
 
Provinciale ReisCommissie 

 
 

7-daagse wandelvakantie op Tenerife 

van 31 maart t/m 6 april 2020 
 

 
 

Wij wandelen deze week door zeer verschillende landschappen van dit 
indrukwekkende eiland en genieten van de extremen in de natuur. We 

komen door mooie bergdorpen en proeven van heerlijke lokale 
specialiteiten. 

                  
Prijs 

Bij minimaal 18 deelnemers bedraagt de reissom €1390 p.p. op basis van 
een 2 persoonskamer, incl. half pension en 5 lunchpakketten of picknicks. 

De toeslag voor een 1 persoonskamer bedraagt €154. 
Niet leden betalen €53,50 extra. 

 
Opgave 

Stuur of mail zo snel mogelijk, maar in ieder 
geval voor half november een volledig 

ingevuld en ondertekend inschrijfformulier 
naar Ria Hettinga. 

E Mail: ukhettinga@kpnmail.nl 

Postadres: Schepperij 34 9791LV Ten Boer.   
 

 
Vragen over deze reis 

Neem contact op met Ria Smaal via jbsmaal@gmail.com of via tel.nr 
0597-851914 

 
Deze reis is op initiatief van de Provinciale Reiscommissie Groningen 

en wordt uitgevoerd door Sophus Travel uit Leusden. 
 

 
 

 



Kort programma per dag 

 
Dag 1: 

Vanaf de opstapplaatsen rijden we naar Eindhoven en vliegen naar 

Tenerife. Na aankomst brengt de bus ons naar Hotel Parque Vacacional 
Eden, ons verblijf de komende week. 

 

 
 

Dag 2: 

We beginnen vandaag in het Tenogebergte. We lopen door een landschap 
van wilde schoonheid met metershoge boomheide en kleine bergdorpjes. 

Een wandeling van ongeveer 4 uur wandelen. Aan het einde van de 
wandeling wacht de bus op ons. De bus brengt ons naar Garachicoa, eén 

van de mooiste plaatsjes van dit eiland, ondanks dat het bijna volledig 
verwoest is door de zijkrater van de Teide.  

 
Dag 3: 

We gaan met de kabelbaan naar  
bijna de top van de vulkaan in het  

Teide nationaal park.  
Hier genieten we van een geweldig uitzicht  

voordat we starten met onze wandeling.  

Start is op 3555m. en eindigt op 2150m.   
De wandeling neemt ongeveer 4.5 uur in beslag. 

 
Dag 4:  

Vandaag starten we in het natuurpark van Anaga, waar we een  
Gofiomolen bezoeken. Vervolgens gaan we naar Cruz del Carmen en 

eindigen in Chinamada, waar na 3 uur wandelen een brunch in een 
grotwoning wordt geserveerd met lokale specialiteiten. 

 
Dag 5:       

We starten in het dorp Afur  
in nationaal park Anaga, dat door de Unesco  

als Biosfeerreservaat is aangemerkt.  
Van Afur wandelen we naar  

de kust van Tamadiste langs kliffen  

en over landbouwgronden naar Taganana.  
Een wandeling van ongeveer 4 uur.  

Onderweg traditionele lunch 



Dag 6: 

We starten in het bergdorp San Jose de Los Llanos met koffie/thee in een 
lokaal barretje. Hier vandaan wandelen we in 4 uur naar onze 

bestemming Chinyero, dat is ontstaan door de laatste vulkaanuitbarsting 

100 jaar geleden. 
’s Avonds een maaltijd bij een boerderij/wijnmakerij in de vallei Orotava. 

 
Dag 7: 

Naar huis. 
 

Door omstandigheden kan het gebeuren dat het programma aangepast 
moet worden. 

 
 

 
 


