
   

 

 

Provinciale Reis Commissie Groningen 

 

 

8-daagse vlieg /rondreis Gran Canaria 

Van 29 januari- 5 februari 2020 

 

 
 
Gran Canaria is een veelzijdig eiland en imponeert met droomstranden, woeste bergen 

en adembenemende valleien. Grootsteedse flair is te vinden in Las Palmas, maar ook 

vind je idyllische dorpsrust in afgelegen valleien. U kunt in de voetsporen treden van 

Columbus, wandelen door dorpjes en musea en kerken bezoeken. Ook een bezoek aan 

het nabijgelegen Tenerife staat op het programma. 

Ga met ons mee genieten van de traditionele keuken en de heerlijke lokale wijnen. 

Bovendien schijnt de zon er het hele jaar. U gaat toch ook mee? 

 

Prijs 
Bij minimaal 15 betalende deelnemers bedraagt de reissom €1383,00 p.p. op basis van 

een twee persoonskamer, incl. halfpension.                                                                           

We verblijven de hele vakantie in Hotel Beverly Park te Playa del Ingles.  

De toeslag voor een 1 persoons kamer bedraagt €159,00. 

Niet leden betalen €53,50 extra. 

 

Opgave  
Stuur of mail dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 30 september 2019 een 

volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier + kopie van uw paspoort/ID naar 

Marjan Jansen.   
E Mail: marjanjansen0@gmail.com, Postadres: Breitnerstraat 7, 9718ML Groningen. 

 

Vragen over deze reis  
Neem contact op met Eef Wiegman via veenwieg@gmail.com of tel.0636318633 

 

Punt van aandacht  
De deelneemster dient er rekening mee te houden dat reizen vermoeiend kan zijn. 

Van alle deelneemsters wordt een goede conditie en gezondheid vereist. Elke reis kan 

(Stads)wandelingen van 1.5 of 2 uur bevatten, gebieden met veel trappen en hellingen 

e.d. Dit mag geen problemen opleveren. 

 

 

Deze reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen en wordt                                                                                                                                                         

uitgevoerd door Sophus Travel uit Leusden. 

 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 
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Kort programma per dag. 

 

Dag 1: 

Vanaf de opstapplaatsen Zuidbroek en Hoogkerk rijden we naar Schiphol. We vliegen 

naar Las Palmas met vliegtuigmaatschappij Transavia. 

Na aankomst staat de bus klaar om ons naar Hotel Beverly Park in Playa des Ingles 

brengen. Vluchtschema (onder voorbehoud) Amsterdam-Las Palmas 14.35-18.15 uur. 

 

Dag 2:                                                                                                                               

Met de reisleider(ster) gaan we na het ontbijt voor dagexcursie naar Las Palmas, de 

hoofdstad van het eiland welke ligt aan de grootste Spaanse haven. We wandelen door 

het historisch stadscentrum en bezoeken o.a. de Kathedraal Santa Ana. Daarachter ligt 

Casa de Colon met zijn fraaie houten balkons. We bezoeken in deze Casa het 

Columbusmuseum. 

 

Dag 3  

We beginnen de dag met een bezoek en een wandeling door vissersdorp Arguineguin, 

vervolgens stappen we aan boord voor een mooie boottocht (http: joutu.be/E1Nd 

vzj.6Q). 

Na de lunch gaan we naar Puerto de Mogan. Dit dorpje wordt ook wel klein Venetië 

genoemd, we wandelen daar door kleine straatjes met bruggetjes over smalle kanaaltjes.  

 

Dag 4  

Na het ontbijt gaan we naar één van de mooiste valleien op het eiland, de altijdgroen 

blijvende Barranco de Guayadeque. Met cactussen, agaven, klaprozen en 

amandelbomen. Af en toe stappen we uit de bus om de mooiste plekken te bekijken. 

Daarna rijden we door naar de zogenoemde Grotdorpjes waar mensen leven in de 

voetsporen van de Guanchen (de oorspronkelijke bewoners). 

We reizen verder naar Caldera de Bandama, de grootste vulkaankrater, met prachtig 

uitzicht op Las Palmas en Telde. In de middag gaan we naar Teror, een klein dorpje met 

koloniale architectuur, het dagelijks leven draait om de 18e-eeuwse Baselica de Nuestra 

Señora del Pina. Eind van de dag gaan we naar de Vallei van de duizend palmen en het 

dorpje San Bartolome. Prachtige dag met een goede afwisseling van natuur en cultuur. 

 

Dag 5 

Vandaag gaan we naar Telde, een prachtige oude stad met oude bomen en prachtige 

huizen in koloniale stijl. Daarna rijden we naar Arucas, ook wel bekend als de stad van 

de rum. We gaan deze Rum fabriek bezoeken en leren over haar geschiedenis en het 

proces van rum maken. Na de lunch rijden we naar Galdar, een bananenplantage. Verder 

gaat onze tocht naar de Valei van Agaete. We bezichtigen hier het architectonische 

theater Auditorium Alfredo Kraus. 

 

Dag 6: Tenerife 

We nemen vanochtend de boot naar Tenerife. We bezoeken Nationaal park El Teide met 

haar vulkanische berg en maanlandschap en zijn we vrij om te wandelen. 

Na dit bezoek rijden we naar Puerto de la Cruz, de topbestemming van Tenerife. 

Na de lunch gaan we met een stadstour door de hoofdstad Santa Cruz. We zien het 

Auditoria de Tenerife, de parlementsgebouwen, verschillende faculteiten van de La 

Laguna Universiteit en niet te  vergeten het winkelcentrum op Plaza de España, waar we 

vrije tijd hebben om te kunnen winkelen. 

Aan het einde van de dag keren we terug naar Gran Canaria met de boot. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Dag 7 

We beginnen de dag met een stadstour in Aguimes, met als hoogtepunt de parochiekerk 

van San Sebastian met neoclassicistische gevel. Daarna gaan we naar de oudste stad op 

het eiland ‘Ingenio’. Dit plaatsje was in de 16e eeuw het welvarende centrum van de  

 

Suikerindustrie met haar suikerraffinaderijen. We maken een stop om de drukmachine 

voor suikerriet van dichtbij te kunnen bekijken.  

Vandaag de dag is de stad bekend om zijn borduurwerk en het Museo de Piedra y 

Artesania (steen en aardewerkmuseum). Hier zien we hoe het borduurwerk wordt 

gemaakt. 

 

Dag 8 Naar huis 

Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven om naar Amsterdam te vliegen. 

Vluchtschema (onder voorbehoud) 10.30-16.10 uur 

  

 

 

 

 

   


