
    

Reis Lanzarote 

23 – 30 januari 2018 

Lanzarote heeft vier troeven  

 het klimaat : in januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur er 20° 

 De architect César Manrique, die ervoor gezorgd heeft dat het eiland niet ten 

onder is gegaan aan het massa-toerisme.  Hij liet enkele architecturale pareltjes na, 

die feilloos geïntegreerd zijn in de fragiele natuur van het eiland. 

 Het vulkaangebied Timanfaya, dat zijn huidige vorm pas kreeg in 1730. 

 de lokale keuken, die we op onze vorige reis ten zeerste konden appreciëren :  

We verblijven in Puerto Calero, een gezellig haventje in het 
midden van het eiland, een goede uitvalsbasis voor onze 
verkenningstochten van het eiland.   

Voorziene activiteiten 

- bezoek Park Timanfaya  

- bezoek Fundacion Cesar Manrique 

- bezoek aan Teguise (locale markt) en het strand van Famara 

- bezoek aan noorden van het eiland : Jardim de Cactus, Jameos del Agua, 

Mirador del Rio 

- bezoek aan het zuiden van het eiland : El Golfo, Playa Blanca, Papagayo 

- wandeling (of busje) naar Puerto del Carmen  

- wijndegustatie 

Indien er interesse is, kunnen we ook enkele lichte wandelingen voorzien.  Het programma 
kan ter plaatse aangepast worden. Indien mogelijk houden we daarbij uiteraard rekening 
met individuele vragen van de deelnemers. 

We combineren de flexibiliteit van een individuele reis  

met de gezelligheid en het comfort van een groepsreis. 

    



De indicatieve prijs voor deze reis bedraagt  1300 EUR per persoon (op basis van B&B). 

Voor een éénpersoonskamer is er een supplement van 250 EUR. 

Inbegrepen : 

 transport van en naar de luchthaven in België 

 Verblijf van 7 nachten inclusief ontbijt in een standaard kamer.   

 Vervoer met minibus ter plaatse  

 Begeleiding 

 Een annuleringsverzekering ( 35 EUR) is optioneel (*) 

Bovenstaande prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud, aangezien we pas kunnen 

reserveren als het minimum aantal deelnemers bereikt is (6 personen). 

De overige onkosten (middagmalen, avondmalen en inkomgelden) worden ter plaatse 

afgerekend. We eten in principe in groep, maar je kan ook individueel iets eten. Voor de 

maaltijden rekenen we op een budget van 40 EUR per dag, excl. dranken.  (280 EUR) 

 

Ga je mee ? 

Bel naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43  of 0477/688.760). 

 

 

Wens je nog meer inlichtingen ? 

 

Meer informatie over Lanzarote vind je op onze website. 

Je mag thuis eens komen kijken naar het foto-album van onze vorige reis ! 

 

 

(*) Voor de annuleringsverzekering bevelen we de Nogo-verzekering van Europe Assistance aan. Je kan ook zelf een 

verzekering afsluiten.   

http://www.wandelenlangskusten.eu/Lanzarote/Lanzarote.php
http://www.europ-assistance.be/annulatieverzekering/nogo-tempo?AgtNum=assurax

