Ontdek het échte Tenerife
met

en PROJECT U/TURN

WETRAVEL2 en PROJECT U/TURN slaan
de handen in elkaar om van jouw vakantie
iets onvergetelijks te maken. Kies een mooi
hotel en vul je dagen in met enkele toffe
activiteiten. Hieronder vind je 5 mogelijke
dagprogramma’s, maar jij kiest hoe jouw
vakantie er uit ziet. Ga voor het volledige
pakket of kies enkele activiteiten uit!

* VOLCANIC EXPERIENCE

in het NATIONAAL PARK van EL TEIDE
1. Bezoek aan El Teide

De route naar El Teide is in één
woord ‘spectaculair’. De trip neemt
je mee langs enorme lavavelden,
zwarte bergen en bizarre rotsformaties. Het Nationaal Park van El Teide is een must see! De kabelbaan
brengt je tot 3.500m hoogte.
(kabelbaan: + €27)

2. Hike Siete Canadas

Klaar voor een wandeling?
Met speciale U/TURN-rolstoelen
wandelen we een stukje van de gekende “Siete Cañadas”.
Een aangename hike met voortdurend uitzicht op El Teide.

3. Lunch typische finca
Ga voor het volledige pakket of maak een keuze.

+32 489 374 799

+32 14 700 600

Tijd voor ontspanning bij “Finca Los
Trevejos”. Schuif je voeten onder tafel en geniet van de huisgemaakte
wijnen en gerechten op van deze
magische plek.
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* JEEP SAFARI
1. Bezoek El Teide

in het NATIONAAL PARK van EL TEIDE

Het prachtige vulkaanlandschap
laat niets aan de verbeelding over.
We nemen de kabellift omhoog
naar 3.500m hoogte. De vergezichten zijn fenomenaal.
(kabelbaan: + €27)

2. Lunch

Na El Teide zetten we onze tocht
verder, we stoppen aan enkele uitzichtpunten om te genieten van de
omgeving.
Aan het campamento Chio nemen
we de tijd om een hapje te eten.
Iemand zin in verse koffie?

3. 4x4 tocht

Na de lunchpauze verlaten we de
grote weg en rijden we de Corona
Forestal in. Een uurtje 4x4 rijden in
het bosrijke Tenerife.

Ga voor het volledige pakket of maak een keuze.

* WHALE WATCHING

naast de ROTSEN in LOS GIGANTES
1. Walivssen spotten

Een unieke ervaring in de unieke setting van Los Gigantes,
de perfecte combinatie voor een
dagje “congé”. Ben je klaar om uit
te varen en walvissen te spotten?

2. Lunch

Na de boottocht meren we opnieuw aan in de haven. We laten
ons verwennen met een lichte
lunch en een échte barraquito.

3. Kajakken

Voor de echte waterratten kunnen
we na het walvissen spotten ons
avontuur op zee verderzetten. In
de haven liggen enkele kayaks
klaar voor een tochtje langs de kliffen van Los Gigantes.
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* TENERIFE BY BIKE

1. Huur Handbike

Maak je verblijf op Tenerife nog
aangenamer en huur een all-terrain
handbike van het merk Top End.
Je kan ook een gewone mountainbike vastleggen voor familie of
vrienden.
Huren kan al vanaf een 1/2 dag.

Handbike:
vanaf €22 per dag
Mountainbike:
€15 per dag

2. Begeleide tocht

Trek je er liever niet alleen op uit,
maar verkies je een begeleide
tour? Dan kiezen we samen de
perfecte etappe voor jou.

3. Levering

Handbike + mountainbike kunnen
geleverd en opgehaald worden
aan het hotel.

*ZELF PLANNEN?
Wil je iets anders doen?
Denk je er aan om het Noorden
eens te bezoeken?
Droom je al lang van een bezoekje aan de hoofdstad? Puerto de la
Cruz? La Laguna?
Zin om andere geheimen van
Tenerife te ontdekken? Een oude
dam of één van de prachtige barranco’s?
Heb je altijd al eens willen gaan
klimmen in een diepe canyon?

Laat het ons weten!
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