
Wandel-arrangement 
Fuerteventura 

 Groepsarrangement voor elke wandelaar 

 Geniet van droge rivierbeddingen, ruige 
kusten, uitgestrekte berglandschappen 
en een unieke kloof 

 Sfeervolle, kleinschalige accommodatie 
aan rand van natuurpark 

 3000 zonuren per jaar 

 Voldoende tijd om te relaxen bij het 
zwembad 

 Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet & diner 
 Extra voordelig te verlengen 
 Kleine groep: maximaal 8 deelnemers 
 Eenpersoonskamer mogelijk 
 Boek alleen of met je partner of 

vriend(in) 
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Wandelingen 
 
 Vanuit Villa Vital verken je het 

unieke landschap van Fuerteventura 
 Maak samen met de rest van de 

groep dagelijks een mooie 
wandeling 

 Sabine en/of Pascal gaan mee als 
begeleider(s) 
De ene dag een wat langere tocht (3 
– 4 uur) of twee korte, de andere 
dag wat korter (1 – 2 uur) 

 Voldoende tijd om te relaxen bij  
zwembad 
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Zwaarte wandelingen 
 
 Alle wandelingen zijn zorgvuldig door onszelf uitgezocht en gelopen. Ze zijn geschikt 

voor iedereen met een goede basisconditie.  
 De duur van de wandelingen is 2 – 4 uur.  
 De meeste wandelingen zijn in heuvelachtig terrein, het aantal hoogtemeters is 

maximaal ca. 600 m. 
 Een klein rugzakje of heuptasje is handig voor het meenemen van water, mobiel / 

fototoestel en extra shirt. 
 Goede stevige sportschoenen met profiel of wandelschoenen (A of B) zijn voldoende. 
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Overzicht wandel arrangement 
Het Villa Vital wandelarrangement is inclusief: 
 Verblijf in Villa Vital. Comfortabele kamer met goede, éénpersoons bedden en en-

suite badkamer. Zie Accommodatie voor alle details. 
 ’s Ochtends wake-up sessie om het lichaam wakker en weer soepel te maken 

 Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet 
 Dagelijks korte of langere wandeling 

naar de mooiste plekken van het 
eiland 

 Gebruik van alle faciliteiten van Villa 
Vital 

 Gratis WIFI, zwembad, gratis koffie / 
thee / water / fruit.  

 Gezamenlijk vervoer van en naar 
wandelingen 

 Dagelijks heerlijk diner 
 Voldoende tijd om bij het zwembad of 

in de grote cactustuin te ontspannen 
 Transfer van en naar vliegveld 
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Voorbeeld dagindeling 
 
 Wake-up sessie 
 Uitgebreid ontbijtbuffet 
 Korte of langere wandeling of vrije ochtend 
 Gezamenlijke lunch in lokaal Spaans restaurant 
 Korte of langere wandeling of vrije middag 
 Gezamenlijk avondeten op Villa Vital 

Bekijk hier voorbeeld wandelingen >>> 
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Wat deelnemers zeggen 

“Een heel fijne vakantie – 
centrale locatie en super 
hosts. We hebben heel 
veel van het eiland gezien 
en zonder dat we zelf 
moesten rijden of van 
alles uitzoeken. Vakantie 
in de ware zin van het 
woord.“ 
Marry Helene (BE), 
december 2021 

“Pascal en Sabine hebben een heel mooie en afwisselende 
wandelweek georganiseerd. Elke dag was een heel andere 
beleving. Onderweg lunchen en de avond afsluiten met een 
heerlijke maaltijd met huisgemaakte toetjes. 
Villa Vital bood alles voor een onbezorgde week. De warmte 
van Pascal en Sabine, hun goede verzorging, compleet 
onderkomen met sauna, zwembad met zon-mogelijkheden, 
fijne en ruime kamers en de natuur die elke dag weer een 
ander beeld gaf. Bergen, zee en duinen, er was voor ieder 
wat wils. 
Het ontmoeten van nieuwe mensen die allemaal een fijne 
wandelweek willen ervaren maakte deze week compleet. 
Een echte aanrader om onbezorgd en  actief te combineren 
met ontspanning! 
Groetjes Ilse” 
Ilse (NL), maart 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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