven waar u om 10.45
uur terugvliegt naar Düsseldorf. Aankomst rond 16.00 uur. Transfer
naar Limburg.

 

deelnemers van onze Duitse agent.
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Hotelinformatie

Beatriz Costa & Spa

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 185,-

Hotel website: http://www.beatrizhoteles.com/es/hoteles/lanz...
Hotel adres: Hotel Beatriz Costa & Spa, Calle la Atalaya, 3, 35508
Teguise, Las Palmas, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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