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Zijn jouw klanten op zoek naar 
een actieve en/of avontuurlijke 
vakantie in de zon? Dan is 
Tenerife winter en zomer een 
ideale bestemming, zowel te 
land als te water!

De brede waaier aan mo-
gelijkheden op Tenerife 
aan plezier, ontspanning, 
uitstappen en ontdek-
ken is oneindig. Kinderen 
hoeven zich nooit te ver-
velen op het eiland, wat 
ook een vakantiegaran-
tie is voor hun ouders. 

Kwalitatieve stranden

Tenerife telt meer dan 70km stranden met 

een grote diversiteit en zand in alle kleu-

ren. Klanten kunnen er genieten van de 

stralende zon en de onmetelijkheid van de 

kustlijn. De stranden van Tenerife behoren 

tot de beste van de Canarische eilanden 

en 13 ervan zijn bekroond met de Blauwe 

Vlag van ADEAC omwille van de kwaliteit 

van het water.

Dolfijnen en walvissen 
spotten

De permanente kolonie in de oceaan 

rond Tenerife telt 500 walvissen en 250 

dolfijnen. Boottrips uit de havens van Los 

Cristianos, Colón en Los Gigantes brengen 

de vakantiegangers dagelijks tot vlakbij de 

dieren, het hele jaar door.

Themaparken voor alle 
leeftijden

In het zuiden vind je Siam park (Costa 

Adeje) - het grootste waterpark van 

Europa - en Aqualand, met onder andere 

een Kidzworld zone voor de allerjong-

sten. In het noorden in Puerto de la Cruz 

staat Loro Parque, een themapark rond 

het dierenrijk, met de grootste collectie 

papegaaien ter wereld, maar ook met 

verschillende aquariums.

Het Forestal Park is een avonturenpark 

temidden van de grootste bomen van de 

Canarische eilanden die uniek zijn voor het 

eiland. Er zijn 90 attracties in de hoogte, 

platformen van 30 meter boven de grond 

en ziplijnen van honderden meters lang.

Jungle Park Las Aguilas is een fantastische 

zoo en botanische tuin van 75.000m2 be-

staande uit jungle en meer dan 500 dieren. 

Klanten ontdekken er het ongelooflijke 

ecosysteem en de rijke fauna en flora van 

zuid-Tenerife terwijl ze wandelen door 

tunnels, langs hangbruggen, watervallen, 

lagunes en grotten. Een van de hoogte-

punten is de roofvogelshow.

Pirámides de Güímar is een etnografisch 

park van 64.000 m2 en heeft een culturele 

waarde. De voornaamste attracties zijn 

de zes verspreide piramides die tijdens 

de zonnewende in de zomer en winter 

astronomisch zijn georiënteerd. 

Paradijs voor wind-en 

kitesurfers

El Médano is internationaal gerenom-

meerd bij wind-en kitesurfers. De condities 

zijn er perfect. De wind waait voornamelijk 

aan de oost- en zuidkust van het eiland.

Voor duikliefhebbers

Tenerife is een paradijs voor een vakantie 

“onder water”. De vaak kalme zee bevat 

een grote natuurlijke rijkdom. De kustlijn 

is onder te verdelen in drie gebieden die 

geschikt zijn om te duiken: de noordkust, 

de zuid-oostkust en de westkust. 

Cueva del Viento

Deze indrukwekkende lavatunnel vormde 

zich 27.000 jaar geleden aan de voet van 

Pico del Teide. Met zijn 16 kilometer lengte 

is het de langste lavatunnel van Europa. 

Bezoek is mogelijk onder begeleiding. 

Uitgestrekte wandelpaden

Wandelen is zeer populair in Tenerife, met 

meer dan 1500 kilometer wandelpaden 

binnen een prachtig natuurdecor. Tussen 

het Anaga-massief en Teno ligt een van 

de meest indrukwekkende stukken van 

het beroemde Europese wandelpad E7 

(ook wel RT-131 genoemd). Het is meer dan 

87km lang en het loopt dwars door het 

Teide Nationale Park.

Uitdagende fietstochten

Fietsers kunnen kiezen om te fietsen op 

zeeniveau, of om de uitdagende bergtop-

pen te bedwingen. Ook voor mountain-

bikers zijn er mooie trajecten, met een 

netwerk dat het noorden verbindt met het 

zuidelijke deel van het eiland. 



GASTRONOMIE

Gastronomie is een belangrijk deel 
van het leven van elke dag in Tene-
rife. Ze is Spaans en Mediterraan 
van oorsprong, maar kent ook 
invloeden uit Zuid-Amerika. Door-
heen het hele jaar zijn er beurzen 
en festiviteiten die volledig over 
wijn en lokale producten gaan. 

Lokale producten

Belangrijke lokale producten zijn kaas, vis, konijn, geit, kastanjes, honing, 

aardappelen en uiteraard de alom aanwezige mojo saus, gemaakt van 

koriander of rode pepers. De kwaliteit van lokaal geteelde groenten en 

exotisch fruit zoals bananen, papaja of guave is uitstekend. Organische 

boerderijen zorgen voor gezonde producten, die verkocht worden op 

traditionele markten in de steden en dorpen. 

Rijke wijntraditie

Het eiland heeft een rijke geschiedenis van wijnproductie. Sinds 2000 heb-

ben de wijnen van Tenerife verschillende prijzen gewonnen, op nationaal 

en internationaal niveau. Vakantiegangers kunnen een wijnroute uitkie-

zen, met een bezoek aan lokale wijnboeren en –uiteraard- wijnproeverijen. 

Een absolute aanrader is een bezoek aan “Casa del Vino”, een wijnmuseum 

en restaurant gelegen in El Sauzal. Het beschrijft de geschiedenis van de 

wijnhandel in Europa (inclusief Engeland en Vlaanderen) 

Fine dining

“Fine dining” is resoluut in opmars op het eiland, met een steeds groeiend 

aantal Michelin sterren. Een echt authentieke manier om te eten is in een 

van de guachinches: kleine, familiale plekken, vaak op geïmproviseerde 

locaties als een garage of een terras van een woning. 

Bruisend nachtleven

Door het uitstekende weer kunnen klanten elk seizoen genieten van de 

bars en terrasjes. Er is voor elk wat wils. Een prachtig uitzicht op de zee of 

een park, een drukke winkelstraat, een jachthaven… Ook liefhebbers van 

muziek en theater komen ruim aan hun trekken.
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Het Teno Natuurpark is een van de 

meest indrukwekkende natuurgebie-

den van Tenerife. Het gebied is van 

nature geïsoleerd en beperkt toegan-

kelijk. Het bergmassief is van grote 

ecologische, esthetische en culturele 

waarde en reflecteert de traditionele 

architectuur van het eiland. De uitge-

strekte laurierbossen met hun dichte 

begroeiing zijn een toevluchtsoord 

voor vele diersoorten.

Arona en Adeje

De zuidkust is de populairste regio van 

het eiland met een bruisend nachtle-

ven en beroemde badplaatsen als Playa 

de las Américas en Los Cristianos. De 

stranden bestaan er uit fijn zand.

Het eiland wordt gedomineerd door 

de Teide, die met zijn 3178 meter de 

hoogste berg is van Spanje en werd 

uitgeroepen tot UNESCO Werelder-

goed. Er zijn tal van wandelpaden en 

de top is bereikbaar per kabelbaan. De 

hemel boven Tenerife is uitzonderlijk 

helder. Het eiland werd daarom uit-

geroepen tot “Destination Starlight”. 

Er zijn tal van excursies mogelijk om 

sterren te observeren. Vanuit het 

Internationaal Astrofysisch Instituut 

zijn de condities optimaal. 

Tip: Klanten kunnen ’s avonds een plek 

in de kabelbaan reserveren voor een di-

ner onder een prachtige sterrenhemel 

op 2000 meter hoogte. Na het diner 

is het sterrenkijken geblazen onder 

leiding van een gids.
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Santa Cruz 
de Tenerife 

Luchthaven 
Tenerife Noord

Puerto De La Cruz 
en Orotava

La Laguna

Anaga 
Natuurpark

In het noorden kennen Puerto de la 

Cruz en La Orotava een ware revival, 

vooral bij actieve vakantiegangers en 

liefhebbers van cultuur. Orotava heeft 

een goed bewaarde historische binnen-

stad die wordt gelauwerd omwille van 

haar artistiek en historisch belang. 

Bi
osfeerreservaat 

Anaga Natuurpark

Hier kunnen jouw klanten uren wan-

delen door prachtige laurierbossen die 

hen letterlijk duizenden jaren terug 

mee in de tijd nemen. Een aanrader is 

Sendero de los Sentidos of het Pad van 

de Zintuigen. Het ongerepte gebied 

barst van uitzonderlijke natuurlijke en 

culturele fenomenen, extreem mooie 

landschappen en toont de vrucht van 

het harmonieuze samenleven tussen 

mens en natuur.

La Laguna is uitgeroepen tot UNESCO 

Cultureel Erfgoed omwille van de zeer 

goed bewaarde oude stad met impo-

sante historische gebouwen. La Laguna 

is ook een belangrijk commercieel cen-

trum en tevens universiteitsstad. Dit 

zorgt voor een levendige atmosfeer bij 

de vele bars en restaurants.

La Laguna

Pu
erto De La Cruz

en Orotava



Waarom ik

Tenerife
hou, voor altijd

VAN

Tenerife is mij met de paplepel ingegeven. 

Ik hou er fantastische jeugdherinneringen 

aan over. Samen met mijn ouders en zus 

bezocht ik het eiland vele malen. Het wa-

ren fantastische tijden! Uren hebben we 

gespeeld op het strand. Ik herinner mij dat 

mijn vader een auto huurde waarmee we 

lange dagtochten maakten. Onze picknick 

met zicht op de vulkaan Teide zal ik nooit 

vergeten. We zaten middenin de natuur 

en genoten van boterhammen met kaas 

die we ’s ochtends op de markt hadden 

gekocht.

In mijn studententijd trok ik met mijn 

vrienden naar Tenerife om te kitesurfen en 

te genieten van het bruisende nachtleven. 

Ik hield er mijn eerste serieuze vakantielief 

aan over. Tot in de vroege uurtjes dansten 

we in de nachtclubs om vervolgens bij het 

ochtendkrieken als eersten op het strand 

te gaan uitrusten. Rond de middag scheur-

den we alweer over het water. Hoe we dat 

een hele week volhielden begrijp ik nog 

steeds niet.

Als dertiger verloor ik een deel van mijn 

wilde haren, maar Tenerife bezorgde mij 

nieuwe adrenalinekicks. Met de moun-

tainbike maakte ik stevige tochten, zowel 

in het noorden als het zuiden. Ik vond het 

heerlijk om een dag vol activiteit af te wis-

selen met lekker nietsdoen. Samen met 

mijn vrouw maakte ik er lange wandelin-

gen, soms zonder 1 ziel tegen te komen. ’s 

Avonds genoten we volop van de heerlijke 

keuken die het eiland rijk is. Het liefst van 

al doken we een klein lokaal restaurantje 

binnen.

Ondertussen hebben we samen 3 kinderen 

en zetten we de traditie voort. Tenerife be-

hoort nog steeds tot onze favoriete vakan-

tiebestemmingen. Het is heerlijk om onze 

kinderen helemaal uit de bol te zien gaan 

in een van de vele attractieparken. Op het 

strand kunnen wij genieten van een goed 

boek, terwijl ze urenlang ravotten. En dat 

zalige klimaat, we kunnen er maar niet 

genoeg van krijgen. Nooit te warm, nooit 

te koud.

Gisteren hebben we met het hele gezin 

iets gedaan waar ik zelf al als kind van 

droomde: walvissen spotten. We vertrok-

ken met een boot vanuit Los Cristianos en 

kwamen zo dicht bij deze geweldige dieren 

dat we ze bijna konden aanraken. 

Als ik die gelukkige blik in de ogen van mijn 

kinderen zie dan besef ik waarom ik zo van 

Tenerife hou, voor altijd!



Tenerife Tourist Office 

Avda. Constitución 12
38005 Santa Cruz de Tenerife, Spanje

T: +34 922 23 78 75 • F: +34 922 20 40 61

promotion@webtenerife.com

www.webtenerife.co.uk

Mrs. Nieves Perdomo

Promotion Coordinator

+34 663 01 17 08

nieves@webtenerife.com

JANUARI

• Processie van De Drie Wijzen

• Ambachtenbeurs tijdens “Reyes” verlof 

(Spaans equivalent van Kerstmis)

• Canarische Eilanden Muziekfestival

FEBRUARI

• Carnaval

• Canarische Eilanden Muziekfestival

• Route van de bloeiende amadelbomen 

in Santiago del Teide

MAART

• Canarische Eilanden Folk Festival in 

Arona

• El Paso de la Cumbre Festival in Santi-

ago del Teide

• Puerto de la Cruz Festival van klassieke 

en barokke muziek

• Pascua Florida in Guia de Isora

APRIL

• April, wijnmaand in Tegueste

• Romeria de San Marcos Festival in Te-

gueste

• Pasen in La Laguna

• Isla Baja Caprichos Muziekfestival

MEI

• Viering van de Canarische Eilanden

• Dag van het Heilige Kruis (vuurwerk in 

Los Realejos)

• Isla Baja Caprichos Muziekfestival

• Arona Jazz Festival

• Heilige Kruis Festival in Santa Cruz en 

in Puerto de la Cruz

• MUECA Festival in Puerto de la Cruz

JUNI

• Santa Blues in Santa Cruz

• Alfombras del Corpus Christi tapijtfes-

tival in La Orotava

• Romeria de San Isidro Labrador religi-

euze festivals in verschillende dorpen

• Los Hachitos vuurfestival in Icod de los 

Vinos

• Bano de las Cabras Geitbaden Festival 

in Puerto de la Cruz

• St. John’s Day Festival

JULI

• Fotosub Tenerife

• El Carmen Festival

• Fiestas lustrales del Cristo de Garachico

• Danza de las Varas Dansfestival in Las 

Vegas, Granadilla

• Gesta del 25 de Julio historisch 

schouwspel

• Chirche Day of Traditions

• Romeria de San Benito religieus festi-

val in La Laguna

• Fimucité, Internationaal Filmmuziek-

festival

• Canarias Jazz Mas Heineken

• Canary Islands Infinity Xtreme Race

AUGUSTUS

• Tejina Harten Festival

• Candelaria Festival

• Festival van de Tradities

• Romeria de San Roque religieus festival 

in Garachico

• Atlantic Salsa Festival

• Arona Zomerfestival

• Wereldkampioenschap windsurfen in 

El Médano

SEPTEMBER

• Viering van Dag van Toerisme

• La Librea in Tegueste (elke drie jaar)

• Sabandeno Muziekfestival

• Tenerife Operafestival

• Fiestas del Cristo religieus festival in La 

Laguna

• El baile del Diablo y la Diabla dansfes-

tival

• Romeria del Socorro religieus festival

OKTOBER

• Canarische Eilande Folkfestival in Aro-

na

• Tenerife Operafestival

• Los Barcos y Carreras de Barcos boot-

race in Tegueste

• Amandelbeurs (La Gran Majada) in Ari-

pe, Guia de Isora

• La Librea de Valle Guerra

• Tenerife Bluetrail

NOVEMBER

• San Andres festival (Las Tablas) in Icod 

de los Vinos

• Tenerife Operafestival

DECEMBER

• Kerstmarkten in verschillende steden

• Kerstconcert door het Tenerife Symfo-

nisch Orkest in Santa Cruze de Tenerife

• Canarische Eilanden Folkfestival in 

Arona

• Canarische Eilanden Gospel Festival

EV
ENT KALENDER


