
 Unieke week: 3 dagen wandelen, 3 
dagen toerfietsen 

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

 Fietstochten: Genieten van bergen, kust, 
dorpjes, rusige wegen en eenvoudige 
(on)verharde paden 

 Voor iedereen met goede basisconditie 

 Sfeervolle, kleinschalige accommodatie 
aan rand van natuurpark 

 Voldoende tijd om te relaxen bij het 
zwembad 

 Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet & 
heerlijk diner 

 Maximaal 8 deelnemers 

 3000 zonuren per jaar 
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Wandelingen 
 
 Vanuit Villa Vital verken je het 

unieke landschap van Fuerteventura 
 Maak samen met de rest van de 

groep 3 mooie wandelingen 
 Sabine en/of Pascal gaan mee als 

begeleider(s) 
 Een dag wat langere tocht (2 – 3 u), 

de andere dag wat korter (1 – 2 u) 
 Voldoende tijd om te relaxen bij  

zwembad 

Wandel-fiets-arrangement 
Fuerteventura 
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Fietstochten 
 Vanuit Villa Vital verken je unieke landschap van Fuerteventura 

 Maak samen met de rest van de groep 3 mooie fietstochten 

 We rijden zowel op de verharde weg (rustige wegen) als                                         
onverhard (grotendeels eenvoudige paden) 

 Pascal gaat mee als begeleider 

 Een dag wat langere tocht (3 u fietstijd), de andere dag wat korter (1 – 2 u) 

 Voldoende tijd om te relaxen bij  zwembad 

Overzicht wandel+fiets arrangement 
Het Villa Vital wandel+fiets arrangement 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 
 3 Dagen korte of langere wandeling 

naar mooiste plekken van het eiland 
 3 Dagen korte of langere fietstocht 

door unieke natuur (verhard / 
onverhard) 

 Gebruik alle faciliteiten van Villa Vital 
 Gratis WIFI, zwembad, gratis koffie / 

thee / water / fruit.  
 Gezamenlijk vervoer 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 fietstocht 
 Gezamenlijke lunch in lokaal Spaans restaurant 
 Korte of langere wandeling of fietstocht 
 Gezamenlijk avondeten op Villa Vital 

Bekijk hier voorbeeld wandel-programma  
Bekijk hier voorbeeld fiets-programma  
 

Wat deelnemers zeggen 

“Wij hebben ons verblijf in Villa Vital als zeer prettig ervaren. 
We hadden een wandel en fiets- arrangement geboekt met 2 extra dagen voor en na ons arrangement. 
Ons motto was: Het moment! Als je het voorbij laat gaan, is het voor altijd verdwenen. Pascal en Sabine 
zijn oprecht geïnteresseerd en altijd bereid om mee te denken. De combinatie van actief bezig zijn en 
lekker luieren aan het zwembad of strand is ons heel goed bevallen. De begeleiding tijdens de wandel- 
en fiets tochten was perfect en werd gecombineerd met goede gesprekken en een hapje en een drankje 
onderweg en bij thuiskomst. In de avond mochten wij genieten van een heerlijke salade en Sabine’s 
befaamde toetjes. Wij kijken terug op een geslaagde vakantie die we iedereen kunnen aanbevelen. Wil 
je naast een actieve vakantie wat extra ontspanning boek dan net als wij wat extra dagen voor en na je 
vakantie. 
Groetjes Ingrid en Ada” 
Ingrid & Ada (NL), mei 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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“Afgelopen week genoten op Fuerteventura. Vele mooie wandelingen 
en een fietstocht gemaakt. Pascal en Sabine hebben ons vele bijzondere 
verschillende plekken op het eiland laten zien. 
Genoten in B&B Villa Vital met ontbijt en ’s avonds een salade met 
lekker toetje. 
Het is er rustig en relaxed en centraal gelegen op het eiland.“ 
Patrick & Ingrid (NL), juni 2022 
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