
T o e r i s m e

WESTHAVEN BAY laat misschien niet meteen een belletje
rinkelen. CASA RITA daarentegen was wekenlang te vol-
gen op VTM als docu-soap over het reilen en zeilen van
dit buitengewone vakantiecomplex van Rita en Nele op
Tenerife.

Het was Rita Vandevelde, een dynami-
sche West-Vlaamse uit Ooigem, die
begin de jaren ’90 als bij toeval haar
oog liet vallen op een onafgewerkt
vakantiecomplex op Tenerife. De nood
aan een nieuwe uitdaging in haar
leven werd meteen ingevuld en bete-
kende de start van een waar succesver-
haal.  Later vervoegde haar dochter Nele
de dynamische ploeg van Westhaven
Bay. Deze ‘equipe’ staat dagelijks
garant om landgenoten van een zorge-
loze vakantie te laten genieten. Door
deze verbondenheid met onze regio
voelt men zich dan ook meteen thuis
in Westhaven Bay.

Westhaven Bay heeft een bijna unieke
ligging op dit subtropisch eiland.
Behalve een fantastisch uitzicht over
de oceaan heeft men er ook uitzicht op
de vulkaan El Teide, de hoogste berg
van Spanje. Westhaven Bay wordt als
het ware omsloten door de overweldi-
gende natuur van dit vulkanische
eiland op nauwelijks 4 uur vliegen van-
uit Brussel of Oostende.

Westhaven Bay biedt een waaier aan
diverse vakantiewoningen. De villa’s en
bungalows in Casa Rita of luxe appar-
tementen in Casa Nele zijn allemaal

Een zorgeloze vakantie op Tenerife

gelegen op minder dan 100 m van de
zee. De meeste hebben zeezicht en ze
hebben allemaal toegang tot het stijl-
volle zwembad met bijhorend kinder-
plonsbad waar het ongestoord genieten
is van de zon en de rust van de Costa
del Silencio.

In het aanpalende Restaurant ‘Louise’
serveert men à la carte de traditionele
keuken in combinatie met typische
Canarische gerechten. Met de oceaan
als decor is tafelen hier een aparte
belevenis. De dag start er steevast met
een uitgebreid ontbijt (€ 4,90) terwijl
kleine honger gestild kan worden met
tapas of snacks. Dagelijks wordt een
dagmenu voorgesteld (€ 11,00). Er is
barbecue op woensdagavond met een
Canarisch orkest, vrijdag is typisch
Vlaams met kip en ribbetjes aan het
spit en op zondag gaan we voor lan-
goustines en chateaubriand à volonté.

➤➤➤

1. Casa Nele, luxe appartementen met zeezicht
2. Zwembad en kinderplonsbad vlakbij de oceaan
3. Haventje van Las Galletas
4. Heerlijk tafelen in Restaurant ‘Louise’
5. Casa de Rita in Westhaven Bay
6. De unieke ligging van Westhaven Bay vlak aan
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Westhaven Bay is de ideale plaats om Tenerife te verkennen.
Dit kan met een huurauto of met het openbaar vervoer. De
3178 m hoge vulkaan Teide is de attractie nr 1. De Pico del
Teide is omringd door het prachtige Parque Nacional del Teide.
Deze omgeving was het decor voor menig kaskraker als ‘De
Apenplaneet’ en ‘De 10 geboden’. Wie Tenerife bezoekt moet
zeker op excursie naar de dolfijnen en walvissen. Wandelaars
maken een trektocht door de Barranco del Infierno of de kloof
van Masca of beklimmen de Pico del Teide. Steden als La
Laguna, Santa Cruz, La Orotava en Puerto de la Cruz zijn rijk
aan musea en bezitten een prachtig gebouwenpatrimonium.

Tenerife baadt het hele jaar door in een zalige temperatuur
van 24 tot 30 graden. Het is er nooit te koud of te warm.
Vandaar dat het eiland ook wel het eiland van de eeuwige
lente wordt genoemd. 

PRAKTISCH

Westhaven Bay is ideaal voor mensen die er tijdens de win-
ter even tussenuit willen of voor een zomerse familievakantie
met kinderen. Zakenlui kunnen er moeiteloos aansluiten op
het internet. Vanaf € 360/week/woning (RB1 – max. 4 pers.)

A N T W O O R D S T R O O K

ANTWOORD: .............................................................................................................................................

Naam + voornaam: ..............................................................................................................................

Straat + nr.: ............................................................................................................................................

Woonpl.: .................................................................................. Tel.: ....................................................

✂

WEDSTRIJDVRAAG

T E  W I N N E N  P R I J Z E N :
6 weekverblijven (8 dagen, 7 overnachtingen, excl. transport)
voor max. 4 personen in vakantiewoning type RB1 in Westhaven Bay.
Zie www.casa-nele-tenerife.com/papillio voor reglement.

Stuur onderstaande antwoordstrook vóór 1 april naar Crea-Druk Blondeel,
”PAPILLIO-magazine”, Mandelvijver 25, 8720 Wakken.

Hoe noemt het restaurant van Westhaven Bay?

Meer informatie in het Nederlands op:
www.westhavenbay.com
België: 051 43 66 78 (Heidi na 18 u.)
Tenerife: 00 34 922 73 06 56  (Jessy 11-20 u.)
info@westhavenbay.com

Veel foto’s en video’s op:
www.casa-nele-tenerife.com

Meer informatie over Tenerife:
www.tenerife-reisgids.be 
www.tenerife-news.com 
www.tenerife-nederlandstalig-tijdschrift.com
www.tenerifedolphin.com 
www.tenerife-sport.com Fo
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