
Terrazas del Faro, ... een modern, schitterend 
vakantiecomplex in het zonnige Palm Mar, aan de 
zuidzijde van Tenerife. 
 
Gelegen in Palm Mar, ... op 15 minuten rijden van de luchthaven Tenerife South 
Sofia Reina. 
 

Wegbeschrijving 
 
Het correcte adres is : Calle Garza 
    38632 Palm Mar 
 
Vertrekkende van op de luchthaven Tenerife Reina Sofia, neem je de 
autosnelweg TF-1 richting Los Cristianos.  
Na 10 km neem je de afrit nr. 69 “Valle San Lorenzo/Las Galletas/ Guaza”  
 

    
 
 ... opgelet deze afrit splitst in 2 delen, neem de linkerrijstrook Guaza/Las 
Galletas.  

 
 

De afrit verder volgen tot en met de bocht onder de autosnelweg door tot U 
aan een rond punt komt, waar je richting Las Galletas (rechtdoor) volgt tot aan 
het volgende rond punt.  
Aan dit rond punt ga je terug rechtdoor richting Las Galletas.  
Na enkele km zie je een bord met vermelding Palm Mar. (-> rechts!). 
 
Je volgt deze kronkelweg, en rijdt onder de befaamde boog Palm Mar binnen  
 



 
 
 
Je mag de hoofdweg verder naar beneden blijven volgen tot het volgende rond 
punt.  
Hierop neem je de 3de afrit waardoor je terug naar boven rijdt. 
Na 100m sla je rechts het straatje Calle Garza in.  
Hier mag je parkeren en bovenaan op de rechterzijde zie je de hoofdingang van 
Terrazas Del Faro. 
 
 

 
 

Het complex 
 
Zodra U het hek opent gaat U onmiddelijk rechtsaf. 
Na 15m neemt U het wegje linksaf tussen de appartementen.  
U komt een volgend hek en passeert het zwembad. 
Na 30m bevindt zich op Uw linkerzijde ons appartement B12. 
 

 
 



 
 
 
Het appartement 
 
Indeling: 
 
- Terras met een rechthoekige tafel, 4 relax-zetels, 1 ligzetel en een  
   automatische zonneluifel; 
- Living met open keuken; 
- Badkamer (inloopdouche, lavabo & toilet); 
- Slaapkamer. 
 
In de open keuken zijn vele huishoudtoestellen (oven, microgolfoven, koffiezet, 

Senseo, waterkoker, toaster, blender, fruitpers, electrische plancha, vaatwasser, 

wasmachine, koelkast met diepvriesvak) aanwezig. 
Keukenhanddoeken zijn eveneens aanwezig in de hoekkast. 
 
In de badkamer zijn badhanddoeken, een haardroger en stijlltang voorzien.  
 
Afwasmachine : 

- Aan/uit knop 
- 65° / 50° / 35° / spoelen 
- Werkt met vaatwasblokjes 

 
 
 



Wasmachine : 
- On/Off knop 
- Draaiknop (muziek) :  

o Algodon :    katoen 
o Lavada a mano/lana : handwas / wol 
o Ropa de cama :   beddegoed 
o Rapido 30 :   snelwas 30° 
o Aclarado + centrifugado :  spoelen en centrifugeren 
o Cuidado infantile :  kinderwas 
o Delicado    delicate was 
o Sintético :   synthetische was 
o Algodon rapido :   korte katoenwas 

- Was product in de schuif doen 
- Deur GOED sluiten 
- Via korte druk op de Play/pause knop start het toestel. 

 
Er is een basis voorziening in keuken-, badkamer- en onderhoudsproducten. 
Als een product op is, gelieve de basisvoorraad opnieuw aan te vullen. 
 
TV: er is TV-Vlaanderen in het appartement zodat u de meest gangbare 
Belgische tv zenders kan ontvangen.  
 

- Start eerst de TV op door op de rode knop van de TV-
afstandsbediening te drukken;  
 

 
 

- Start pas daarna TV Vlaanderen op door op de Linkerknop bovenaan 
de TV Vlaanderen-afstandsbediening te drukken; 



 
 

Tevens is er WIFI aanwezig in het complex. 
 
Was drogen kan perfect op het terras dmv het droogrekje.  
Verder aanwezig: strijkijzer (2x), strijkplank en kinderreisbed 
 
We vragen uitdrukkelijk om NIET te roken in het appartement. 
Tevens vragen we U om NIET met natte kledij op de binnenstoelen, zetels en 
het bed te zitten. 
 
  



Bijkomende info: 
 

• Boodschappen doen kan in de ‘Mercadona’ of ‘Hiperdino’ te Las 
Chaffiras.  
In de ‘Hiperdino’ in het winkelcentrum Siam Mall (afrit 73 richting Las 
Americas) kan men eveneens terecht. Deze supermarkt is elke dag open van 9u 

tot 22u, ook op zon- en feestdagen  

• Voor shopping zijn er genoeg mogelijkheden: Safari Centre /Las 
Americas, Centro Comercial El Mirador /Costa Adeje, Shopping Center 
Santiago 6 /Los Cristianos, Siam Mall /naast Siam Park . 

• Medische zorgen 
 
Noodnummer: 112 of 902 102 112 
 
Dokter Brouns ( Nederlandstalige arts ) 
Playa Las Americas 
Apartementos Andorra B-A1-2 
Avenida Antonio Dominguez 8 
Tel. 0034 922 790 637 
GSM: 0034609070005 
 
 
Hospitaal : (met Nederlandstalige ontvangst) 
Hospiten Sur 
C/ Siete Islas 8 
38660 Playa de Las Americas 
+34 922 750 022 
sur@hospiten.com 
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