
  Tenerife vanuit luchthaven Oostende 

Van woensdag 28/11 tot zaterdag 8/12/2018 

 

Tenerife : eiland van de eeuwige lente en van contrasten waar wandelaars en zonnekloppers hun 

paradijs vinden, de toppers zijn Playa de las Americas en Los Cristianos, maar alles onder de 
indrukwekkende vulkaan ‘El Teide’, de hoogste berg van Spanje. 

Hotel Vulcano : een van de troeven van dit comfortabele viersterrenhotel is zijn ligging. Het werd 

gebouwd op een van de beste locaties van Playa de las Americas, op wandelafstand van het strand, 
de leukste winkelcentra en uitgaansgelegenheden. Het moderne winkelcentrum 'Safari' met 
loungebars, goede restaurants, designershops... is zeker een aanrader. Dit hotel werd volledig 
gerenoveerd in 2017 is ook geliefd voor zijn gevarieerde en lekkere keuken en het vriendelijke 
personeel dat heel behulpzaam is.  

Faciliteiten : Salon, kapsalon, schoonheidssalon, roomservice (7.30-24u.),Wifi (gratis) in een deel van 
het resort 

Eten & drinken : Restaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking, vegetarische maaltijden), 
Poolbar met snacks, lobbybar, poolbar. Lange broek vereist voor de heren tijdens het avondmaal. 

Sport & ontspanning : 2 zoetwaterzwembaden met fontein en kindergedeelte, zonneterras met gratis 
ligzetels, tuin, nieuw chill-out terras 
Gratis: pingpong, petanque, minigolf, fitness, yogaruimte 
Animatie overdag (sport en spel, aerobic,...) en 's avonds (shows, livemuziek) 
Betalend: biljart, massages. 

Verblijf : Alle vernieuwde kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer, airco, telefoon, 
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), lege minibar (betalend, op aanvraag gevuld), safe en balkon. 

Excursiemogelijkheden : El Teide (3718 m), Eilandtoer, La Gomera( op een uurtje varen) en andere  

Prijs :  €  1260 p.p. ( brochureprijs = € 1447,80 !!!!!!) 
Supplement  single : € 380 reductie 3

e
 persoon in 2-persoonskamer : € 250 

Inbegrepen : vluchten h/t Oostende - Tenerife Zuid met maaltijd op de terugreis, luchthaventaksen,  20 
kg bagage, transfers luchthaven hotel h/t, 10 overnachten met half pension, BTW, professionele 
begeleiding v.a. Oostende door François Ghys 

Niet inbegrepen : dranken tijdens de maaltijden, persoonlijke uitgaven, annulatie en  
bijstandsverzekering, eventuele fuelsupplement, excursies. 

Inschrijven vóór 10/08/2018 

Info : François Ghys (A1195), Rogierlaan 16/4.01, 8400 Oostende, t-059 266692 e-0477 595794. 
Reis  georganiseerd i.s.m. Van Dycke Reizen (A1195) en TUI (A1201). 


