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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

3 Canarische Eilanden
Tenerife, La Gomera en La Palma: veelzijdig
en puur met heel veel inclusief!

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

9 dagen vanaf

€ 1.695,- p.p.
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Canarische Eilanden
Speciaal voor u ingekocht! Met grote voorsprong de drie mooiste
eilanden van de archipel. ‘Het eiland van de eeuwige lente’: niet
zonder reden heeft het populaire Tenerife deze bijnaam gekregen.
Wat dit eiland van de Canarische Eilanden vooral bijzonder maakt, is
de

grote

verscheidenheid

aan

landschappen.

Naast

de

indrukwekkende bergketens en het vulkanisch gesteente vind je hier
ook nog grootse en groene valleien. Van alle eilanden is Tenerife dan
ook het rijkst aan verschillende vormen van vegetatie. Vergeet ook
zeker het Teide National Park met zijn actieve vulkaan niet, de
diversiteit is groot! La Gomera staat bekend om o.a. Los Roques. Dit
symbool zijn vijf enorme rotsblokken gevormd door magma, die nooit
zijn opgedoken, ze bewaken de ingang van het nationale park
Garajonay. U heeft een adembenemend uitzicht. Wist u dat de lokale
bevolking van Gomera een eigen fluittaal heeft die op de lijst van
werelderfgoed staat van Unesco? Het “Silbo Gomero” (Gomeraanse
fluit). De taal dient om te kunnen communiceren over de diepe
valleien (barrancos) die op het hele eiland voorkomen. Ook Vale Gran
Rey, gevestigd in een groot ravijn, heeft mooie zwarte zandstranden
en azuurblauwe wateren. De schoonheid van het landschap gevuld
met groene palmbomen contrasteert met de kleine witte huizen van
het dorp. Het is misschien een klein eilandje maar aan schoonheid
weet het op La Palma niet te ontbreken! Deze plek wordt door velen
als één van de meest paradijselijke en sprookjesachtige gebieden van
de Canarische Eilanden beschouwd. Hoog gebergte, groene dalen,
fruitbomen,
bananenplanten,
dennenbomen
en
idyllische
watervallen: nergens anders lijkt de natuur zo indrukwekkend als op
dit kleine eiland te zijn. Uiteraard is de transfer per luxe touringcar
naar de luchthaven inbegrepen in de reis. Ook wordt u vergezeld door
onze ervaren Het Zuiden & Jacobs Reizen reisbegeleiding en zijn
natuurlijk alle excursies inclusief! Heeft u ook zo’n zin in deze unieke
reis? Vamos!

Dag 1 - Limburg - Düsseldorf - Tenerife
Tenerife
Vanuit uw Limburgse opstapplaats reist u samen met onze ervaren
Het Zuiden & Jacobs reisbegeleiding per luxe touringcar naar de
luchthaven van Düsseldorf voor uw vlucht naar Tenerife Sur.
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Vervolgens volgt de transfer naar uw prachtig gelegen 4* hotel
Hovima aan de Costa Adeje. De rest van de dag heeft u heerlijk ter
vrije besteding, zo komt u meteen in het juiste vakantiegevoel! U kunt
genieten van de faciliteiten van uw hotel of een heerlijke wandeling

Met vertrouwen op reis!

Vertrekdata
22 april 2022

langs de boulevard maken. Diner en overnachting in uw hotel.

€1695

Dag 2 - La Orotava - Nationaal Park El Teide
Tenerife
Na het ontbijt is het tijd voor een geweldige dag! U reist allereerst
naar Orotava, onderweg ziet u verschillende bananenplantages. Het
historische centrum van La Orotava behoort tot de mooiste van het
eiland Tenerife. Verspreid door de stad liggen diverse pleinen,
gebouwen en tuinen die stuk voor stuk prachtig zijn. U maakt een
uitgebreide wandeling onder leiding van uw ervaren lokale gids.
Middenin het historisch centrum van La Orotava bevindt zich een
architectonisch juweeltje uit de 17e eeuw met hout gesneden balkons
versierd met bloemen dat aan niemand ongemerkt voorbij gaat.
Binnenin ontdekt u de prachtige Canarische binnenplaats omgeven
door ambachtswerk typisch voor de Canarische Eilanden, van de
productie van wijn tot borduurwerk of vlechtwerk. In de vertrekken
van het huis vertelt uw gids u alles over het leven van 200 jaar
geleden. Tegenover het Casa de los Balcones kunt u het Casa del
Turista bezoeken dat vanuit de binnenplaats een indrukwekkend
zicht heeft op de Teide. U vervolgt uw reis richting de machtige
vulkaan El Teide. Dit is ongetwijfeld de meest karakteristieke plaats
van Tenerife. Nationaal Park El Teide werd in 2007 op de
werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Enerzijds zijn hier de
mooiste voorbeelden te vinden van mediterrane bergvegetatie boven
de 2.000 meter. Anderzijds is het één van de meest spectaculaire
gebieden met vulkanische activiteit ter wereld, en uiteraard het
meest opvallende op de Canarische eilanden. Nationaal park El Teide
ligt in het midden van het eiland, op een gemiddelde hoogte van
2.000 meter; de top is ook het hoogste punt van Spanje met 3.718
meter. Vanuit geologisch oogpunt is het een waar natuurwonder. De
structuur van de caldeira en de stratovulkaan Teide-Pico Viejo zijn
uniek op deze planeet. Maar het zijn niet de enige waardevolle
plekken. De honderden kegels, lavastromen of grotten maken het
wetenschappelijke en landschappelijke belang van El Teide nog
groter. Genieten dus, uw fotocamera maakt vandaag overuren! U
vervolgt uw route richting Esperanza, het grootste waterreservaat op
het eiland. Aansluitend diner en overnachting in uw hotel.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar
luchthaven Düsseldorf v.v.
Vlucht Düsseldorf- Tenerife Sur met
Condor /Eurowings incl. taxen (o.v.v.
wijzigingen)
Vlucht La Palma - Düsseldorf
20 kg bagage per persoon en 6 kg
handbagage
Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar
Audiosysteem (oortjes)
4 nachten halfpension Tenerife in
hotel Hovima**** Costa Adeje
4 nachten halfpension La Palma in
hotel H10 Taburiente Playa**** Los
Carcajos
Halfpension: 7 x diner in buffet of
3-gangen menu
1x lunch in restaurant op La Gomera
Hele dagexcursie met lokale gids La
Orotava - Nationaal Park El Teide
Hele dagexcursie met lokale gids
Taganana, Las Mercedes incl.
wijnproeverij met tapas
Hele dagexcursie met lokale gids
naar La Gomera
Overtocht Los Cristianos Tenerife - La
Gomera
Overtocht La Gomera- La Palma
Halve dag excursie met lokale gids
Santa Cruz de la Palma

Dag 3 - Vrije dag Tenerife - Costa Adeje

Hele dag excursie/eilandrondrit met
lokale gids La Palma

Tenerife

Bezoek wijnmuseum incl.
wijnproeverij en kaas

Lekker genieten van het uitgebreide ontbijt en vervolgens de hele
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dag doen waar u zelf zin in heeft. Maak bijvoorbeeld een heerlijke
wandeling over de boulevard van de Costa Adeje of geniet van alle
faciliteiten die het hotel te bieden heeft, zon, strand en meer! Diner en
overnachting in uw hotel.

Dag 4 - La Laguna - Taganana - Las MercedesWijnproeverij
Tenerife
Goedemorgen Tenerife! We maken ons op voor een heerlijke dag naar
een parel van een stadje, gelegen in het oostelijk gedeelte van het
eiland. La Laguna, oude universiteitsstad en tevens UNESCO
bekroond. En dat is niet voor niets: sierlijke gotische torens, koepels in
barokstijl, allerlei koloniale huizen, lopend door de gezellige steegjes,
u kijkt uw ogen uit! Vervolgens gaat u kennis maken met de
hoofdstad van Tenerife Santa Cruz. U vervolgt uw route langs mooie
havens, vissersplaatsjes als San Andres, witte palmenstranden…. Door
het prachtig en verrassend groene Anaga gebergte in het noorden
bereikt u de charmante vissersplaats Taganana een van de oudste
dorpen van Tenerife met architectonisch interessante Canarische
huizen, hier heeft u vrije tijd. Daarna rijden we verder door het Las
Mercedes- bos, een juweeltje met prachtige uitzichten. Vanuit diverse
uitzichtpunten ziet u het Anaga-gebergte, La Laguna en natuurlijk de
Teide. Als afsluiting van deze mooie excursie dag gaan we richting
een bodega in wijngebied Tacoronte, waar we een wijnproeverij
aangeboden krijgen, met een paar typische tapas. Daarna keren we
terug naar ons hotel voor ons laatste diner en overnachting op
Tenerife en zijn we klaar voor het volgende eiland.

Entree zijdemuseum
Toeristenbelasting
Het Zuiden & Jacobs Reizen
reisbegeleiding vanuit Limburg
gedurende de gehele reis
Maximaal 25 personen per reisgroep

Exclusief
Calamiteitenfonds € 2.50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Niet genoemde maaltijden
Eventuele verzekeringen
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 5 - La Gomera - Nationaal Park Garajonay - La
Palma
La Gomera
Na het ontbijt is het tijd voor het volgende Canarische Eiland. Vanuit
de haven van Los Cristianos nemen wij u mee op de ferry naar La
Gomera. De grillige vormen van de zo kenmerkende laurierbomen
tegen de achtergrond van een indrukwekkende wolkenzee hebben
La Gomera de titel Magisch Eiland meegegeven. Vandaag zult u
ontdekken dat dit inderdaad klopt! Bij aankomst staat de touringcar
voor u klaar en kan de rondreis over het eiland beginnen! U begint in
het zuiden Playa de Santiago waarna het bergopwaarts gaat naar het
schitterende centrum van La Gomera en tevens hoofdstad, San
Sebastian. We gaan door naar Nationaal Garajonay, dat is vernoemd
naar de berg Garajonay wat het hoogste punt is van La Gomera.
Geniet van de nevelbossen en de flora & fauna van dit UNESCO. We
gaan lunchen (incl. reissom i.p.v. diner vanavond) op een
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schilderachtige plek in Agulo waar we tevens meer leren over het
Silbo Gomero een fluittaal die “gesproken” wordt door sommige
bewoners. De taal dient om te kunnen communiceren over de diepe
valleien die op het hele eiland voorkomen. Een spreker van het Silbo
Gomero wordt wel een “Silbador” genoemd. Daarna gaan we door het
dal van Hermigua, met wat tijd voor fotostops weer naar San
Sebastian, waar we nog kort doorheen wandelen. Vervolgens gaan we
naar de haven waar we aan boord gaan van de ferry voor de overtocht
(duur, ca. 2,5 uur) naar ons volgende Canarische eiland “La Palma”.
Rond 22.15 uur bereiken we de haven van Santa Cruz de la Palma
waarna we naar ons prachtige 4* hotel gebracht worden in Los
Carcajos, aan de oostkust van La Palma. Overnachting in ons hotel.

Dag 6 - Santa Cruz de la Palma
La Palma
Goedemorgen La Palma, ‘La Isla Bonita’, want zo wordt het mooiste
eiland, ook wel in de Spaanse volksmond genoemd. U gaat het
ervaren! Na het ontbijt staat vandaag een halve dagexcursie op het
programma. De kleine historische havenstad die in de tijd van de
eerste Columbus reizen in de “nieuwe wereld” omgedoopt werd
diende als brug tussen Europa, Afrika en Amerika. Tevens is de stad
nauw verbonden met de geschiedenis van het Spaanse Koninkrijk en
de koloniale tijd. De hoofdstad van La Palma heeft een rijke
geschiedenis. De vele oude koloniale huizen, pleinen en kerken doen
herinneren aan de tijd van de zeevaarders. Vanmiddag kunt u doen
waar u zelf zin in heeft, vergeet vooral ook niet te genieten van alle
faciliteiten rondom het hotel. Uw reisbegeleider informeert u graag!
Overnachting en diner in uw hotel

Dag 7 - La Palma - eilandrondrit
La Palma
Na het ontbijt begint vandaag onze excursie naar het binnenland van
het eiland. De reis voert eerst over de bergrug naar de westkant van
het eiland. We maken een stop bij El Paso, het bezoekerscentrum van
het Nationaal Park De Mirador de la Cumbrecita, een geweldig
uitzichtpunt in het Caldera de Taburiente Nationaal Park wat een
“must” is voor elke La Palma-bezoeker. Het uitzicht in het hart van de
imposante vulkanische kegel is uniek, maar ook het uitzicht op het
Cumbre Nueva-gebergte in het zuiden is indrukwekkend. Een bezoek
aan het zijdemuseum Las Hilanderas is buitengewoon interessant.
We rijden verder naar Los Llanos, waar u door de kleine oude stad
slentert en later langs het dorp Argual rijdt, de smalle Angustas
kloofweg naar beneden naar Puerto Tazacorte. Het strand van Puerto
Tazacorte is een van de meest populaire stranden van het eiland en is
een geweldige plek om uit te rusten en te ontspannen. Tijdens de

Overige info
Vluchtdetails onder voorbehoud
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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excursie bezoekt u het wijnmuseum van La Palma, waar u een kleine
wijnproeverij en wat kaas krijgt geserveerd. Diner en overnachting in
ons hotel.

Dag 8 - Vrije dag La Palma
La Palma
Lekker genieten van het uitgebreide ontbijt en vervolgens de hele
dag doen waar u zelf zin in heeft. Geniet van alle faciliteiten die het
hotel te bieden heeft, de zon het strand en de rotsachtige omgeving,
welke u kunt verkennen tijdens een wandeling over de promenade.
Vanavond geniet u van uw laatste diner en overnachting in uw hotel,
voordat u huiswaarts keert, extra genieten dus!

Dag 9 - La Palma - Düsseldorf - Limburg
La Palma – Düsseldorf – Limburg
Nog een laatste keer ontbijten, uitchecken en vervolgens volgt de
transfer naar de luchthaven van La Palma waarna u terugvliegt naar
Düsseldorf.

Hotel informatie
Hotel Hovima Costa Adeje****
Het zeer goed gewaardeerde hotel, (8,9!!! op booking.com en 4,5 op 5
bij Tripadvisor!) ligt in Costa Adeje, op 5 minuten wandelen van het
strand. Het heeft een buitenbad, spa- en wellnesscentrum en een
fitnesscentrum. Het hotel biedt ook een avondprogramma, u hoeft
zich hier dus niet te vervelen. Wandel ’s avonds heerlijk over de
boulevard of neem een drankje aan de gezellige bar. De kamers zijn
voorzien van een flatscreen-tv met satellietzenders en airconditioning.
Verder heeft elke kamer een badkamer met een bad/douche en een
föhn. In de spa vindt u onder meer een sauna, een hamam en een hot
tub.
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonkamer voor de gehele reis : € 325,Hotel website: https://hovimacostaadeje.com
Hotel adres: HOVIMA Costa Adeje, Avenida Ernesto Sarti, Adeje,
Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl

H10 Taburiente Playa **** Los Carcajos, La Palma
Hotel Taburiente Playa**** ligt op 300 meter van het strand Los
Carcajos, aan de oostkust van La Palma. Het hotel heeft 3
buitenzwembaden en een sauna. Alle kamers hebben airconditioning
en satelliet-tv. De badkamer is uitgerust met een bad/douche en
haardroger. Er zijn ook 3 bars, waaronder een snackbar bij het
zwembad.

Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: https://www.h10hotels.com/en/la-palma-hotels/...
Hotel adres: H10 Taburiente Playa, Travesía de los Cancajos, Breña
Baja, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: zuidenjacobsreizen.com
Versie: 3 april 2022 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel

Pagina 7

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

