Tenerife 4Kids

8-daags verblijf op Tenerife
- ½ dag jeepsafari naar de Teide.
- Bezoek aan dierenpark ‘Loro Parque’.
- Zeezoogdieren spotten per boot.
Meer info bij uw reisagent of op www.imaginetravel.be

V.U.: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (b.4), 8200 Brugge. Lic 7165

Vanaf
€ 650
p.p.

Dag 1 : Brussel - Tenerife Zuid – Costa Adeje
Vlucht van Brussel naar Tenerife Zuid. Ophalen van uw huurwagen. Traject naar Melia Jardines del Teide,
een mooi 5* hotel. Verblijf in een junior suite voor 2 volwassenen en 2 kinderen,
Dag 2 : 1/2 dag jeepsafari naar de Teide
Om 09u15 jeep safari vanaf Playa de las Americas naar het Nationaal Park Teide met zijn indrukwekkende
vulkaanlandschap en de Pico del Teide, de hoogste berg van Spanje (mogelijk op dinsdag, woensdag,
donderdag of zaterdag). Mooie tocht per jeep langs enkele hoog gelegen dorpen zoals Arona en Vilaflor
tot aan de Pico del Teide met prachtige zichten op de indrukwekkende natuur. Rond 13u30 bent u terug
op het vertrekpunt.

Dag 3 : Bezoek Loro Parque
In 1972 opende het papegaaienpark Loro Parque haar deuren in Puerto de la Cruz gelegen in het noorden
van Tenerife. Intussen is het uitgegroeid tot een prachtig dierenpark met walvissen, zeeleeuwen,
dolfijnen, orka’s,… en is het één van de meest bezochte bezienswaardigheden van het eiland. In de
namiddag kan u nog even langs de zwarte lavastranden wandelen in Puerto de la Cruz.
Dag 4 :
Vrije dag om te genieten van de omgeving en de stranden in de buurt.
Dag 5 : Excursie zeezoogdieren spotten (3u)
Vanaf de haven van Las Galletas vertrekt u per boot om zeezoogdieren te spotten. In de wateren rond
Tenerife leven groepen grienden, tuimelaars, langsnuitdolfijnen,… Ze worden dagelijks gespot en hopelijk
ook door jullie.
Dag 6 : Bezoek waterpretpark Siam Park
Geniet van een dag volle waterpret met veel spectaculaire glijbanen, waterattracties en zwembaden. Fun
gegarandeerd!
Dag 7 :
Geniet nog van uw laatste dag op Tenerife.
Dag 8 : Costa Adeje - Tenerife Zuid - Brussel
Traject per huurwagen naar Tenerife Zuid. Afleveren van uw huurwagen en terugvlucht naar Brussel.

Periode 2020
01/02 – 21/02/20
22/02 – 29/02/20
01/03 – 31/03/20
01/04 – 15/04/20
16/04 – 30/06/20
01/07 – 15/07/20
16/07 – 24/08/20
25/08 – 27/10/20

Prijs
volw.
€ 720
€ 780
€ 720
€ 780
€ 650
€ 780
€ 820
€ 780

Prijs
kind
€ 370
€ 390
€ 370
€ 390
€ 340
€ 390
€ 430
€ 430

Richtprijs op basis van 2 volw. en 2 kinderen in een
junior suite en onder voorbehoud van
beschikbaarheid/wijzigingen

Inbegrepen
•
•
•
•
•

7 overnachting in Melia Jardines del Teide*****
in een junior suite voor 2 volw, en 2 kinderen in
kamer met ontbijt.
Jeepsafari ½ dag naar het Nationaal Park Teide.
Entreetickets dierenpark Loro Parque.
Entreetickets waterpretpark Siam Park.
Boottocht van 3u in Las Galletas om
zeezoogdieren te spotten

Niet inbegrepen
• Vlucht.
• Huurwagen.
• Annulatieverzekering

www.imagine4kids.be

