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‘Lanzarote is het hele jaar 
geweldig’
Monique Berkenbosch (ZRA bij 
TUI at Home) is deze 
meivakantie naar Lanzarote 
geweest. ‘Ik vind de 
accommodatie waar ik ben 
geweest, Iberostar Selection 
Lanzarote Park, helemaal 
geweldig. Daarnaast is het 
klimaat ook heerlijk. Als het 29 
graden is, dan blijft het 
aangenaam, dat komt door de 
wind die er waait.’

Is Lanzarote je favoriete 
Canarische eiland?
‘Ik ben ook erg gecharmeerd 
van Tenerife, totdat ik voor het 
eerst op Lanzarote kwam. Er zijn 
verschillende goede 
accommodaties rondom Playa 
Blanca en Puerto del Carmen. 
Playa Blanca is iets rustiger en 
de haven Marina Rubicón is 
gezellig. Op woensdag en 
zaterdagmorgen (10-14 uur) is 

er een gezellige markt. Qua 
accommodaties zou ik Iberostar 
Selection Lanzarote Park in 
Playa Blanca en RIU Paraiso in 
Puerto del Carmen aanraden. Dit 
zijn zeer goede all-
inclusivehotels. In Iberostar kun 
je ook op basis van logies, 
halfpension of volpension 
verblijven en hier heb je ook een 
adults only-gedeelte (Star 
Prestige).’

Wat mag je niet missen op 
Lanzarote?
‘Uiteraard een bezoek aan 
Timanfaya National Park mag 
niet worden gemist. Dat is een 
prachtig vulkaanlandschap met 
kraters. Aan de westkust kan je 
ook een bezoek brengen aan El 
Golfo, van hieruit kan je een 
mooie wandeling maken naar 
Lago Verde. In het noorden bij 
Mirador del Rio heb je een 
prachtig uitzicht op het eiland La 
Graciosa, waar je eventueel ook 
een bezoek aan kunt brengen. 
Dan heb je in het noorden ook 
de bekende grotten Cueva de 
los Verdes en Jameos del Agua 
waar je een vulkaanmuseum 
kunt bezoeken en dan heb je in 
het noorden ook nog de 
cactustuin. Het binnenland La 
Geria is het wijngebied van 
Lanzarote, het is prachtig om er 
doorheen te rijden of een bezoek 
te brengen aan een bodega 
(wijnboer). In de stad Teguise 
kun je op zondag de grootste 
markt van het eiland bezoeken. 
En vlak bij Playa Blanca kun je 
ook de zoutpannen bezoeken.’

Zon, zee en strand, maar ook een geweldige natuur en gezellige dorpen en 
steden. Tel daar de talloze bezienswaardigheden en activiteiten bij op en de 
Canarische Eilanden staan garant voor een topvakantie. 

Voor wie is Lanzarote 
geschikt?
‘Voor iedereen; families met 
kinderen vermaken zich er 
prima, maar ook de koppels - 
jong en oud. Goed om te weten, 
je kunt het hele jaar door naar 
Lanzarote. Het is niet zo dat je in 
een bepaalde maand moet gaan. 
Het hele jaar door is het klimaat 
er geweldig. De boekingen naar 
de Canarische Eilanden lopen 
erg goed. Het is booming 
business momenteel.’

‘Elk eiland is geschikt voor 
een wandelvakantie’
Jeanne van den Reek (Canary-
Hiking.com) is gespecialiseerd in 
het aanbieden van 
wandelvakanties op de 
Canarische Eilanden: ‘Elk eiland 
heeft zijn eigen karakter. Van het 
droge dorre Fuerteventura, de 
lava op Lanzarote, het ruwe 
Gran Canaria, El Teide op 
Tenerife, het groene La Gomera 

met de eigen fluittaal El Silbo, 
het eiland La Isla Bonita, zoals 
La Palma ook wordt genoemd, 
en het ruige El Hierro met de 
typische door de wind gevormde 
jeneverbesbomen. La Gomera 
en La Palma zijn altijd dé 
wandeleilanden van de 
Canarische Eilanden geweest. 
Vooral voor mensen die van 
bergen en hoogtes houden zijn 
het wandeleilanden bij uitstek. 
Wat wij hebben ervaren is dat 
Tenerife met El Teide wel het 
meest veelzijdige wandeleiland 
van de Canarische Eilanden is. 
Ook zijn Lanzarote en 
Fuerteventura steeds meer in 
opmars. Waarom? Omdat dit 
leuke eilanden zijn voor mensen 
die wel graag wandelen, maar 
niet de zware bergwandelingen 
willen doen. Wij vinden dat elk 
eiland zeer geschikt is om te 
wandelen. Vooral in de 
wintermaanden als de 
temperaturen in Europa laag 

‘Elk eiland heeft een eigen identiteit’
Special Canarische Eilanden

Door: Dylan Cinjee & Sharon Evers
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zijn, is dit het enige stukje 
Europa waar men lekker kan 
genieten met temperaturen 
boven de 20 graden.’

Kan je meer vertellen over 
wat jullie doen? 
‘Canary-Hiking.com is een 
online reisorganisatie 
gespecialiseerd in actieve 
avontuurlijke wandelvakanties 
op de veelzijdige Canarische 
Eilanden. We organiseren onder 
meer pakketreizen voor 
individuele reizigers en ook voor 
groepen. In het laatste geval 
worden de reizen vooraf gepland 
op een bepaalde datum, met 
een maximum van zeven 
deelnemers. Een van onze 
specialisaties is de meerdaagse 
trektocht over het lange 
afstandspad; de GR131 die over 
alle Canarische eilanden loopt.’

Kunnen de verschillende 
eilanden goed met elkaar 
worden gecombineerd 
tijdens een (wandel)
rondreis?  
‘Ja, zeer zeker raad ik een 
combinatie aan. We hebben op 

de website verschillen reizen 
waar je gaat eilandhoppen. Wij 
bieden Tenerife met La Gomera 
aan, Lanzarote met La Graciosa, 
Fuerteventura met Los Lobos en 
de drie parels: la Gomera, La 
Palma en El Hierro. De reizen 
zijn goed te combineren met 
elkaar als je wat langer dan een 
week op vakantie wil gaan, er 
zijn goede veerdiensten en 
binnenlandse vluchten. Vooral de 
kleinere eilanden met een groter 
eiland combineren, is erg leuk 
en gevarieerd.’

Welke activiteiten adviseer je 
nog meer naast wandelen? 
‘Omdat elk eiland zijn eigen 
kenmerken heeft, raad ik aan 
om die ook daadwerkelijk te 
bezoeken als je op het 
betreffende eiland bent. 
Fuerteventura met het 
Betancuriagebergte en de 
surfstranden van Jandia. 
Lanzarote met het La Geria-
wijngebied en het Timanfaya-
vulkaangebied. Gran Canaria en 
het middelgebergte, Tejeda, de 
duinen van Maspalomas. 
Tenerife met natuurlijk El Teide 

en een bezoek aan de stad La 
Laguna en Playa de Teresitas. La 
Gomera met Parque National 
Garagonay, het pittoreske stadje 
Agulo en de gezellige winkeltjes 
in San Sebastiàn. La Palma en 
een bezoek aan Santa Cruz, een 
bezoek aan Cascade de Los 
Colores en naar het hoogste 
punt Los Muchachos. Als laatste 
het kleine eiland El Hierro, lekker 
wandelen in het Sabinosa-
wandelgebied, Pico Malpaso, 
Mirador de Jinama en de 
natuurlijke baden van Charco 
Azul.’

‘Denk eens aan 
eilandhoppen’
Annemieke Seegers (Business 
Development Travel Impressions): 
‘In ons 2022-programma vind je 
Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote 
en Fuerteventura. De 
accommodaties die wij aanbieden 
hebben allemaal vier of vijf sterren 
en ze zijn zorgvuldig geselecteerd, 
zodat wij een gevarieerde collectie 
bieden: familievriendelijk, een 
resort waar stellen zich thuis 
voelen, klassiek design, wat 
moderner... Je vindt het allemaal 

terug in onze brochure en online 
boekingstool voor reisagenten.’

Welke accommodaties 
springen er echt uit? 
‘Uiteraard vind je resorts van 
Seaside en Lopesan in ons 
programma; deze ketens zijn zeer 
geliefd bij de Nederlandse reiziger 
en die boeken wij dan ook 
veelvuldig. Ook Hotel Bahía del 
Duque op Tenerife is heel populair. 
Het hotel biedt veel faciliteiten: 
onder meer negen restaurants, 
zes bars, vijf zwembaden, een 
scala aan sportfaciliteiten, een 
kinder- en tienerclub en niet te 
vergeten een fantastische spa. Je 
verblijft er in een van de 346 luxe 
kamers & suites en voor wie op 
zoek is naar meer ruimte en 
privacy zijn er ook 40 villa’s met 
eigen zwembad en butlerservice. 
Echt een aanrader!’

Welke accommodaties zijn 
nieuw binnen jullie aanbod?  
‘AMResorts biedt een uitstekende 
collectie van meer dan 100 
resorts. Tot enkele jaren geleden 
vond je deze accommodaties 
alleen in Mexico en het Caribisch 
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Gebied, maar nu ook in Europa en 
dan voornamelijk nog op de 
Spaanse eilanden. Wij hebben er 
een aantal opgenomen in ons 
programma en diverse resorts 
hebben recentelijk een complete 
metamorfose ondergaan; in die 

zin zijn ze dus als nieuw!  Een 
paar voorbeelden. Tenerife: 
Dreams Jardín Tropical Resort & 
Spa ligt op een prachtige locatie - 
direct aan zee aan een gezellige 
promenade met winkels en 
restaurants - en het biedt een heel 
goede prijs/kwaliteitsverhouding. 
Lanzarote: Secrets Lanzarote 
Resort & Spa is een adults-only 
hotel - fraai gelegen in de haven 
van Puerto Calero - en Dreams 
Lanzarote Playa Dorada Resort & 
Spa is een echt familieresort met 
veel faciliteiten en activiteiten. 
Fuerteventura: Secrets Bahía Real 
Resort & Spa is ook een adults-
only resort (18+). Het is perfect 
voor wie op zoek is naar een 
ontspannen verblijf in een 
prachtige omgeving - het resort 
ligt direct aan het strand en aan 
de rand van een nationaal park 
met uitzicht over Los Lobos en 
Lanzarote.’

Welk eiland is jouw 
persoonlijke favoriet en 
waarom? 
‘Ik heb niet alle Canarische 
Eilanden bezocht, maar mijn 
bezoek aan Tenerife heeft wel een 
onuitwisbare indruk achtergelaten. 

Ik begeleidde in 2018 een Travel 
Impressions-studiereis voor 
reisagenten en uiteraard verbleven 
wij in diverse resorts uit onze 
collectie. We zijn overal erg in de 
watten gelegd, hebben 
voortreffelijk gegeten en leuke 
excursies gedaan, waaronder een 
boottochtje waarbij we dolfijnen 
hebben gezien. Heel bijzonder. Ik 
zou graag nog een keer teruggaan 
en het eiland nog beter willen 
leren kennen.’

Welke activiteiten raad je 
bezoekers aan? 
‘Hoewel het niet heel vaak wordt 
gedaan, is het erg leuk om 
eilanden te combineren tijdens 
een reis; elk eiland heeft namelijk 
een heel eigen sfeer. Tussen 
Lanzarote en Fuerteventura vaart 
een ferry en dit is dus makkelijk te 
doen. En dit najaar gaat Surcar 
Airlines met een watervliegtuigje 
vliegen tussen onder andere Gran 
Canaria en Tenerife. De vlucht 
duurt gemiddeld 30 minuten en 
naast dat het een spectaculaire 
ervaring is die je tenminste één 
keer in je leven wilt meemaken, is 
het ook ideaal voor wie tijdens de 
vakantie wil eiland-hoppen.’

‘La Palma is alléén maar 
aantrekkelijk’
Monique Talsma (ZRA bij TUI at 
Home) is onlangs op La Palma 
geweest, het enige Canarische 
Eiland dat zij nog niet had gezien 
en deelt haar ervaringen. ‘De 
natuur is er echt geweldig. Maar 
het is er ook veel minder hectisch 
dan op de andere eilanden. Op de 
meer toeristische eilanden is veel 
meer verkeer en veel meer vertier, 
maar ze hebben allemaal iets 
aantrekkelijks. La Palma is wat mij 
betreft alléén maar aantrekkelijk. 
De kleine dorpjes, de gekleurde 
huizen, de planten, bloemen en 
bomen, de uitstekende 
restaurants, de uiterst vriendelijk 
bewoners, de goede (maar zeer 
bochtige) wegen, het heldere 
zeewater en vooral de rust en 
relaxte sfeer.’

Vulkaan
‘La Palma gaat echt gebukt onder 
de uitbarsting van de Cumbre 
Vieja. Locals vertelden mij dat 
corona erg was, maar de 
uitbarsting vele malen erger, 
omdat alle vliegverkeer werd 
stilgelegd. Heel veel panden staan 
te koop of te huur en er staat echt 

Annemieke Seegers Monique Talsma
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heel veel leeg. Dat is zo vreselijk 
om te zien. Dus ik hoop dat het 
toerisme naar La Palma echt snel 
aantrekt. Want wat opviel waren 
de prijzen. Het is zo goedkoop om 
op een terrasje te zitten of uit 
eten te gaan. Dat vind ik ook wel 
heel aantrekkelijk, moet ik 
zeggen. En de kwaliteit is erg 
goed. Niet te vergelijken met 
andere Canarische Eilanden. De 
dag dat we echt in het gebied 
stonden waar alle huizen waren 
verdwenen onder lava en stof, 
was best aangrijpend. Wat een 
natuurgeweld.’

Accommodaties
‘Wij zaten in Los Cancajos in 
Hacienda San Jorge, een fijne 
uitvalbasis om het eiland te 
ontdekken. Verblijven op basis 
van logies met ontbijt is aan te 
raden. Halfpension is ook 
mogelijk, maar de restaurants op 
het eiland kunnen nu alle steun 
gebruiken. Tevens zou ik Las Olas 
en La Caleta aanraden en dan 
kiezen voor zeezicht. Er zit ook 
een H10 op basis van all-in voor 
de liefhebbers op het eiland. 
Daarnaast heb je aan de andere 
kant van het eiland (ongeveer 
anderhalf uur rijden van de 
luchthaven) de Casitas van 
Tijarafe. Dit voor de echte 
rustzoekers. Ik heb vaste klanten 
die daar altijd voor kiezen. Puerto 
Naos is door de uitbarsting van 
de Cumbre Vieja verboden 
gebied. Vanwege de gassen die 
nog steeds uit kelders kunnen 
komen, mag je er niet in. Heel 
triest om te zien en ik ben bang 
dat het voorlopig ook geen 
gasten kan ontvangen. Heel veel 
eilandbewoners zijn uit dat 
gebied getrokken, omdat ze daar 
niet meer kunnen of willen 
wonen. Dus wie brandt zijn 
handen aan een accommodatie 
of winkel in deze ghosttown? 
Mensen die het niet erg vinden 
om echt buiten de drukte te zitten 
is La Palma & Teneguia Princess 
& Spa in Fuencaliente een mooie 
accommodatie. Midden tussen 
de bananenplantages.’

Doen
‘Maak echt een wandeling of 
meer door de prachtige natuur. En 
ga met de Ocean Explorer op zoek 
naar dolfijnen en Pilot Whales/
Grienden. Dat was een geweldige 
ervaring. Er gaat ook een 
zeebioloog mee, die je van alles 
vertelt. Wij zagen zelfs een 
zeeschildpad. En kijk bij een 
heldere avond naar boven, La 
Palma staat in de top drie als het 
gaat om sterrenkijken. Er is een 
Observatorium in het noorden van 
het eiland. Rijd hiernaartoe (met 
een dikke jas) en geniet van de 
schoonheid van de Mirador del 
Roque de Los Muchachos. Maar 
bezoek ook het kerkje, Santuario 
de Nuestra Senora de las Nieves, 

na je overdenkingen drink je koffie 
op het dorpspleintje ervoor. Je eet 
heerlijk in restaurant El Lagar in 
Los Cancajos. Of bezoek een 
wijnhuis gelegen aan de wijnroute 
in het westen van het eiland. 
Bezoek ook Isla Verde, een 
bierbrouwerij met eetgelegenheid 
in El Jesus. Santa Cruz is op zich 
geen hidden gen, maar de 
hoofdstad van La Palma is de 
moeite zeer waard. Het is compact 
met mooie panden, leuke winkels 
en goede parkeergelegenheid.’

‘Mijn persoonlijke favoriet 
is zonder twijfel Tenerife’
Sharon Moor (reisspecialist 
Vivencia Travel): ‘De Canarische 
Eilanden verschillen onderling 

aanzienlijk van elkaar. De 
verschillen maken deze eilanden 
juist zo afwisselend en veelzijdig. 
Elk eiland heeft een eigen 
identiteit, het is maar net waar je 
als reiziger naar op zoek bent. 
Van het groene karakter van La 
Palma en La Gomera, tot 
eindeloze vulkanische vlakten op 
Lanzarote of je vergapen aan de 
goudgele zandduinen op 
Fuerteventura.’

Favoriet
‘Mijn persoonlijke favoriet is 
zonder twijfel Tenerife, omdat het 
zo veelomvattend is. Je kunt er 
genieten van pittoreske plaatsjes, 
zoals La Orotava, Garachico en 
Masca of de grotere plaats La 

Sharon Moor

Puerto de Mogan, een mooie, romantische stad op Gran Canaria, Spanje
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Laguna en hoofdstad Santa Cruz. 
Daarnaast kom je als wandelaar 
ook prima aan je trekken door te 
hiken in de omgeving van El Teide 
en het groene Rural Park Anaga. 
Het Nationaal Park del Teide is niet 
voor niets zo in trek. Het is een 
plaatje om hier zowel te wandelen 
als doorheen te rijden. De 
verschillende landschappen blijven 
je na elke bocht weer verbazen. Er 
zijn veel miradores om even stil te 
staan bij de uitzichtpunten of zoek 
zelf een idyllisch plekje waar je 
kilometers hoog uitkijkt over een 
wolkendeken, El Teide en de vele 
groene naaldbomen.’

Eropuit
‘Ik word zelf enthousiast van een 
bestemming te ontdekken door 
een mooie wandeling. De 
Canarische Eilanden bieden 
hiervoor genoeg opties. Door te 
wandelen zie je meer en neem je 
de bestemming écht in je op. 
Daarnaast is het zeker niet zo dat 
dit altijd lange of zware 
wandelingen moeten zijn. Vaak 
zijn er ontzettend veel keuzes in 
zowel tijdsduur als inspanning. 
Ook het hoppen naar 
aantrekkelijke baaitjes en stranden 
staat altijd hoog op mijn lijst, 
vooral aan het einde van de 

middag als het iets minder druk is. 
Zo heb ik in alle rust kunnen 
genieten van Playa de Benijo. Ook 
hoort een stukje gastronomie bij 
een reis. Bezoek een 
bananenplantage of struin door de 
druivenranken van een 
wijnmakerij.’

Verstopte plekjes
‘Mijn meest recente reis was die 
naar Tenerife afgelopen winter en 
het enthousiasme over dit eiland 
is er daarom nog in overvloed. Of 
je het een ‘echte’ hidden gem 
kunt noemen weet ik niet, maar ik 
vond het noordwesten heel erg de 
moeite waard met name door de 
vele bananenplantages. Zelf heb 
ik hier de fiets gepakt, zoals wij 
Nederlanders dat graag doen, en 
heb de omgeving verkend bij 
Buenavista, Los Silos en 
Garachico. De ruige kust tezamen 
met de reusachtige hectares aan 
bananenplantages maken dit een 
fraaie omgeving om per fiets te 
ervaren. Ook de botanische tuin in 
Santa Cruz heeft mij verrast. 
Vanwege een dag wat slechter 
weer hier terechtgekomen en dit 
was zeker de moeite waard.’

Favoriete hotels
‘Hotel Spa Villalba aan de voet van 

El Teide is een ideale uitvalsbasis 
om het nationaal park te 
ontdekken. Het goede restaurant 
en de uitgebreide wellness geeft 
een perfecte afsluiting van zo’n 
dag. Een andere favoriet is 
Apartamentos los Telares omringd 
door de spectaculaire bergen van 
Parque Nacional de Garajonay in 
La Gomera. Ook op La Palma heb 
ik een favoriet, hotel San Telmo. 
Authentiek, midden in het 
koloniale hart van Santa Cruz en 
op loopafstand van de zee. Meer 
heb je niet nodig’

Auto
‘Wanneer je de Canarische 
Eilanden een bezoek brengt, zou 
het altijd mijn advies zijn om een 
auto te huren. Op deze manier 

ben je flexibel en liggen er veel 
mooie routes binnen handbereik. 
Voor de hand liggend is de route 
die voert langs het Nationaal Park 
de Garajonay op La Gomera. 
Minder voor de hand liggend is de 
omgeving ontdekken van het 
Parque Rural de Anaga op 
Tenerife. Naast sprookjesbossen 
en ruige wandelingen kun je hier 
ook een mooie autoroute rijden bij 
Taganana en Benijo, waar je 
duizelingwekkende vergezichten 
hebt over de bergen en de kust.’

Eilandcombinatie
‘Mits je de tijd hebt dan zou ik het 
zeker aanraden om eilanden met 
elkaar te combineren. Zelf geef ik 
altijd wel de voorkeur aan iets 
goed kunnen zien. Wanneer je een 

Nancy olde Damink en Danielle Tukkers



15

kleine week hebt, is het wellicht 
fijner om een keuze te maken voor 
één eiland, maar als je langer de 
tijd hebt is het juist heel goed 
mogelijk en daarom echt een 
aanrader om een combinatiereis 
te maken. De verschillen tussen 
de eilanden maken zo’n reis zeer 
gevarieerd en geven volop 
afwisselende en nieuwe 
indrukken. De combinatie Tenerife 
en La Gomera of Fuerteventura en 
Lanzarote voorzien in die 
verschillende indrukken er zijn ook 
praktische combinaties wat betreft 
overtocht.’

‘El Hierro is een 
bestemming waar je buren 
nog niet zijn geweest’
Nancy olde Damink en Danielle 
Tukkers (Reisspecialisten bij Weg 
van de Massa): ‘Weg van de 
Massa (onderdeel van Ilios 
Reizen) is exclusief voor de 
reisspecialist. Alle bestemmingen 
hebben we persoonlijk bezocht 
en alle reizen zijn altijd inclusief 
een huurauto en een bijzondere 
weg van de massa-
accommodatie. Onze gasten 
willen met een verhaal thuis 
komen en de bestemming echt 
ontdekken.’

Uniek
‘Elk eiland van de Canarische 
Eilanden is uniek. Tenerife is 
bijvoorbeeld veel meer dan de 
drukte van Los Cristianos. De 
vulkaan El Teide is er fantastisch, 
het groene noorden met meerdere 
mooie oude steden en diverse 
unieke natuurgebieden; het is dus 
een heel veelzijdig eiland. La 
Gomera is veel kleiner, kent geen 
massatoerisme, het is een 
fantastisch groen eiland en een 
walhalla om te wandelen. 
Lanzarote is vulkanischer dan de 
andere eilanden en minder groen, 
maar met mooie 
bezienswaardigheden, unieke 
natuurparken en heerlijke 
zandstranden. Gran Canaria biedt 
ook al zo’n mooie combinatie van 
natuur, leuke dorpjes en 
bezienswaardigheden. Ideaal om 

Infotorial

In principe zijn alle Canarische 
Eilanden erg populair, maar 
Gran Canaria en Tenerife 
springen er qua boekingen 
altijd wel uit. Karakteristiek aan 
alle eilanden zijn vooral de 
prachtige dorpjes en de mooie 
zandstranden. Deze plekjes zijn 
ideaal te bezoeken met een 
huurauto. 

Bovenop de all-in formule kan 
bij Sunny Cars kan de huurauto 
volledig op maat gemaakt 
worden. Zo zijn 
adresafleveringen erg populair 
op de Canarische Eilanden. Om 
dit in orde te maken voor je 
klant kun je een adresaflevering 
het beste boeken vanaf een 
stadskantoor. Alle 
hotelafleveringen onder de 1 
kilometer boeken wij om naar 
een walk-in omdat het dan 
gewoon veel sneller is om even 
naar het verhuurkantoor te 
lopen. Is de afstand meer dan 1 
kilometer, dan komt de 
verhuurder de huurauto naar 
het hotel van je klant brengen 

of er is een zogenaamde hotel 
shuttleservice. Dit houdt in dat 
de klant bij zijn hotel wordt 
opgehaald en naar het 
verhuurkantoor wordt gebracht 
om het contract te 
ondertekenen en de auto op te 
halen. De lokale 
wagenparkaanbieder bepaalt 
een dag van tevoren wat het 
beste uitkomt en laat het dan 
aan de klant weten. Het is dus 
heel belangrijk dat het mobiele 
telefoonnummer van de klant in 
de boeking staat! 

Wil je klant een overtocht 
maken met de huurauto? De 
mogelijkheden staan voor 
iedere wagenparkaanbieder 
vermeld in de specifieke 
voorwaarden. Dit geldt 
overigens ook voor de one 
way’s die erg populair zijn op 
de Canarische Eilanden. Lees 
dus altijd de voorwaarden goed 
door om de klant zorgeloos op 
pad te kunnen sturen. Zo 
ervaart de klant écht de 
zonnige kant van autohuur!

“Bij Sunny Cars zeggen wij altijd: op een eiland kún je 
simpelweg niet zonder een huurauto, uiteraard het liefst 
een all-in huurauto van Sunny Cars. Dat zien we ook 
terug in de boekingen voor de Canarische Eilanden!” 
Aldus Marco Ammerlaan, Director of Sales Nederland, 
België en Frankrijk bij Sunny Cars.

Marco Ammerlaan

Canarische Eilanden 
er te wandelen of naartoe te rijden 
en te stoppen bij een van die 
pittoreske dorpen om er 
bijvoorbeeld uitgebreid te lunchen. 
El Hierro, de kleinste en 
onbekendste, maar zeker niet de 
minste. Met zijn ruige kusten, 
mooie natuur en 
duikmogelijkheden is het een 
droomplek en nog echt onontdekt. 
Een bestemming waar je buren 
zeker nog niet zijn geweest.’

Favorieten 
‘Ieder van ons die bij Weg van de 
Massa werkt, kan moeilijk kiezen. 
Mijn collega Dana heeft als 
favoriet Lanzarote, Daniëlle’s 
favoriet is El Hierro en die van mij 
is… ik kan echt niet kiezen. Ik ga 
dan voor een mooie reis met een 
binnenlandse vlucht waarbij ik 
Tenerife, Gran Canaria en La 
Gomera combineer. Het is 
namelijk super om meerdere 
eilanden te combineren en dat 
stellen we graag samen. Dit kan 
ook een combinatie zijn van Gran 
Canaria, Tenerife en Lanzarote. 
Met de binnenlandse 
vliegmaatschappij of 
ferryovertochten zijn er genoeg 
verbindingen om een mooie reis 
samen te stellen. Zo kan je veel 
zien en de verschillende eilanden 
goed ontdekken. Qua hotels zijn 
onze favorieten op Tenerife Hotel 
Finca Salamanca en Villa Maria 
(voor als je echte luxe wil), op La 
Gomera is Playa Calera echt onze 
favoriet en op Gran Canaria zijn 
Hotel Roca Negra, het pittoreske 
Casita Roquete en zeker ook 
Appartementen Jardines del Cura 
aanraders.’

Huurauto  
‘Als je deze eilanden wil 
ontdekken, heb je echt een 
huurauto nodig. Hoe fijn is het als 
je in je eigen tempo je 
bestemming kan ontdekken? 
Onze klanten vinden dat echt een 
toegevoegde waarde. Van de 
snelweg af en lekker het 
binnenland in, dan kom je op de 
mooiste plekken.’


