Jardín de Aridane

Er zijn voldoende goede restaurants met attraktieve prijzen.

Jardín de Aridane is ein klein, exclusive vakantiecomplex met
twee ruime bungalows, voor 3 respectievelijk 4 personen, en
een gezellig apartement voor 1 à 2 personen.
Ons domein ligt in de buurt van El Paso, in het zonnige Westen
van La Palma, niet ver van Los Llanos en de stranden van
Tazacorte en Puerto Naos. Het eenmalig mooie
natuurreservaat „Caldera de Taburiente“ is in ongeveer 10
autominuten te bereiken.

Grote terrassen met blik op zee en bergen

Onze woonsten bevatten een volledig ingerichte keuken – zelfs een
Expressomachine staat ter beschikking.

Stijlvolle omgeving, veel groen en rust
Ons domein is officieel geregistreerd en wordt onder streng
toezicht van de plaatselijke dienst voor toerisme door de
eigenaars zelf onderhouden. U kan zeker zijn, dat bij ons alle
gebouwen en inrichtingen de huidige zekerheidsstandaards
bevatten.

U voelt u meteen "thuis"

Comfortabele bedden voor ontspannende nachten

Comfortabel en rustig - ontspanning puur!
Rustige oasen in de subtropische tuin

U woont heel rustig en toch centraal nabij alle belangrijke
bezienswaardigheden. In onmiddellijke omgeving vindt U
voldoende mogelijkheden tot inkopen, alsook meerdere
restaurants met inheemse of internationale gerechten.
Het water in onze zwemdok komt uit de bergen en heeft quasi
drinkkwaliteit.
De zwemdok wordt met solarenergie verwarmd, zodat hij het
hele jaar door kan gebruikt worden. Aangename
temperaturen en subtropische planten zorgen voor een
optimale vakantiestemming. Bij ons vindt U gegarandeerd
die rust en ontspanning, die U zich zeker heeft verdiend!

Lekker zonnen aan de solarverwarmde pool

Een tuin om van te dromen

La Isla Bonita

Kanarische Eilanden

Deze bijnaam wordt door geen enkel ander Kanarisch eiland
aangevochten. La Palma maakt indruk door een ongelooflijk
veelvoudige natuur. Groene bananenplantages, laurier- en
dennenwouden, hoge vulkaanbergen, diepe ravijnen en
rotsige kusten, verwend door een mild klimaat tijdens het
hele jaar.

Jardin de Aridane

Van betonburchten en
massatoerisme verschoond, kon La Palma
een traditionele architectuur en het boerderijleven bewaren.
Drukte, nightlife en
strand-party’s vindt
men hier nauwelijks,
Schilderachtige architectuur
daarvoor is er rust en
gezelligheid, zoals de Palmeros het met hun zeer gemoedelijke
instelling beleven. Lekker lui aan het zwarte zandstrand
liggen, of La Palma actief verkennen – het beste te voet of per
mountainbike – La Palma heeft veel te bieden.

Comfortabele Bungalows
en Appartementen

Welkom thuis!
Uw comfortabel
en rustig
vakantieverblijf in
het zonnige Westen

Ons poolterras
Wandelen op La Palma ist werkelijk een puur genot, maar er
zijn ook veel andere vrijetijdsaanbiedingen en heel mooie
badstranden – niet zo
reuzegroot als op de
buureilanden, maar
erg proper, zoals ook
het water is.

Fijnzandig Lavastrand

Genoeg ruimte voor
iedereen, om zich uit te
leven. En wie naar

absolute eenzaamheid zoekt, vindt beslist een kleine,
afgelegen plek.

van La Palma

Prachtige zonsondergang
Jardín de Aridane
Calle Tamarahoya, 19
E-38750 El Paso – Isla de La Palma / Canarias, España
Tel.:
+34 (922) 486 027 • Fax: +34 (922) 485 962
E-Mail: info@jardin-lapalma.de
Web:
www.jardin-lapalma.de

• Rustig gelegen
• volledig uitgerust
• bungalows met airco
• satelliet TV + DVD-player
• Internet Hotspot
• gratis telefoneren *
• verwarmde pool
• zicht op zee / bergen
• subtropische tuin
* naar vele landen (vraag ons)

