
Vakantiedorp -Hotel THB Tropical Island 
****( 4 sterren) Lanzarote. 
Is gelegen in Playa Blanca , vlakbij een typisch visserdorpje gelegen in het 
zuiden van Lanzarote , dorpje noemt Yaiza  
Op 5 minuutjes  wandelen van het complex ligt Playa Blanca 
Centrum ligt op 2 minuutjes wandelen met barretjes en winkeltjes a gogo. 
Het Hotel van 4 sterren is helemaal gebouwd naar de architectuur van het eiland 
Lanzarote , ook heeft dit complex zijn eigen kleuren en de bouwstijl behouden , 
dus geen hoge muren eerder alles laagbouw. 
De bouw stijl van het eiland Lanzarote werd hier totaal gerespecteerd. 
Het Hotel staat op een perceel van 102.000 m 2 waarvan 56.000 m2 groene 
zones zijn. 
Het complex bezit 8 ronde zwembaden en 2 enorme grote zwembaden ( eentje is 
1300 m2 groot) 
1 waterpark voor kinderen , 2 jacuzzis in openlucht  ,2 bars buiten aan het 
zwembad , 2 tennisvelden en 2 sportvelden met verschillende sporttakken , en 2 
vergaderzalen. 

 
  

Prachtig vakantiedorp met 8 zwembaden        

Appartementjes met 1 of 2 Kamers    
In totaal zijn er 414 appartementjes  verdeeld over verschillende complexen.,waarvan 45 app 
met een verbindingsdeur naar andere appartementjes.. 
De kamers zijn volledig uitgerust zoals in een appartementje met : 
Ingericht keukentje –volledige badkamer-een ruim balcon en terras. 
Op elke kamer is het volgende aanwezig : 

- Televisie ( met kanaal BVN ) 
- Aire acondicion 
- Kluisje ( apart te betalen) 
- Telefoon 
- ijskast 
- microoven 
- waterverwarmer 
- mixer voor fruitsappen 
- haardroger 
- zetel die als bed kan gebruikt worden 

 
Er zijn ook 8 appartementjes voorzien helemaal uitgerust voor personen met een handicap 
Ideaal  product voor rolstoelpatienten. 



 

 

Mooie appartementjes voor 2 personen( 2 verdiepingen ) 
 
 
Restaurant 
Een ruim uitgebreid buffet met varieteit 
3 x per week avondmaal met een thema ( zoals italiaans-spaans of frans avondmaal) 
Het verblijf is mogelijk : 
 
-verblijf met ontbijt inbegrepen 
-verblijf in half pension 
-verblijf in vol pension 
-verblijf in systeem : all in    (met alle dranken inbegrepen ) 
 
2 restaurants in het complex met een thema : 
 

- Restaurant Tapas : alle typische spaanse tapas kan u hier proeven ,alsook de 
volledige spaanse keuken is hier ter beschikking. Ook gespecialiseerde spaanse 
gerechten worden hier door de chef keuken gepresenteert. 

      
- Pizzeria –Restaurante Italiano : audentiek italiaanse keuken 

 

 
                          Middag en avondmaal is een buffet met warme en koude gerechten 

 



                  

                               
Ook het nieuwe restaurant is helemaal vernieuwd ! verblijf in : all in  

 
              
        
            
 
            Vakantiedorp onderverdeeld in twee delen : deel 1 = Tropical    deel 2 : Island 
                Alle appartementjes hebben een mooi terras met tafel en 4 stoelen 

    



 Bar zwembad 
 

- Confortabele grote en ruime bar is ter beschikking van het klienteel aan het grote 
zwembad van 1700 m2   alle frisdranken ,fruitsappen en drunken worden vers aangeboden. 
 

 
Nachtbar   “La Taverna” 
 

- Mooie spektakelruimte voor het optreden van verschillende groepen-ook voorzien eenmaal 
de week een canarische folkoristische avond met lokale optredens. 

- Deze ruimte wordt ook gebruikt voor discoavonden 
 
 
Bar  “LaCarpa. “ 
 

- Deze bar is gelegen in een groene zone van 56.000 m2. 
- Er is plaats voor 400 personen 
- Kinderanimatie en belangrijke bijeenkomsten worden hier gehouden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                              Zeer mooi vernieuwde slaapkamer in uw appartementje 
       

 
                                 Volledig ingerichte badkamer met ligbad en douche 
 
 
 
 
Internet 

• Terminales op de kamer en in de gemeenschappelijke ruimtes ( gratis) 
• WIFI   ( gratis ) 

 
Animatie 

• Park voor de kinderen  
• Miniclub 
• Avondanimatie en shows voor kinderen en volwassenen 



 
Speciale diensten 

• Lavanderia ( wassen en strijken van kleding : tegen betaling 
• Supermarkt aanwezig in het complex 

 
 
Parking 
 
Gratis parking voor de autos voor het Hotel. 
 
Información Minusválidos 
 
Alle speciale diensten voor personen mete en hándicap zijn aanwezig zoals : 
 

- Brede liften 
- Brede ingangen kamers of app 
- Alle wandelpaden in het complex aangepast voor menusvaliden 
- 8 volledige ingerichte appartementjes. 
-  

 

 
    Volledige   SPA  ter uwer beschikking  ( speciale prijs voor de gasten ) 
 
 
Steeds tot uw dienst !!! 
 
 Eddy Boeckmans   
verantwoordelijke reis Lanzarote      
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