
Lanzarote 1997 
 
Lanzarote is het meest oostelijke eiland van de Canarische archipel en ligt dus 
het dichtst bij de Afrikaanse kust. Het wordt ook wel eens het ‘Vuureiland' of 
het ‘Zwarte Eiland' genoemd. Een eerste reis naar een Canarisch eiland kwam 
tot stand door een uitnodiging voor time sharing.  
We hadden enkel een vliegtuigticket te boeken, ons verblijf kregen we gratis.  
Het was wel de bedoeling dat we een namiddag naar een uitleg kwamen 
luisteren over time sharing. Wat wij toen ook reeds deden was een auto huren 
vanaf de luchthaven.  
 
Het resort “ http://www.sandsbeach.eu/ ” was gelegen aan de “Costa Teguise” 
wij hadden een kleine studio, waar we in de woonkamer het bed uit de kast 
moesten plooien wat er toe bijdraagde dat de studio oncomfortabel was,.maar ja 
een gekregen paard kijkt men niet in de bek.  
Ondertussen is het resort uitgebreid en op sommige plaatsen vernieuwd  
De onaangename kant van timesharing is dat u op een dag die zij bepalen naar 
een vergadering moet gaan waar men u dan per koppel probeert te beïnvloeden 
om een contract af te sluiten lees één of meerdere weken een verblijf verkopen.  
 
Op zich is dit niet mis maar als u rekent wat u betaalt voor één week 
vermenigvuldig dit met 50 weken dan moet het wel een paleis zijn dat ze u 
verkopen.  
 
Dank zij onze mobiliteit “huurauto” hadden wij verder geen problemen met de 
opdringerige verkopers. Wij hebben al de bezienswaardigheden dan ook op ons 
tempo kunnen bezoeken,  
wij bezochten het “parque national de Timanfaya” “El diablo” waar wij een ritje 
op een dromedaris meepikten, “Jardín de Cactus te Guatiza” ; “ Mirador del 
Rio” in het noorden , de hoofdstad “Arecife” , “ Jameos del Agua” waar binnen 
in de grot blinde witte kreeftjes leefden. En bijna alle havenstadjes (dorpjes) 
zoals ” puerto del Carmen” om er te genieten van de vis en een glaasje wijn.  
 
Wij wilden ook nog de “Cueva de Los Verdes” bezoeken per boot maar was niet 
mogelijk door weersomstandigheden. Ons eerste bezoek aan de Canarische 
eilanden is ons zeker goed bevallen, spijtig werd men toen steeds aangepapt 
door verkopers van timsharing , en waar men zeker moet op letten met 
huurautos is duidelijke afspraken voor de benzine bij het terugbrengen van de 
wagen, het beste is vertrekken en aankomen met een volle tank. 
 
 
 


