
 

 

8 DAGEN TENERIFE 

2 TOT 9 OKTOBER 2020 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Tenerife is het grootste eiland van de Canarische Eilanden, een tot Spanje behorende eilandengroep 

in de Atlantische Oceaan. Het eiland ligt ongeveer 400 km van de kust van Marokko en de Westelijke 

Sahara en is met net over de 900.000 mensen het eiland met de meeste inwoners van Spanje. 

Evenals de buureilanden is het een eiland van vulkanische oorsprong. De grootste vulkaan van het 

eiland is El Teide, die met 3718 meter meteen de hoogste berg van het grondgebied van Spanje is. 

De hoofdstad van Tenerife is het aan de oostkust geleden Santa Cruz de Tenerife. Deze stad heeft 

een belangrijke haven en is een van de hoofdsteden van de Canarische archipel. Van 1833 tot 1927 

was Santa Cruz de Tenerife de enige hoofdstad van de Canarische Eilanden, totdat in 1927 werd 

bepaald dat ook het op Gran Canaria gelegen Las Palmas de Gran Canaria een van de hoofdsteden 

van de archipel is. Tot de dag van vandaag is de situatie nog zo dat er dus twee hoofdsteden van de 

Canarische eilanden zijn. 

Accommodatie 



Het toegankelijke Kurhotel Mar y Sol ligt in het zuidwesten van Tenerife, één van de Canarische 

eilanden. Het hotel is gebouwd in de authentieke Spaanse stijl. Alle verdiepingen zijn bereikbaar met 

een lift.  

Hotel Mar y Sol ligt op ongeveer 400 meter van de 8 kilometer lange strandboulevard en is gebouwd 

op een kleine helling. Het hotel beschikt over twee zwembaden, waarvan één het hele jaar door 

verwarmd wordt tot 32°C. Beide zwembaden zijn voorzien van lift en trap met handrails, jacuzzi’s, 

massagejets en een waterval. Rondom het zwembad kunt u gebruik maken van een groot aantal 

extra hoge ligstoelen en zorgen de parasols en palmbomen voor de nodige schaduw. De 

appartementen zijn gebouwd op verschillende verdiepingen en gesitueerd rondom het zwembad. 

Het rolstoelvriendelijke strand (met strandrolstoelen) bevindt zich op een wat grotere afstand van 

Hotel Mar Y Sol. Indien gewenst kunt u gebruik maken van een individuele en rolstoelvriendelijk taxi-

service om bij dit strand te komen. 

Standaard appartement 

Een comfortabel 2-kamerappartement, met een aparte woonkamer en slaapkamer, een 

toegankelijke badkamer en een balkon of terras.  

De woonkamer heeft een kitchenette met twee kookplaten en een koelkast. Deze kamer is ingericht 

met een eenpersoonsslaapbank met een tweede uitschuifbaar bed, een dressoir, een salontafel met 

rieten stoel en een eettafel met stoelen. De slaapkamer heeft twee eenpersoonsbedden (50 cm 

hoog), nachtkastjes, een dressoir en een ingebouwde kledingkast. 

Ruime badkamer, rolstoeltoegankelijk, met een verhoogd toilet met handgrepen, föhn, een 

verrijdbaar ladekastje voor accessoires en een inrijdbare douche. De badkamer heeft een anti-

slipvloer en een wastafel met verstelbare spiegel.  

Deze reis is gebaseerd op halfpension. Het ontbijt en het diner is dus inbegrepen.  

Mindervalide aanpassingen 

• Uw handbewogen hulpmiddel kan vanzelfsprekend mee op reis 

• Hotel Mar y Sol is tot in detail aangepast aan mindervalide gasten 

• Aangepast zwembad met zwembadlift en geleidelijk aflopende trap 

• Strand met strandrolstoel op 1 km afstand (transfer mogelijk) 

• Rolstoelvriendelijke excursies 

• Mogelijkheid tot het huren van diverse (elektrische) hulpmiddelen 

Programma  

Tijdens deze reis maken we 2 excursies met een touringcar met lift:  

1. Eilandtour: per bus maken we een tour langs de mooiste plekjes van Tenerife. We volgen de 

kronkelige kustwegen en trekken het groene en heuvelachtige binnenland in. Hoogtepunt is een 

bezoek aan de voet van de uitgedoofde vulkaan El Teide. 

2. Santa Cruz + Bodega: Santa Cruz de Tenerife, de hoofdstad van het eiland ademt nog een echte 

Spaanse sfeer. De Calle del Castillo is de belangrijkste winkelstraat en verspreid over de stad vinden 

we diverse musea, kleurrijke markten en rijkelijk gedecoreerde kerken. Er is geen programma in 

Santa Cruz, dus een ieder kan doen wat hij/zij het liefste in deze stad wil! Vervolgens rijden we door 

naar het boerenstadje Tacaronte, waar we in een typisch Canarische Bodega kunnen wijnproeven en 

tapas eten. 



Paspoort en visum 

Voor een verblijf op Tenerife dient men in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese 

identiteitskaart. Er is geen visum nodig. 

Bevolking en klimaat 

De geschiedenis van het eiland Tenerife is lang uit de geschiedenisboeken gebleven door de 

afgelegen liggen van het eiland. Waar de oorspronkelijke inwoners van Tenerife bijvoorbeeld 

vandaan kwamen is nog steeds niet helemaal duidelijk. Men weet dat zij de ‘Guanches’ worden 

genoemd en vermoed dat zij afstammen van Berberstammen uit Noord-Afrika. Zo’n vierduizend jaar 

geleden zouden ze vanaf het Afrikaanse vasteland naar Tenerife en andere Canarische Eilanden zijn 

overgestoken.  

De cultuur van Tenerife is een mooie mengeling van Spaanse en Zuid-Amerikaanse invloeden, gestut 

door een flinke bodem oorspronkelijke eiland cultuur. Op Tenerife is er tot op de dag van vandaag 

veel aandacht voor religieuze feesten en festivals. Het rooms-katholieke geloof is dominant op alle 

Canarische Eilanden.  

Dankzij de passaatwind en de ligging is het klimaat op Tenerife gelijkmatig met temperaturen van 's 

winters rond 19° tot 's zomers 25°. De nachttemperaturen liggen 's winters rond 14° en 's zomers 

rond 21°. Hierdoor wordt Tenerife ook wel het eiland van de eeuwige lente genoemd. 

Het noorden van Tenerife (rondom de vulkaan El Teide) is vaker bewolkt en regenachtiger dan het 

zuiden van Tenerife. In de zomermaanden heeft Tenerife soms te maken met een aanvoer van hete 

lucht uit de westelijke Sahara. Op deze momenten kan het wel 35 graden worden! 

Eten en drinken 

De keuken van Tenerife is de meest pure keuken van Spanje. Het zijn veelal eenvoudige gerechten 

waarin vis, groente en aardappelen centraal staan. Maar ook voor de vleesliefhebbers is er 

voldoende keus. Gerechten die uit andere delen van Spanje zijn overgekomen zijn tapas en paella.  

Mocht de Spaanse keuken u niet smaken dan kunt u overal op Tenerife ook kiezen voor de 

internationale keuken.  

De wijnen van Tenerife zijn heerlijk. Op internationale wedstrijden worden er geregeld prijzen in de 

wacht gesleept. Dat je de wijnen in Nederlandse winkels amper tegenkomt heeft vooral te maken 

met de prijs en beschikbare hoeveelheid. Het overgrote deel van de wijnen wordt op het eiland 

Tenerife zelf verkocht. 

Voltage en stekkers 

De stopcontacten op Tenerife zijn gelijk aan die in Nederland. U hoeft geen wereldstekker mee te 

nemen. 

Tijdsverschil 

Er is 1 uur tijdsverschil tussen Tenerife en Nederland. Op Tenerife is het 1 uur vroeger.  

Geldzaken 

De munteenheid van Tenerife is de euro. U hoeft uw contante geld dus niet om te wisselen voor een 

andere valuta. Wel dient u uw pinpas te activeren voor gebruik in het buitenland.  

Taal 

De officiële taal op Tenerife is Spaans. Daarnaast spreken veel inwoners Engels en Duits.  



Fooi 

Op Tenerife is het gebruikelijk een fooi te geven voor de chauffeur, lokale gids, hotelpersoneel en in 

restaurants. Als richtlijn kunt u 10 tot 15% aanhouden. 

VLUCHTSCHEMA 

De reis is gebaseerd op vluchten met Transavia vanaf Amsterdam naar Tenerife Zuid en retour.  

Het vluchtschema kan er, onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen, als volgt uitzien: 

Vrijdag 2 oktober 2020: vertrek Amsterdam Schiphol 06:10 en aankomst Tenerife Zuid 09:55 

Vrijdag 9 oktober 2020: vertrek Tenerife Zuid 10:40 en aankomst Amsterdam Schiphol 16:10 

Reissom 

1op10 begeleiding (geen zorg) 

• € 1599,- bij verblijf in een tweepersoonskamer 

1op2 begeleiding  

• € 2199,- bij verblijf in een tweepersoonskamer 

1op1 begeleiding 

• € 2899,- bij verblijf in een tweepersoonskamer 

Het is ook mogelijk om in een éénpersoonskamer te verblijven. Hiervoor geldt een toeslag van € 90,-. 

Inclusief 

• Vlucht Amsterdam – Tenerife v.v. 

• Luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen 

• Transfer vliegveld – hotel v.v. 

• Overnachtingen op basis van halfpension 

• Nederlandse begeleiding vanuit Ouderen Vakanties 

• Genoemde excursies en entreegelden 

Exclusief 

• Optionele excursies 
• Overige maaltijden en consumpties 
• Reserveringskosten €20 
• Calamiteitenfonds €2,50 
• Reis- en annuleringsverzekering 
• Persoonlijke uitgaven 

De offerte wordt aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid.  

Er zijn nog geen optionele reserveringen geplaatst. 
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