
LA PALMA

NatuurlijkSportief 
buitenspeelweekend 

Winter time-out! Zomers buitenspelen in de ongerepte natuur van 
het onontdekte Canarische eiland La Palma. Elke dag zoeken we 
het avontuur in een andere hoek van het eiland. We rennen door 
eeuwenoude laurierbossen, apenkooien op lavastranden, klimmen en 
klauteren over rotsen in een spectaculaire erosiekrater in Nationaal Park 
Caldera de Taburiente, zwemmen in de oceaan en hangen de beest uit 
op steile vulkaanhellingen. We slapen tijdens dit weekend met z’n allen 
in een beregezellig basecamp La Palma stijl: een mooi groot landelijk 
gelegen natuurhuis met alle voorzieningen om na een fysieke dag weer 
helemaal op adem te komen. Van hieruit gaan we elke dag op pad om 
‘fast and light’ het eiland over te gaan. Na een fysieke dag kokkerellen 
we onze eigen maaltijden in de tuin van het huis. 



Programma
31 januari t/m 4 februari 2020 - maximaal 7 personen - vertrek vanaf 6 
personen

Dag 1 Reisdag, accommoderen en het eiland verkennen

In de vroege ochtend van vrijdag 31 januari vliegen we van Amsterdam 
naar Santa Cruz de La Palma. Bij aankomst betrekken we ons landhuis in 
Villa de Mazo aan de oostkant van het eiland, wat ons basecamp is voor de 
rest van de dagen. Na de boodschappen trekken we ons buitenspeeltenue 
aan en gaan we op pad voor een eerste kennismaking met de natuur en 
uitdagingen van La Palma.

Dag 2, 3 en 4 NatuurlijkSportief buitenspelen en basecampdingen

Zaterdag 1 februari tot en met maandag 3 februari gaan we het eiland over 
en genieten van al het moois van La Palma. Drie dagen lang hiken, rennen, 
klimmen, boulderen en zwemmen. In het zuiden van het eiland trotseren 
we het landschap dat gedomineerd wordt door vulkanen, pijnboombossen, 
asvelden en kraters. We duiken een dag het Nationaal Park ‘Caldera de 
Taburiente’ in, gelegen in het midden van het eiland, waar we omringd door 
rotsen, kloven, watervallen en de enige rivier op het eiland vakkundig gaan 
buitenspelen. Dan hangen we nog een dag rond op een lavastrand voor de 
betere amfibische sessies en tot slot knallen we tijdens een bijzonder mooie 
tocht door het laurierbos ‘Los Tilos’, via de bronnen ‘Marcos’ en ‘Cordero’ en 
de kloof ‘Barranco del Agua’ in het noordoosten van het eiland.

Dag 5 Reisdag

Op dinsdag 4 januari vliegen we in de ochtend terug naar Amsterdam.

Fysiek ●●●○○
Cultuur ●●●○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●●●○
Wildlife ●○○○○

Vaardigheden ●●○○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Rewild Your Fitness. Dit betekent dat fysieke 
activiteit centraal staat gedurende deze dagen. Een goede fysieke conditie 
is onmisbaar en daarom is dit weekend bedoeld voor mensen vanaf het 
niveau Basis zoals we dat kennen bij NatuurlijkSportief. Neem bij twijfel 
hierover contact op. 



Materiaal en uitrusting
Voor deze reis zijn een de volgende items noodzakelijk:

Verder zijn persoonlijke spullen voor in de accommodatie benodigd. 
Strandspullen, slippers, wandel/dagelijkse kleding kort en lang, warme 
kleding, een regenjas en eventueel een camera, boek en oordoppen handig.

Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen, dan kun je daarvoor 
bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke tarieven.

• Rugtas geschikt voor dagtochten (bijvoorbeeld 20 liter)
• Sportkleding en trailschoenen
• Een hoofdlamp is handig
• Kampeerbestek, bord en drinkbeker
• Slaapzak en -mat
• Waterdichte zak om je kleding droog te houden
• Bidon, pet fles of een drinkzak
• EHBO-setje/toiletspullen/blaarpleisters/zonnebrand
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas





Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 7 mensen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen 
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild 
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de 
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow 
betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website ontvang je van Certo Escrow 
een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling. 

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn 
voor activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. 
Je kunt hiervoor informeren bij je huidige verzekering of via Rewild 
met korting een reisverzekering afsluiten bij de Nederlandse Klim- en 
Bergsportvereniging.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. 
De annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Kosten
De kosten voor dit buitenspeelweekend zijn €550,- per persoon. 
Dit is inclusief:

• 4 overnachtingen in een huis
• eten en drinken
• transport ter plaatse met auto’s
• trainingen en buitenactiviteiten 

Niet inbegrepen zijn eventuele eigen uitgaven zoals drankjes bij 
horecagelegenheden en je vliegreis naar La Palma met Transavia.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


