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Nieuwsbrief maart 2022.

Deze maanden hebben we het
carnaval op Tenerife moeten
missen. 
We misten de spectaculaire
verkiezingen, de modeshows, de
Drag Queen parties, de murgas en
de vele optredens van prachtig
geklede musici  waarbij bij elk van
deze shows de meest wilde dansen
ten uitvoer gebracht werden. 

Tot vreugde van de
honderduizenden liefhebbers van
het Carnaval op Tenerife wordt het
Carnaval in 2022 georganiseerd
van 4 tot en met 26 juni.

-

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan aanrijdingen, alcohol en drugs,

Lees de nieuwsbrief van maart over aanrijdingen, alcohol en drugs, het laatste corona nieuws en de Loro Parque

Fundación". Klik rechts onderaan op elke pagina.
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In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan aanrijdingen, alcohol en drugs,
waarom cactussen bij 몭nca´s staan, het laatste corona nieuws en aan "het
andere Loro Park, de Loro Parque Fundación",  Zie daarvoor ook de video van
de maand.

Belangrijke informatie over corona.

Minder maatregelen, Tenerife heeft nu weer
code rood. 
Bekijk de nieuwste informatie over de leefregels.

Lees meer

Aanrijding.

Wat te doen als u een aanrijding krijgt. In veel
opzichten is het verkeer op Tenerife hetzelfde
als in België of Nederland. Er zijn echter
belangrijke verschillen.

Lees meer

Alcohol en drugs.

Welke regels, verboden en bestraf몭ngen zijn er
op Tenerife zijn als het om het gebruik van
alcohol en drugs gaat? Vooral in de grote steden
zijn er regelmatig grote controles.

Lees meer

Video van de maand, klik op de afbeelding

Kof몭e ochtend Zuid.

Elke woensdag vanaf 10.30 uur in Westhaven
Bay waar iedereen tegelijkertijd van het
prachtige uitzicht kan genieten.

Lees meer

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties.

Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.
Akkoord
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Kof몭e ochtend Noord.

Elke dinsdag vanaf 11.00 uur in het meest
sfeervolle deel van de wijk La Paz bij restaurant
Intermezzo.

Lees meer

Lees al het nieuws over Tenerife, Belgie, Nederland en de wereld via 1 pagina.
Kiik op de kranten.

Café Royale in het zuiden

Houdt u een heerlijk kopje kof몭e met wat extra
´s? Wij drinken gezamenlijk heerlijk geurende
kof몭e met smakelijke toevoegingen.

Lees meer

Het borreluurtje in het noorden.

Iedere 2e vrijdag van de maand van 17.00 tot
19.00 uur om elkaar in een ontspannen sfeer te
ontmoeten. Eerstvolgende keer: 11 maart a.s.

Lees meer

Waar is dit?  Klik om  het te weten.

Over Tenerife. 
Op dit eiland is veel te zien en te beleven. Bekijk
de kaarten. Er staan al 350 
bezienswaardigheden, 40 gemeenten en 30
stranden op.

Lees meer

Het andere Loro Park, de Loro Parque
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Het andere Loro Park, de Loro Parque
Fundación. 
Lees over mooie, bijzondere of leerzame
verhalen, belevenissen of ervaringen van
medeleden.

Lees meer

Als u in de auto zit en er is een 몭le of u heeft hulp nodig is er de autopagina.

Autopagina

Tenerife weetjes.

Waarom staan er zoveel cactussen bij 몭nca´s?
het heeft vanouds een belangrijke functie in de
landbouwcultuur.

Lees meer

Belangrijke informatie. 
Er zijn veel instanties en hulpbronnen die u
nodig kunt hebben tijdens uw verblijf op
Tenerife. U vind ze hier op één overzicht.

Lees meer

Bekijk de  agenda met activiteiten

Waar is dit?  Klik om  het te weten.

Als u graag lid wilt worden of als u iemand kent die graag lid wil worden zien we
uw aanmelding graag tegemoet.

Informatie   en    aanmeldformulier 
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Eerdere nieuwsberichten kunt teruglezen op onze een aparte pagina van De
Teiding. Daar staat ook een printenvriendelijke versie die u kunt gebruiken om een

nieuwsbrief af te drukken.

Bekijk  de  eerdere  nieuwsbrieven

Als u iemand kent die de nieuwsbrief graag wil ontvangen kunt u die hieronder
opgeven. 

Ook als uw partner de nieuwsbrief graag apart wil ontvangen.

Tot het volgende nieuwsbericht over Tenerife.

Schrijf u in voor onze gratis
nieuwsbrief over Tenerife

Aanmelden voor de

nieuwsbrief

Bekijk   eerdere 

 nieuwsbrieven

© de teiding, een informatie site voor Tenerife  -   disclaimer
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