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€ 1480 Strandvakantie Tenerife 

Vrijdag 15 mei tot vrijdag 22 mei 2020 | 8 dagen 

• Nederlandstalige begeleiding 
• Exclusieve groepsreis voor Alleenreizenden 50+  
• All inclusive vakantie 
• Iberostar hotel met centrale ligging aan de promenade  

Tenerife, hét eiland van de eeuwige lente met een gemiddelde  
jaartemperatuur van 23° C. De indrukwekkende Teide-vulkaan en  
landschappen zijn bijzonder fotogeniek. Maar ook het typische en groene 
noorden verrast op alle vlakken. In het meer toeristische zuiden vinden we 
promenades en stranden die ons uitnodigen om te relaxen.  

We verblijven in Costa Adeje, een modern vakantieoord met een  
kilometerslange strandpromenade waar jullie talrijke winkeltjes, bars en  
restaurants vinden. 

Hotel: Iberostar Bouganville Playa**** in Costa Adeje  
Ons verblijfshotel ligt aan de boulevard van San Eugenio, vlakbij het strand 
Playa del Bobo. Het hotel staat gekend om zijn vriendelijke service,  
verzorgde buffetten en zijn mooie, verzorgde kamers.   

ALL INCLUSIVE 
Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet. Poolbar (snacks) 10u - 18u. Ijsjes. Lokale 
(alcoholische) dranken 10u - 24u. All inclusive sport & ontspanning: jeu de 
boules, aerobics, boogschieten, volleybal, tafeltennis (borg), fitness, fit & 
fun programma + internationale animatie overdag en ‘s avonds. 

 

 

Single standaard € 1510 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen.  
Max. 20 personen. 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid.  
Behoudens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele 
verhoging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, 
toeristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen. 
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten  
(bv. klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma 
worden aangepast. 

Formaliteiten: identiteitskaart geldig tijdens verblijf. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met Brussels Airlines 
- Transfer luchthaven - hotel - luchthaven 
- Nederlandstalige begeleiding  
- Verblijf in Iberostar Bouganville Playa**** op basis van ALL INCLUSIVE 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Facultatieve uitstappen   - Transfer vanuit Lochristi  
- Reis– en annulatieverzekering     naar Zaventem: € 40 pp.  
- Persoonlijke uitgaven en fooien  - Autoparking Lochristi: € 5     

€ 1610 Single lateraal zeezicht 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 90 30 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 30 per persoon 

BOEK VÓÓR 15/08/2019: 



Strandvakantie Tenerife 

Vrijdag 15 mei tot vrijdag 22 mei 2020 | 8 dagen 

Dag 1: Brussel - Costa Adeje (A) 
Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines, vertrek 
14u05. Aankomst in Tenerife om 17u40. Transfer naar 
het hotel. Check-in en avondmaal. Overnachting in 
het hotel.  

Dag 2: Tenerife, Costa Adeje (O-M-A) 
Ontbijt. Vrije tijd om te genieten van de hotel-
faciliteiten of verken samen met onze reisbegeleiding 
de omgeving van Costa Adeje. We maken een  
wandeling over de kilometerslange strandpromenade 
en flaneren langs winkeltjes, restaurants en bars. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.  

Dag 3: Excursie Teide & Masca (optioneel) (O-M-A)  
Ontbijt. De absolute blikvanger van Tenerife is de 
machtige Teide-vulkaan. We verkennen deze hoogste 
berg van Spanje samen met een bezoek aan het  
legendarische dorp Masca (facultatief - richtprijs  
€ 70). Het unieke vulkaanlandschap in het Nationaal 
Park El Teide is bezaaid met kraters, versteende lava-
stromen en surrealistische rotsen. Het is dan ook een 
bijzonder fotogenieke plek. We rijden verder naar 
Masca langs adembenemende landschappen en  
bezoeken het charmante dorpje. Avondmaal en  
overnachting in het hotel. 

Dag 4: Barranco del Infierno (optioneel) (O-M-A) 
Ontbijt. De actievelingen onder ons kunnen vandaag 
mee op excursie naar Barranco del Infierno 
(facultatief - richtprijs € 20). Het staat ook gekend 
onder de “hellekloof”, maar toch maken we hier  
samen één van de mooiste wandelingen op Tenerife. 
We passeren verschillende uitzichten, wandelen door 
de kloof en eindigen bij een waterval. Per dag worden 
slechts een aantal bezoekers toegelaten, snel  
reserveren is dus de boodschap! Wandeling van  
6,5 km (+/- 3 uur). Niveau: laag tot gemiddeld.  
Avondmaal en overnachting.   

Dag 5: Tenerife, Costa Adeje (O-M-A)  
Ontbijt. Vandaag bezoeken we het nabijgelegen Los  
Cristianos, ooit een oud vissersplaatsje dat nu is  
uitgegroeid tot één van de populairste badplaatsen 
van de Canarische Eilanden (vervoer niet inbegrepen). 
We maken een wandeling op de promenade langs het 
strand en de haven. Avondmaal en overnachting in 
het hotel.  

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons: T 09 395 90 30 
info@alleenreizenden.be 

Dag 6: Eilandtour Tenerife (optioneel) (O-M-A)  
Na het ontbijt verkennen we de prachtige landschappen 
van Tenerife per eilandtour (facultatief - richtprijs € 70). 
We beginnen ons avontuur in Candelaria met de basiliek 
aan zee. Verder naar Orotava, de parel van Tenerife met 
zijn historische huizen. We vervolgen onze tour naar Icod 
de los Vinos, een pittoresk dorpje dat gekend staat om 
haar prachtige drankenbloedboom. Van hieruit rijden we 
door naar Garachico, een dorp aan de voet van een meer 
dan vijfhonderd meter hoge klif. Avondmaal en  
overnachting in het hotel. 

Dag 7: Tenerife, Costa Adeje (O-M-A)  
Na het ontbijt wandelen we samen naar de markt van 
Costa Adeje waar jullie kunnen flaneren langs de vele 
kraampjes. Nadien vrije tijd. Zoek een leuk plekje op het 
Playa del Bobo strand of shopliefhebbers kunnen  
terecht in de winkelcentra vlakbij Playa del Duque. Of 
stap aan boord van de Royal Delfin en ga op zoek naar 
walvissen en dolfijnen (facultatief - richtprijs € 55). 
Avondmaal en overnachting in het hotel.  
 
Dag 8: Costa Adeje - Brussel (O-M) 
Ontbijt. Vrije tijd tot onze transfer naar de luchthaven 
voor de vlucht van 18u40. Aankomst in Brussel om 
23u55. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

Tijdens deze strandvakantie reist u op eigen tempo en heeft u 
de vrije keuze al dan niet deel te nemen aan de excursies.  
De dagen dat de excursies plaatsvinden kunnen gewijzigd 
worden.  


