1. Eiland tour op Tenerife Prijs € 41,10
Deze bustocht biedt u een overzicht van de
verschillende kustgebieden van het eiland. U
zult bij die gelegenheid heel duidelijk zien hoe
Tenerife bestaat uit een groen en vruchtbaar
noordelijk en een droger zuidelijk deel. Via
Santigao del Teide en de Erjos pas, gaat de
tocht verder naar de prachtige uitkijkplaats
"Mirador de Garchico" in El Tanque, waar we
een korte fotostop houden.
Aan deze belvedère bevindt zich een
restaurant met uitgebreid sanitair, maar zonder voorzieningen voor rolstoelgebruikers. Na een
oponthoud van ongeveer 30 minuten gaat de tocht verder naar Icod de los Vinos, waar de
"oudste" drakenboom van de Canarische Eilanden staat. Jammer genoeg zijn de installaties
ook hier helemaal niet toegankelijk voor rolstoelen, zodat we genoodzaakt zijn de boom
vanop enige afstand vanuit het voertuig te bekijken.
De middagpauze brengt u door in La Vera, met zijn magnifiek restaurantpark "El
Monasterio", dat boven Puerto de la Cruz gelegen is en vanwaaruit u bij helder weer een
schitterend uitzicht hebt op heel het Orotava dal. Hier houden we 1,5 tot 2 uur halt.
Hoewel u na een stevige maaltijd misschien wel wat loom zult zijn, zult u toch volop kunnen
genieten van de verdere tocht naar het bedevaartsoord van de Zwarte Madonna in Cadelaria.
In de kerk kan men met een rolstoel binnen, maar aangepast sanitair is er niet. Ongeveer 30
tot 45 minuten later reizen we verder om na een goede drie kwartier aan te komen in Los
Cristianos.

Route
Los Cristianos
Puerto Santiago
Santiago del Teide
Puerto de Erjos
Garachico
Icod de los Vinos
Monasterio ( Rolstoel WC)
Candelaria
Los Cristianos

Vertrek
9:30 van Hotel Mar y Sol, vanaf 11 personen met gids.
Duur
ongeveer 7 uur
Prijs € 41,10
Prijs per persoon, btw inclusief, maaltijden en entreekaarten exclusief.
De organisatie heeft het recht de excursies af te lassen in geval van onvoldoende deelnemers,
met terugbetaling van de volledige som. Wij nemen het recht de route te wijzigen.

2. Eilandexcursie Masca - Isla Baja
Een bezoek aan dit kleine bergdorp in het
Teno-massief is een unieke bele venis. U
bereikt Masca op ongeveer 45 minuten langs
de hooggelegen weg vanuit Adeje en houdt
halt aan de "Mirador Archipenque" (met
aangepast sanitair in de cafetaria); daar hebt u
een uitzonderlijk mooi uitzicht op La Gomera
en de steile kust van Los Gigantes. We blijven
daar ongeveer 30 minuten, wat genoeg is voor
een gezellig kopje koffie.

Dan gaat de tocht via Santiago del Teide in de richting van Masca. Na ongeveer 2 uur
bereiken we de mirador "Cruz de Hilda", die een adembenemend panorama biedt op het
Masca ravijn (de grote sanitaire voorzieningen zijn niet geschikt voor rolstoelen - 30 minuten
halte). Het diep in het ravijn gelegen Masca was tot het begin van de jaren '80 van de voorbije
eeuw nauwelijks bereikbaar voor de buitenwereld. Vandaag kan men het Masca-ravijn echter
makkelijk bezoeken via kronkelende maar goede wegen.
Aangezien Masca zelf niet geschikt is voor rolstoelgebruikers, zullen we daar niet halt
houden. We trekken verder het Teno gebergte in via El Palmar naar Buenavista del Norte, dat
we na ongeveer 1 uur bereiken. Hier kunt u in het restaurant (met aangepast sanitair) van de
golfbaan het middagmaal gebruiken en u verlustigen in het prachtige uitzicht over de greens
(we blijven hier ongeveer 1 tot 1,5 uur).
De terugreis voert ons langs de Garachicos-bergbaan, de hoge Araguayos-weg en Guia de
Isora, in ongeveer 1 tot 1,5 uur naar Los Cristianos.

Route
Los Cristianos
Playa San Juan
Los Gigantes
Santiago del Teide
Masca
Buenavista (Rolstoel WC)
Garachico
Guía de Isora
Los Cristianos
Prijs € 41,10
Prijs per persoon, btw inclusief, maaltijden en entreekaarten exclusief.
Vertrek
9:30 van Hotel Mar y Sol, vanaf 11 personen met gids.
Duur ongeveer 7 uur

3. Eilandexcursie La Gomera met de ferry

Description of the excursion
Na een oversteek van 1 uur met een moderne veerboot die geschikt is voor gehandicapten,
bereikt u vanuit Los Cristianos het buureiland La Gomera. Dit eiland is zesmaal kleiner dan
Tenerife en bestaat uit een hoogvlakte (ongeveer 1.400 m) van waaruit diepe ravijnen naar zee
lopen.
U rijdt in ongeveer 1,5 uur van San Sebastian via Hermigua naar Las Bolas, waar u stopt bij
het bezoekerscentrum. Hier bevindt u zich in een wondermooie tuin met typische planten van
La Gomeras en een winkeltje met plaatselijke ambachtelijke producten en door de
eilandbewoners zelf gebakken koekjes.
Bovendien krijgt u er een heel interessante film over het eiland te zien. We blijven hier
ongeveer 1,5 uur (aangepast sanitair). Na zowat 30 minuten rijden door het nationaal park van
Garajonay, bereikt u het restaurant "La Laguna Grande", dat midden in het park gelegen is
(aangepast sanitair). Oponthoud van ongeveer 1,5 uur. Daarna rijdt u gedurende ongeveer 1
uur voor een deel door het nationaal park en langs verbluffende vergezichten in de richting
van San Sebastian.
De in San Sebastian gelegen "Torre del Conde" is het symbool van La Gomeras en bevindt
zich in het centrum van het stadje. Jammer genoeg is de toegang beperkt voor
rolstoelgebruikers. Op hun reis naar het westen, sloegen de ontdekkers van de Nieuwe Wereld
hier vers water in. De oude bronnen bestaan nog steeds en dragen een ontroerend en trots
opschrift: "Met dit water werd Amerika gedoopt"! Jammer genoeg is ook dit symbool niet
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.Naargelang de verkeerssituatie hebt u meer of minder
kans de districtshoofdstad San Sebastian op eigen houtje te bezoeken, vóór u de terug naar
Tenerife gaat.
Prijs per persoon : € 71,30
Prijs per persoon, btw inclusief, maaltijden exclusief

4. Excursie Cañadas del Teide, Vulkaanexcursie Tenerife ' El Teide'

Route:









Los Cristianos
Vilaflor
Cañaas del Teide
El Portillo (WC)
Izaña
Cumbres de Güimar
La Esperanza
Los Cristianos

Beschrijving van de uitstap
Door een zeer gevarieerde natuur trekken we naar het verrukkelijke Vilaflor, het
hoogstgelegen dorp van Spanje. Hier kreeg het landschap vorm door intensieve landbouw,
meer bepaald door aardappelvelden en wijngaarden.
Op een hoogte van ongeveer 2.000 m bereikt u de "Caldera de las Cañadas" - een oude krater
met een diameter van 17 km, waarvan de bergkegel door een uitbarsting werd weggeblazen.
Bij latere uitbarstingen ontstond de huidige kegel, de Teide. U staat hier in een eigenaardig
landschap van versteende magmastromen met verschillende kleuren, velden van lava-as,
bizarre rotsformaties en, naargelang het jaargetijde, een verrassende veelheid van bloemen en
planten, die enkel hier groeien.
Een fotostop maken we onder andere aan "Los Roques de Garcia", enkele tot
paddenstoelvormen geërodeerde rotsen. In dringende gevallen kan men hier in het
nabijgelegen hotel "Parador del Teide" gebruik maken van het aangepaste sanitair (ongeveer
10 minuten te voet). Tussen 12.00 en 13.00 uur bereiken we het restaurant "Casa Pepe", waar
typisch Canarische specialiteiten worden geserveerd. Het sanitair is aangepast. We blijven
hier ongeveer 1 uur.
Na een ritje van ongeveer 3 km komt men aan het "Centro de Visitantes", waar u onder
andere een film over het nationaal park van Teide in elk jaargetijde kunt zien. Het oponthoud
bedraagt hier 45 tot 75 minuten. Ook hier is er aangepast sanitair.
De terugreis gaat over de "Cumbre" door het Esperanza-woud. Afhankelijk van het weer,
zullen we halt houden aan verscheidene uitzichtpunten. Bij het standbeeld ter ere van "Pater
Ancheta" bereiken we de autosnelweg, die we langs de kust in zuidelijke richting volgen.
Naargelang de verkeerssituatie, duurt die rit 1 tot 1,5 uur.
Prijs per persoon € 41,10
Prijs per persoon, btw inclusief, maaltijden en inkomkaarten exclusief.

6. Excursie Loro Parque

Uitstap Loro-parque tenerife :
prijs per persoon 35 euro ,
Intreedgeld apart ter plaatse te betalen,
ongeveer 31 euro.
Het Loropark is een der meest buitengewone dierentuinen van Europa en zeker het grootste
papegaaienpark ter wereld. De talrijke attracties zijn uniek in Spanje en zeker een reis waard.
Heel het park is erg goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Aan de ingang kan je ook een
electrische scooter huren om vlot rond te rijden.
Wie het park al verscheidene keren heeft bezocht, kan op eigen houtje de havenstad Puerto de
la Cruz gaan bezichtigen.

Route Los Cristianos
Enkel transfer, geen gids inbegrepen, 4 uren vrije tijd in het park. Klanten die niet het park
wensen te bezoeken kunnen op verzoek afgezet worden aan Playa Columbus / Martiánez voor
3 uren.
Prijs € 35,70
Prijsinformatie
Prijs per persoon, maaltijden en entreegelden niet inbegrepen, incl. I.C.I.G., geen gids
Vertrek 9:30h vanuit Hotel Mar y Sol.
Duur ongeveer 7 uur
Noot
De organisatie heeft het recht om de uitstap te annuleren indien er te weinig deelnemers zijn,
de betaalde prijs wordt terugbetaald aan de klant. Het is mogelijk om van uitstap of route te
veranderen in dit geval.

8. Excursie Santa Cruz de Tenerife + Bodega

Winkelen en rondslenteren in de hoofdstad van
het eiland is een belevenis op zich!
De rit naar Santa Cruz duurt 45 minuten tot 1
uur. De hoofdstad biedt talloze mogelijkheden
voor een interessant bezoek van twee uur: een
brede waaier aan winkels, maar ook musea en
kerken. Geniet van de sfeer van de oude
stadssteegjes met hun prachtig gerenoveerde
herenwoningen en de levendige drukte, alsook
van de mooie plekjes in het stadspark.

Daarna rijdt u in ongeveer 45 minuten tot 1 uur naar het originele boerenstadje Tacaronte, om
er wijn te proeven in een van de typische wijnperserijen van het eiland.
Laat u maar eens goed verwennen met de lekkere typische wijn van Tenerife. Ze maken er
zowel rode, als witte en roséwijn, maar ook schuimwijn en kruidenjenever, alles eigen
fabricaat. Natuurlijk mogen daarbij de typische "tapas" niet ontbreken. Er is aangepast
sanitair.
Na een oponthoud van 1 tot 1,5 uur kunt u dan tijdens de ongeveer één uur durende terugreis
een door Bacchus "bereid" uiltje knappen.

Route
Los Cristianos
Sta. Cruz de Tenerife: Winkelen
wijn proeven met tapas in een typisch Canarische
Bodega in Tacaronte (Rolstoel WC)
Los Cristianos
Vertrek
9:30 van Hotel Mar y Sol (andere Hotels aub tijd
raadplegen), zonder gids.
Duur
ongeveer 7 uur
Prijs € 41,10
Prijs per persoon, btw inclusief, wijn proeven en versnaperingen inclusief.
De organisatie heeft het recht de excursies af te lassen in geval van onvoldoende deelnemers,
met terugbetaling van de volledige som. Wij nemen het recht de route te wijzigen.

