10-daagse wandelvakantie naar La Palma , la Isla Bonita
15 oktober tem 24 oktober 2019
La Palma maakt deel uit van de Canarische eilanden en wordt ook wel liefkozend ‘La Isla Bonita’
genoemd vanwege zijn weelderige vegetatie, oeroude laurierbossen, diepe kloven, machtige
vulkaantoppen en zijn eeuwenoude charmante dorpjes. Dit eiland is dan ook bij uitstek geschikt voor
actieve reizigers en wandelaars die houden van deze imposante natuur. Je verblijft in hotel H10
Taburiente Playa, gelegen op 300 meter van het bekende Playa de los Cancajos. Van hieruit maak je
vijf begeleide wandelingen langs de voornaamste troeven van het Canarische eiland.

HOTEL
Gelegen op enkele meters van het bekende PLaya
de los Cancajos en de hoofdstad van La Palma
behoort het hotel toe aan de gekende H10 keten.
Het hotel staat niet alleen gekend om zijn
uitstekende keuken Je verblijft er op basis van half
pension.

PROGRAMMA
DAG 1 : BRUSSEL – LA PALMA
Verwelkoming door de Nederlandstalige begeleiding op de luchthaven van Brussel. Vertrek met
Brussels Airlines naar Tenerife. Aankomst in Tenerife met transfer naar Playa de las Americas alwaar
een kleine lunch wordt voorzien. Vrije tijd voor een wandeling in deze gezellige badplaats. In de late
namiddag transfer naar de haven van Los Christianos en ferry naar La Palma. Check-in in Hotel H10
Taburienta Playa

DAG 2 tem 8 : vijf begeleide wandelingen langs de voornaamste troeven van het Canarische eiland.
Exacte dagen nog te bepalen.
Op het programma
Dak van Het Eiland/Roque de Los Muchahos Tijdens de bochtrijke weg naar de hoogste top van La
Palma doorkruisen we alle vegetatiezone’s op één dag. Op 2.426 meter hoogte, Roque de Los
Muchahos, hebben we de subalpine bereikt en wandelen je op de rand van één van de grootste
erosiekraters ter wereld. Je ziet het eiland in vogelperspectief , komt voorbij de sterrenwacht en
geniet steevast van het zicht in de Caldera de Taburiente. Ook de buureilanden Tenerife, La Gomera
en El Hierro zijn zichtbaar.
Middelzware wandeling 6 kilometer - tijdsduur 4 uur met enkele stops inbegrepen - hoogteverschil
+150 / -300 meter

Het Sprookjesbos Vanuit Cubo de la Galga
wandelen we door laurierbossen, hoge
reuzenvarens en prehistorische vegetatie.
Na een stevige klim bereiken we het
uitzichtpunt La Somada Alta van waaruit je
geniet van prachtige vergezichten. Na een
pauaz daal je naar het schilderachtige
dorpje San Bartolo.
Middelzware wandeling 7 kilometer – tijdsduur 4 uur met enkele stops inbegrepen – hoogteverschil
+ 350 / - 500 meter.
Voor de betere stapper ontdek je na de pauze de indrukwekkende kloof van Los Nogales.
Zware wandeling 11 kilomter – tijdsduur 5 uur stops inbegrepen – hoogteverschil + 400 / - 900 meter
Droompaden Vanuit het romantische dorp Las Tricias wandel je over oude koningspaden. Als laatste
paradijsjes liggen hier exotische landgoederen tussen draken- en amandelbomen. Bij de grotten van
Buracas tref je rotstekeningen.
Lichte wandeling 6 kilometer – tijdsduur 3 uur met stops inbegrepen – hoogteverschil + 110 m / - 400
m
Vulkaantocht Deze wandeling vat aan bij Refugio El Pilar en volgt de toppen van de jonge vulkanen in
het zuiden van het eiland. Je stijgt tot bijna 2000 meter op de Deseade. Ook hier geniet je steevast
van prachtige zichten op het eiland en de buureilanden. Na de pauze daal je af via dennenbossen en
lavavelden tot het dorp Los Canarios
Zware wandeling 18 km – tijdsduur 7 uur met stops inbegrepen – hoogteverschil + 500 m / -1200 m
Caldera de Taburiente Door dennenbossen en
langs oude landbouwakkers daal ja langzaam af tot
de rivier Taburiente. Je komt voorbij de kom van
Caldera met rondom je de bergen. Na een pauze
daal je de Reventon af en kom je voorbij de heilige
Idafe-rots van de oerbewoners. Hierna volg je de
natuurlijke waterloop van de kloof Las Angustias
tot de uitgang van het nationaal park.
Gemiddelde wandeling 16 km – tijdsduur 6 uur met
stops inbegrepen – hoogteverschil + 100M / - 850
meter
Tijdens de wandelingen is een picknick of kleine lunck in een plaatselijke taverne voorzien. Dranken
niet inbegrepen. Tussendoor worden ook twee welverdiende rustdagen voorzien. Afhankelijk van je
humeur kun je zonnebaden, winkelen of de tips van je wandelgids volgen en de
bezienswaardigheden van de omgeving op eigen houtje verkennen.
DAG 9 LAVA, WIJN EN TAPAS
Om de vakantie op gepaste wijze af te sluiten plannen we een kleine wandeling van de vulkaan San
Antonio naar de vulkaan Teneguia, die in 1971 is uitgebarsten. Dalend door een heus maanlandschap

gaat het de richting uit van de zoutpannen aan de kust en de opzichtelijke vuurtoren. De dag
afsluiten dan we in Puntalarga met de lokale tapas en wijn.
Lichte wandeling 6 km – tijdsduur 3 uur – hoogteverschil + 10 m / - 650 meter
DAG 10 LA PALMA – BRUSSEL
Na het ontbijt neem je de ferry naar Tenerife Los Christianos. Onderweg naar de luchthaven
voorzien we nog een excursie naar het National Park Teide. Vlucht terug met Brussels Airlines.

