
B&B “Villa Vital Fuerteventura” 
Kleinschalig, gastvrij, centraal 

gelegen 

 Alleen voor volwassenen 

 Geheel rookvrij 

 Zeer centraal gelegen 

 Goede fietsen te huur (race, toer, 
mountain, e-bike) 

 Wandel- en fietsroutes beschikbaar 

 Mogelijkheid tot diner 

 Sfeervolle, kleinschalige & rustig gelegen 
villa 

 Sauna 

 Relaxen bij het zwembad 

 Inclusief uitgebreid ontbijtbuffet 

 Hele dag gratis koffie, thee, water, fruit 

 Gratis WIFI 
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De ideale locatie voor 
 
 wandel liefhebbers 
 fiets liefhebbers 
 strand aanbidders 
 natuur freaks 
 water ratten 
 cultuur snuivers 
 culinaire fans 
 shop-oholics 
 wellness liefhebbers 
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Zeer centrale ligging op eiland 

Overzicht services & faciliteiten 

 Zwembad 
 1500 m2 cactustuin 
 Sauna 
 Fietshuur 
 Comfortabele kamers met goede 1-p 

bedden 
 En-suite badkamer 
 Incl. badkamerbenodigdheden 
 Uitgebreid ontbijtbuffet 
 Mogelijkheid tot diner (4 d / week) 
 Massage (op afspraak) 
 Transfer van / naar vliegveld (indien 

gewenst) 
 Boekenkast / bordspellen / sjoelbak 
 Mogelijkheid tot begeleide 

activiteiten (wandelen / fietsen) 
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 Services & Faciliteiten 
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 Mogelijkheden voor fietsers 

 Mogelijkheden voor wellness 
liefhebbers 

 Mogelijkheden voor natuur freaks  Mogelijkheden voor culinaire fans 

 Mogelijkheden voor wandelaars 

 

 

 

 Mogelijkheden voor strand 
aanbidders 

 Mogelijkheden voor shop-oholics 

 Mogelijkheden voor cultuur 
snuivers 
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Wat gasten zeggen 

“Aanrader voor zowel relax als actieve 
vakantie. Een oord van rust met goede 
uitvalbasis midden op het eiland. Leuke, 
mooie en vooral heel gastvrije 
accommodatie. De ‘insider’ tips zijn top 
om leuke plekjes, wandelingen, 
fietstochten of restaurantjes te 
ontdekken en de heerlijke lichte 
maaltijden zijn een welgekomen 
afwisseling met eten op restaurant. Wij 
hebben naast relaxen op domein ook veel 
gewandeld, gefietst en gescooterd. 
Pascal en Sabine doen heel veel om het 
verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken en je te laten genieten van 
Fuerteventura. Top!” 
Christine & Frederik (BE), juli 2021 

“Prettig verrast over de schoonheid en 
veelzijdigheid van Fuerteventura. In het 
noorden de indrukwekkende zandduinen 
en vulkanen en in het zuiden prachtige 
surfstranden en zandheuvels. En dan in het 
midden magnifieke bergen en dalen in 
diverse kleuren. Daarnaast is er voor wie 
dat zoekt voldoende vermaak in Corralejo, 
Caleta de Fuste, Costa Calma, etc. Villa 
Vital ligt handig in het centrum van dit 
alles en is daarmee een ideale uitvalsbasis 
(met een huurauto), waarmee ik deze 
uitstekende B&B van de gastvrije 
eigenaars Pascal en Sabine schromelijk 
tekort doe. Want de fijne kamer, mooie 
cactustuin, het heerlijke zwembad en 
prima ontbijt (en diner indien gewenst) 
met panoramisch uitzicht maken Villa Vital 
zeker ook geschikt voor een dagje luieren.“ 
Henry (NL), juli 2022 Meer referenties >>> 

Wij zijn Sabine & Pascal. Sinds begin 2019 wonen we met 
heel veel plezier op Fuerteventura. Onze passies voor een 

gezonde leefstijl, actief bezig zijn en mensen verwennen 
kunnen we hier vanuit onze sfeervolle, gastvrije Villa Vital 

B&B Fuerteventura heel mooi combineren. 

Lees hier meer over ons >>> 

5% korting op je deelname?  
Check onze Nieuwsbrief 
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“Heel erg genoten! De gastheer en gastvrouw zijn hele lieve 
mensen die veel weten van het eiland, ze hebben er zelfs een boek 
over geschreven! Het eten was heerlijk en gezond! De villa is 
fantastisch mooi en met indrukwekkend uitzicht Mountainbiken en 
wandelen kan perfect in deze omgeving!“ 
J. Van den Dool (NL), december 2021 
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