Stijlinspiratie Tenerife

Dit is nog eens wat anders
dan een gewone blue jeans.
Met dit zilverkleurige
exemplaar komt u geen
aandacht tekort.
(www.metonweb.com)

Deze design nagelknipper biedt alles in één voor
mooi verzorgde nagels aan handen en voeten.
(www.tweezerman.com)
Vergeet vooral niet
een fijne omslagdoek
in te pakken voor de
wat koelere avonden.
(www.tramontana.eu)

Volg de kids op het
strand met deze GPS
tracker. Hij is klein, licht en
waterdicht. Bij aankoop krijgt u
standaard een gratis basis abonnement voor het tracken in
negentien Europese landen.
(www.garmin.com/nl)

Trendy Tenerife
Tenerife is hard op weg het hipste Canarische
eiland te worden. Niet in de laatste plaats door
de luxueuze hotels, modieuze restaurants en
trendy bars die de laatste jaren hun deuren
hebben geopend.
Winkelen en actie
Voor winkelen en exclusieve accommodaties is de
Costa Adeje de aangewezen regio. Het is één van
de modernste gebieden van Tenerife met levendige
winkelcentra, fantastische hotels en schone
stranden. Met de opening van Siam Park, het
grootste waterpretpark van Europa, is het bovendien een leuke bestemming voor kinderen.
Actief bezig zijn doet u het beste aan de zuidwestkust. Gelegen tussen de heuvels zijn Arico Viejo,
Arico el Nuevo en La Villa de Arico zeer geschikt
voor liefhebbers van landelijk toerisme. Hier kunt u
fietsen en wandelen door het heuvellandschap en
langs imposante rotsformaties. Onderweg zijn vele
restaurantjes te vinden waar heerlijk wordt gekookt
met lokale producten. Ook San Miquel de Abona is
een walhalla voor mensen die graag sportief bezig
zijn. De plaats ligt in de buurt van twee uitstekende
golfbanen en er is een uitgebreid netwerk van
wandelpaden uitgezet. Sportiviteit, bezoeken aan
mooie dorpen in het binnenland, fijne stranden en
genieten van de vriendelijkheid van de bevolking
maken van Tenerife een heerlijke vakantiebestemming.
Hoteltip: Jardin Tropical aan de Costa Adeje is een
aanrader voor mensen die van een goede service
en lekker eten houden. In restaurant Las Rocas is
de vis voortreffelijk. Het hotel biedt gasten speciale
greenfee tarieven.
ArkeFly vliegt deze winter dagelijks van
Amsterdam naar Tenerife. Voor meer informatie
over een vakantie naar Tenerife kunt u terecht
bij Holland International Reisbureau.

De Sealline Iphone Jack zorgt ervoor dat u de
iPhone of iPod ook in vochtige omstandigheden
kunt gebruiken. U kunt zelfs onder water muziek
luisteren.
(www.bever.nl)

Creditcard, betaalpas, cash
en paspoort zitten veilig
opgeborgen in deze
originele portemonnee.
(www.vliegervandam.com)

Met de herenbril van
ontwerper Tom Ford kunt u
gerust een boekje lezen op
het meest hippe terras van
het eiland.
(www.marcolin.com)

Deze harige, handige tas
is precies groot genoeg
om de nodige strandspulletje in te vervoeren.
Het blauwe detail maakt
haar een echte blikvanger.
(www.worldofbessy.com)

Als u in de ochtendzon op het balkon van uw
hotelkamer uw matje uitrolt voor een paar yogaoefeningen kan het leven niet mooier zijn.
(www.rucanor.nl)
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