
Fuerteventura
På Fuerteventura ligger nogle af Europas allerbedste strande. De minder mest af alt om strandene i Caribien, men ligger 
kun en kort flyvetur væk – og samtidig får I den bedste hotelstandard på De Kanariske Øer. Fuerteventura har attraktio-
ner og oplevelser for alle aldre. Besøg nogle af øens autentiske landsbyer og kom tæt på det lokale liv. I kan også tage et 
smut til søløve-øen, Lobos eller naboen

Broncemar Beach  Bravo-kat. 3
Centralt beliggende lejlighedshotel
Det charmerende lejlighedshotel Broncemar Beach er 
opført, så det minder om et hyggeligt landsby-miljø. Byg-
ningerne er kun i to etager, og her er små gågader, smalle 
stræder, torve og frodige haver. Her er også et mindre 
supermarked, hvor du kan købe daglige fornødenheder, 
cafeteria og en skøn buffetrestaurant. Hotellet ligger i 
turistområdet Caleta de Fuste, og såvel den overdådige 
strand som det mere livlige bycentrum er indenfor kort 
rækkevidde. Når du trænger til en skummende, kølig øl, 
kan du droppe ind på stedets stemningsfulde irske pub - 
mod gebyr.

To-værelses lejlighed uden pension

Rejs i november, december og januar fra kr.  3.998 
pr. person ved 2 personer i delt lejlighed 
(11/12 er billiste pris)

http://www.bravotours.dk/rejser/spanien/fuerteventura/
caleta-de-fuste/broncemar-beach

Mulighed for tilkøb:
Morgenmad, halvpension og All Inclusive

Vi flyver til Fuerteventura fra oktober til april.

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Nogle af 
Europas 

allerbedste 
strande



UDFLUGTER (tilkøb):
Oasis Park
Aldrig blevet kysset af en søløve? Her er din chance: Din 
kind lugter af fisk en time efter kysset fra den legesyge 
søløve, der tager rundt og hilser på publikum til det sjove 
søløveshow. De glider på rutsjebane, springer tårnspring, 
danser og meget mere. Under rovfugle-showet hopper 
gribbe med et vingefang på 2,5 meter rundt blandt gæ-
sterne, der også får fornøjelsen af at blive overfløjet af en 
stor ugle. Du kan også overvinde din skræk og røre ved 
slanger, alligatorer og krybdyr. 
Du vil holde dig på maven af grin til papegøjeshowet, 
hvor papegøjerne spiller basketball, tager sol og cyk-
ler.  Ud over de nævnte shows er parken hjemsted for 
hundredvis af eksotiske dyr, som trives rigtig godt i de 
store og flotte omgivelser. 
Gå også en tur gennem den botaniske have, som inde-
holder over 2.300 planter og kaktusser.  Uden for parken 
kan du flere gange dagligt komme på dromedarsafari til 
toppen af et bjerg med udsigt ud over kysten. En sjov og 
spændende dag for hele familien – for børn i alle aldre.

Oplev Fuerteventura
Oplev de mange forskellige nuancer, som Fuerteventura 
har at byde på. Se den rå, uspolerede natur og det vilde 
hav, som vestkysten har at byde på. 
I Ajuy kommer vi helt ud til klipperne, hvor bølgerne 

kaster sig imod. Herefter fortsætter vi  videre hen ad de 
snoede bjergveje til Betancuria. Første stop i Betancuria 
vil være ved en Aloe Vera-præsentation. Her vil vi høre 
meget om denne unikke plante samt de produkter, der 
kan udvindes heraf. I Betancuria vil vi også besøge ”Casa 
Santa Maria”, hvor vi efter en smuk præsentation af 
øenvil få mulighed for at smage på et par lokale lækkerier, 
inden der er lidt fritid i den smukke by. 
Frokosten vil foregå på Restaurant Abuelo Alfredo, hvor 
vi på vejen dertil vil foretage et kort stop, hvor man har 
mulighed for at nyde nogle de smukkeste panorama-ud-
sigter, Fuerteventura har at byde på.

Det unikke Corralejo
Corralejo er Fuerteventuras største turistområde og et 
af de nordligste punkter på øen. Byen emmer af hygge 
og dette får I stor mulighed for at opleve på turen. På vej 
mod Corralejo by ser vi de kendte sanddyner; Dunas de 
Corralejo strække sig så langt øjet rækker – Disse kan give 
en lille fornemmelse af at være midt i en ørken. I byen 
vil vi stoppe ved området ”Las Palmeras” som vil blive 
vores samlingssted når vi vender hjem mod hotellerne 
igen. Turen byder på en masse tid til at shoppe i de både 
nationale og internationale butikker, nyde en kop kaffe på 
en af de mange caféer eller spise en lækker frokost med 
udsigt til både Isla de Lobos og Lanzarote. 


