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INHOUD

1 | WIE ZIJN WIJ? 
Onze passie doet ons groeien!

2 | WAT DOEN WIJ? 
We beleven geluksmomenten, vinden 
mooie mensen en bijzondere 
overnachtingsplekken… om te delen. 

3 | PAKKETREIZEN 
Buitengewone excursies in een kant 
en klaar pakketje. 

4 | BEWANDEL DE GR131  

Lange afstandsroute langs de 
mooiste plekken. Jeanne nodigt je 
uit!

LANZAROTE 
Ooit wijngaarden gezien in een 
landschap dat lijkt op een 
poffertjespan? 

FUERTEVENTURA 
Het decor varieert van ruige kliffen tot 
immense duinen. 

GRAN CANARIA 
Van canyoning en stoere  
trektochten tot comfortabele  
pakketreizen.


TENERIFE 
Tenerife is landschappelijk gezien  
zeer veelzijdig met een grote variatie 
aan activiteiten. 
 
LA GOMERA 
Met een fluittaal die “gesproken” 
wordt door sommige bewoners. 

LA PALMA 
Dit eiland trekt mensen aan die hart  
hebben voor natuur en cultuur,  
en vooral wandelaars. 

EL HIERRO 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We hebben 

alleen de  
natuur 
nodig
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ACHT EILANDEN VOL SPAANS TEMPERAMENT 

Aan passie geen gebrek, aan activiteiten evenmin. Wil je 

overnachten op de rand van een vulkaan? Een 

underground experience beleven in spectaculaire 

lavagrotten? Bergwandelingen combineren met 

relaxmomenten aan het strand? En ook nog lokale wijn 

proeven en aanschuiven in authentieke sfeerbodega’s? 

Alles kan. 

Temperamentvol tonen de acht eilanden hoe veelzijdig zij 

zijn. El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran 

Canaria, Fuerteventura, Lanzarote en La Graciosa heten je  

warm welkom. 
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1 | WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Jeanne en Astrid. Wij hebben elkaar leren kennen 
medio 2020 en na een paar maanden hebben we een camper 
gekocht en zijn we met de vrolijke viervoeter Kyra voor 
onbepaalde tijd vertrokken naar de Canarische Eilanden.

Jeanne

Terwijl ze leeft met diabetes type 1 en met de gevolgen van 

kanker, blijft ze niet bij de pakken neerzitten: waar een wil is, is 

een weg! Om haar focus en aandacht elders op te vestigen is ze 

een website gaan bouwen over haar geliefde eilanden en de 

GR131. Dit alles met de bedoeling om mensen de eilanden te laten 

zien, zoals zij ze ziet. Deze aanvankelijke hobby is uitgegroeid tot 

deze gespecialiseerde reisorganisatie. 

Astrid 

Als afgestudeerd bedrijfseconoom heeft ze bij grote bedrijven 

gewerkt als procesmanager en veranderkundige. Het ‘wrong’ al 

een tijdje, ze wilde graag wat anders. Een reorganisatie gaf de 

kans op een nieuwe invulling van haar leven! Door de ontmoeting 

met Jeanne ontstond de mogelijkheid om de Canarische Eilanden 

te gaan ontdekken. En zo raakte ze meer en meer betrokken bij de 

reisorganisatie. 
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En zo gebeurde het dat passie voor 

de eilanden vorm kreeg in de 

oprichting van ‘Wandeltochten-

Canarische-Eilanden’. Omdat dit 

voor een niet-Nederlander 

moeilijk is uit te spreken, werd dit 

omgedoopt naar: ‘Canary-Hiking’.

De eilanden ontdekken met een 
camper.

Dit avontuur begon medio 2020. Één 

voor één werden de eilanden 

ontdekt en beleefd. De natuur, de 

mensen, het eten, de sfeer, de 

mooie wandelingen, 

overnachtingsplekken, alles kwam 

aan bod. En hoe kun je dat nu beter 

Als het leven je laat struikelen, 
maak er dan een salto van!



9

Wij delen onze geluksmomenten: mooie plekken, gave 
activiteiten, authentieke workshops, geweldige natuur, in 
samenwerking met fijne mensen.

Partners op ieder eiland 
Gezellig met een groep of individueel. Tot rust komen in de zon 
aan zee of actief wandelen, fietsen of een cultuurrondreis. We 
regelen met onze partners ter plekke de overnachtingen, de 
begeleiding, de transfers of een huurauto. 

Geselecteerde bijzondere overnachtingen 
Individueel reizenden kunnen in vele authentieke Finca’s en Casas 
Rurales terecht. Voor degenen die dit fijn vinden en voor grotere 
groepen hebben we een aantal goede comfortabele hotels 
geselecteerd. 

Vind de vakantie die bij je past 
Zoek je buitengewone excursies, bijzondere verblijven, complete 
rondreizen, tours voor eiland-hoppen, meerdaagse wandelingen 
over de GR131 en zeker ook contact met de lokale bevolking? En 
dat alles op maat en in een complete pakketreis samengesteld?  

2 | WAT DOEN WIJ?
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Een kleine selectie van 
onze partners
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Bijzondere overnachtingen
‘Home is where the heart is.’ De plek waar je tot rust komt 
maakt wezenlijk onderdeel uit van je vakantie of 
reisbeleving. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zich 
goed voelen op de plek waar ze verblijven. Daarom zijn wij 
op zoek gegaan naar de meest bijzondere accommodaties.

Selectief! 

We zijn heel selectief als het gaat om de accommodaties. Behalve 

eeuwenoude finca’s, en fijne kleinschalige boutique hotelletjes 

hebben we ook heel bijzondere grotwoningen, aangevuld met 

sfeervolle voordelige hostels en een paar hele comfortabele relax 

wellness hotels. 

Bij samengestelde pakketreizen reis je soms om de 2 of 3 dagen naar 
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Een straatmuzikant zei: ‘Deze eilanden zijn als ijsjes; ze zijn 
allemaal lekker, maar ieder heeft z’n eigen smaak’.

25 of 65? Natuurliefhebber, rustzoeker of avonturier? 

Voor ieder wat wils! We zijn zelf natuurlijk overal enthousiast over. 

Wij hebben gefietst, genoten van de authentieke pottenbakker, 

vulkanen beklommen en we hebben onze grenzen verlegd in de 

lavatunnels.  

We houden van heel veel afwisseling en we kunnen dágen aan een 

stuk bijven lopen. We houden van lekker weer, genieten en heerlijk 

eten. En we houden van de sfeer van eeuwen oude huizen, van 

hostels en van luxe.  

 

Dit alles vind je terug in de door ons samengestelde pakketreizen. 

 

Welk eiland past bij jou? 

Gran Canaria heeft alles! Stranden, bossen en bergen. 

Fuerteventura is woestijn met geweldige stranden. Lanzarote is 

net een vulkanisch openluchtmuseum. Op El Hierro vind je 

3 | PAKKETREIZEN
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Jeanne nodigt je uit 

Jeanne maakte als kind al kennis met deze prachtige eilanden. Ze 

voelde zich hier vanaf het eerste moment thuis en komt er 

sindsdien zeer regelmatig. Later, tijdens een moeilijke periode in 

haar leven, is ze ‘De Camino’ gaan wandelen. Nu zegt ze:  

‘Voor mij staat de Camino op de Canarische Eilanden vooral symbool 
voor mijn instelling in het leven; waar een wil is, is een weg. Vooral als 
je denkt dat het nu niet kan! In deze situatie heb ik ook gezeten. Om 
het dan tóch te doen en dat het dan ook nog lukt, heeft mij heel erg 

geïnspireerd om daar ook anderen in mee te nemen.  

4 | BEWANDEL DE GR131

De GR131 oftewel de ‘Camino Naturales’ is een lange 
afstandsroute van zo’n 550km, die dwars over alle eilanden 
loopt. Deze routes zijn opgenomen in ons reisaanbod.
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“Het lijkt wel een poffertjespan”, 

roept een van de deelnemers als 

we door een bijzonder wijngebied 

wandelen. Door het klimaat en de 

vulkanische bodem hebben de 

oorspronkelijke bewoners een zeer 

inventieve landbouwcultuur 

ontwikkeld voor het produceren 

van de lekkerste druiven. Met zeer 

smaakvol resultaat! Een glaasje 

wijn met een Spaanse tapa smaakt 

des te beter na een zonnige dag op 

een bijzonder eiland met meer dan 

alleen wuivende palmbomen. 

Nagenietend aan het zwembad, als 

je net ontdekt hebt dat vulkanen 

niet alleen zwart zijn, dat er ook 

ondergronds lavatunnels te 

ontdekken zijn en dat het idyllische 

uiterlijk aan Cesar Manrique te 

Poffertjespan in een 
maanlandschap
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Lanzarote
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VOORBEELD PAKKETREIS: 
RONDREIS MET AUTO 

12 DAGEN

Inbegrepen: 

12 dagen logies met ontbijt 
Huurauto 
Excursie in vulkaangebied en bodega bezoek 
Workshop authentieke ambachten 
Excursie historie en witte dorpen 
Excursie La Graciosa 
4 Wandelroutes en beschrijvingen 
Individueel vanaf 2 personen mogelijk, of met een groep 
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FuerteventuraSmaragdgroene wateren, gezonde 

frisse lucht en oneindige witte 

stranden zorgen voor een direct 

vakantiegevoel op het moment dat 

je hier een voet op dit eiland zet! 

Als je je blik van zee afwendt en 

afstemt op de binnenlanden, dan 

zie je het ruige desolate landschap 

met vulkanen, kliffen, woestijnen 

en desolate landschappen. Een 

eiland met een rijke verscholen 

geschiedenis. Ga op 

ontdekkingstocht en ontdek de 

sporen van oude inheemse 

bewoners, van de veldslagen op 

kamelen en ontdek waarom de geit 

symbool staat voor dit eiland! 

Ontdek ook de culinaire schatten: 

de gerookte geitenkazen, de 

Surfing, surfing…  
wind surfing!
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Fuerteventura
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Ontdek de verborgen paden!

Laat je meevoeren op een exclusieve 

w a n d e l i n g d o o r d e z e 

gepassioneerde gecertificeerde 

gids!   Deze gids is een echte 

Fuerteventura liefhebber en kenner. 

En dat merk je! Afhankelijk van jouw 

wensen vindt deze hike plaats… 

ergens… in het midden of noorden 

van het eiland. Hij brengt je naar de 

mooiste verborgen plekken over 

b i j n a o n z i c h t b a r e o e r o u d e 

herderspaden. Wat dacht je van een 

wandeling door het rijk van de 

r o t s e n - k a t h e d r a a l . O f h e t 

wonderlijke labyrint van zand-

sculpturen of dwaal door het 

Tabaiba toverbos. 

O n t d e k d a t d e g e s c h i e d e n i s 

voortleeft door te verblijven op een 
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Wil jij graag 
mee op 
avontuur 
met 
Andreas?
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VOORBEELD PAKKETREIS FUERTEVENTURA: 
“MYSTIEK COFETE’’ 

5  DAGEN

Inbegrepen: 

Logies met ontbijt 
Huurauto 
Begeleide authentieke tapastour met proeverij 
Zelfstandige wandeling naar Cofete 
Wandelroutes en -beschrijvingen 
Individueel vanaf 2 personen mogelijk, of met een groep

De dagwandeling naar de nederzetting ‘Cofete’ voert je over een 

bergrug naar de westkust. De zee is hier wild en verraderlijk ten 

opzichte van de relatief kalme oostkust. Dit is een mysterieus en 

mystiek deel van Fuerteventura. Zo wordt Villa Winter in verband 

gebracht met Hitler en vluchtroutes voor zijn officieren. En er is een 

oud verlaten kerkhof met stapels stenen en verweerde houten 

kruizen, waarbij niet duidelijk is wie hier nu begraven ligt. De weg 

terug met de 4W-aangedreven bus over de onverharde slingerweg 

is een spectaculaire afsluiting van de dag! 

De tapastour is een culinaire dagtocht die je in contact brengt met 

de locals. Je proeft de typische specialiteiten van Fuerteventura 
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Gran Canaria
Gran CanariaGran

Dit eiland heeft alles onder een 

warm zonnetje. Met een beetje 

verbeeldingskracht zie je hier de 

Noorse fjorden, de Sierra Nevada, 

de Sahara en zelfs Venetië. Hier 

kun je niet alleen alles zien, maar 

ook alles beleven! Je kunt 

(berg)wandelen, fietsen en 

watersporten én je vindt hier 

bergwanden met watervallen voor 

avontuurlijk abseilen, canyoning en 

Via-Ferrata. Waan je in laurier- en 

pijnboombossen, over ruige 

toppen en in diepe dalen waar de 

tijd heeft stilgestaan. Maak je 

avontuur compleet door te 

overnachten in luxe hotels, 

vrijdenkende hostels, 

grotwoningen met zwembad, 

eeuwenoude finca’s met hun 

De hele wereld  
op één eiland
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Canaria
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VOORBEELD PAKKETREIS GRAN CANARIA: 
“MORE THAN HIKING” 

8 DAGEN

Inbegrepen: 

6 dagen more than hiking avontuur met professionele begeleiding 
(Engels / Spaans) 
4 nachten hostel Las Palmas (shared room) 
2 nachten hostel Tejeda (shared room) 
1 nacht kamperen (shared room) 
Airport & Trips transfer 
Snorkel-uitrusting 
Particuliere ongevallenverzekering 
T-Shirt ter herinnering 
Individueel vanaf 2 personen mogelijk, of met een groep

In 6 dagen 360 graden het eiland rond. Je ontdekt wandelend de 

mooiste natuurlijke schatten op het eiland. Je loopt afwisselend over 

bergpaden, in groene barranco’s en aan de kust. Hiking wordt 

afgewisseld met avontuur! Archeologie en sightseeing, culinaire 

verrassingen, leuke dorpjes, een ochtendduik in zee en snorkelen. 

De nachten breng je door in gastvrije hostels en op een camping 

aan zee. Na afloop heb je het gevoel alsof je een wereldreis hebt 

gemaakt, want Gran Canaria is een hele wereld op één eiland. 
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De indrukwekkende El Teide is met 

7000m vanaf de zeebodem de 

hoogste berg van Spanje en met 

3718m boven zeeniveau de derde 

hoogste vulkaan ter wereld. 

Tenerife is met ruim 2000 vierkante 

km het grootste Canarische Eiland 

en met 900.000 inwoners het 

drukst bevolkte Spaanse Eiland. En 

het gaat maar door! Want dit eiland 

heeft écht alles, de wandelroutes 

zijn letterlijk én figuurlijk 

adembenemend met oneindig veel 

variatie door de vegetatie, de 

hoogte en het Teide nationaal park. 

De voorzieningen zijn er top! Op 

een schaal van eenvoudig leuk tot 

luxe wellness; alles kan. Wil je 

fietsen, walvis spotten, sterren 

tellen, het eiland leren kennen met 

Superlatieven  
onder de zon
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Tenerife
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VOORBEELD PAKKETREIS TENERIFE: 
“ADVENTURE TRIP” 

8 DAGEN

Inbegrepen: 

Hotel met maaltijden 
6 dagen avontuur met professionele begeleiding (Engels, Spaans, 
Frans) 
Wandeling in het Teno Massief 
Walvissen spotten en kajakken 
Mountainbiken in het Chinyero Special Reserve 
Proefles surfen bij Playa del Medano 
Proefles canyoning  
La Orotava-vallei  
Bezoek aan La Laguna 
Wandeling in het Teide National Park 
Individueel vanaf 2 personen mogelijk, of met een groep

Je zult verrast zijn door de verscheidenheid aan landschappen, 

micro-klimaten, cultureel erfgoed en de verhalen die verborgen 

liggen in alle uithoeken van het eiland. 

De gidsen zijn gepassioneerd om je Tenerife te laten ontdekken 

vanuit een natuurlijke, duurzame benadering. Met respect voor het 

milieu en door bij te dragen aan lokale ontwikkeling.
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La Gomera
Op La Gomera vallen je gelijk de 

veelheid aan terrassen op. Nee, 

niet met tafeltjes en stoeltjes! Maar 

de vele met zorg aangelegde 

terrassen voor het verbouwen van 

gewassen langs de heuvels 

omhoog. Qua landschappelijke 

variatie is het Gran Canaria in het 

klein met als geografisch detail dat 

dit het-enige-niet-vulkanisch-eiland 

is van de archipel. Vanuit de zee 

rijzen de imposante kliffen 

omhoog. Die lijken op de pijpen 

van een gigantisch kerkorgel! 

Afgewisseld met zwarte stranden 

die een mooi contrast vormen met 

het kristalheldere water.  In het 

midden van het eiland vind je een 

heus regenwoud. Idyllische 

watervalletjes met mystieke 

mosbedekte bomen. En dan… 

Terrasje pikken?
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La Gomera
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VOORBEELD PAKKETREIS LA GOMERA: 
“DISCOVER LA GOMERA” 

8 DAGEN

Inbegrepen: 

Appartement met volpension met zwembad, gelegen aan zee 
Transfer naar accommodatie 
Retour Veerboot Tenerife – La Gomera 
Professionele begeleiding (Engels, Spaans, Frans) 
Boottrip naar Cetacean Observation 
Demonstratie door Silbo Gomero 
Individueel vanaf 2 personen mogelijk, of met een groep

Deze eilandtour is een begeleide afwisselende meer-dan-wandelreis 

op La Gomera. Je wandelt door diepe ravijnen, over bergkammen 

met spectaculaire uitzichten, door bossen en valleien. Je bezoekt het 

Nationaal Park Garajonay en ontdekt de Silbo Gomero.  

Tijdens de inbegrepen maaltijden heb je de mogelijkheid om kennis 

te maken met typische gerechten en drankjes, zoals almogrote, 

gofio, palmhoning, guarapo of gomerón. 

Met een boottocht krijg je een indruk van de geologie van de 

kustkliffen en met een beetje geluk ontmoet je de enorme 
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La Palma
Natuurlijk! Wuivende palmbomen, 

frisse watervallen en kabbelende 

riviertjes, uitrollende golven op de 

vele stranden, een sangria in de 

hand met op de achtergrond een 

vrolijk Spaans deuntje. Geen 

wonder dat de bewoners van dit 

eiland zo goed gehumeurd zijn! Op 

de top van de vulkaan, een 

adembenemend uitzicht boven de 

wolken op de omringende eilanden 

doet je nog net niet in de zevende 

hemel belanden. Degene die 

verder kijkt dan dit romantische 

plaatje vindt er ook uitdagende 

wandelingen in uitgestrekte bossen 

op de flanken van de meer dan 

2300 meter hoge vulkanen. En dit 

eiland heeft ook een dreigende 

kant, want diep onder de 

vulkaanroute bevindt zich een 

Lieflĳk Isla bonita?
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La Palma
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VOORBEELD PAKKETREIS LA PALMA: 
“TUSSEN DE PALMEROS” 

8 DAGEN

 Inbegrepen: 

7 Nachten in een van onze Casas Rurales 
Autohuur 
Sigarenplantage & Bodega met workshop 
Zijdenmuseum (uniek op de wereld) 
Aldea Rum fabriek 
Waterfalls Tour or Stargazing met begeleiding 
Zelfstandige reis 
Individueel vanaf 2 personen mogelijk, of met een groep

Wij willen je de veelzijdigheid van La Palma laten zien! Buiten dat La 

Palma een echt wandeleiland is, heeft het zoals ieder Canarisch 

Eiland ook een heel eigen karakter. Dit vulkanisch eiland heeft 

vruchtbare grond én zoet water. Een groeizame groene combinatie 

die zorgt voor een weelderige begroeiing. Het eiland leeft van de 

bananenplantages, de Palmalese wijnen en de ‘Cubaanse’ sigaren.  

De Palmeros weten wat genieten is! Het is een vriendelijk 

familievolk, dat tijdens de siesta en na gedane arbeid in grote getale 

bijeenkomt rond een rijkelijk opgediende tafel. Tijdens deze reis 

maak je kennis met dit eiland en met haar bewoners. Bijpassend 
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El Hierro
Je voelt het al bij de eerste voet aan 

wal… de rust, de vriendelijkheid, de 

gemoedelijkheid, de puurheid. Het 

eiland is een UNESCO biosfeer-

reservaat, rijk aan geschiedenis en 

natuurlijke schatten. Vanuit 

Mirador de la Peña, op een klif van 

een kilometer hoog, met 

fenomenaal uitzicht over de El 

Golfo vallei met de watergrot van 

Charco Azul. Boven in de bergen, 

soms in de wolken, vind je 

toverbossen en eeuwenoude, door 

de wind gedraaide jeneverbes-

bomen; het symbool van het 

eiland. De voor de bewoners 

belangrijke Camino de la Virgen 

brengt je dwars over het eiland 

langs mirador de Jinama. Er zijn 

vele microklimaten en dat 

merk je. Het vissersdorpje 

Klein, met grootse 
natuurlĳke schatten



44

El Hierro
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VOORBEELD PAKKETREIS EL HIERRO: 
“WANDELREIS MET GIDS” 

7 DAGEN

 Inbegrepen: 

Vertrekken wanneer je wilt 
Accommodatie (6 nachten) 
Huurauto met All Risk verzekering 
5 themawandelingen met gids (wandelingen kunnen gecombineerd 
worden met anderen) 
Entree Geopark El Hierro 
Ongevallenverzekering voor alle wandelactiviteiten 
Individueel vanaf 2 personen mogelijk, of met een groep

Tijdens deze zelfstandige reis kun je aan 5 begeleide 

themawandelingen deelnemen. De gepassioneerde gids zal je graag 

vertellen over cultuur, geologie, geschiedenis en natuur. 

Met je huurauto kun je op je eigen tempo het eiland ontdekken. 

Bezoek het Geopark met veel informatie over het ontstaan van dit 

vulkanisch eiland of de bijzondere Garoé boom. Zin in verkoeling? 

Ontdek de verschillende more natuurlijke zwembaden met 

kristalhelder water. Voor warmte en zon kun je het best naar het 

vissersdorpje La Restinga. Dit is overigens de beste duikspot van de 

Canarische Archipel. 
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© Vervaardigd door Canary-Hiking. 

Meer informatie: 

www.canary-hiking.com 

Tel: (31) 0614583173  

Email: jeanne@canary-hiking.com 

http://www.canary-hiking.com
mailto:jeanne@canary-hiking.com
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