
 
 
 
Hotel Jardin Tecina 
Lomada de Tecina, s/n 
38811 Playa de Santiago 
La Gomera,  
Spanje 
Tel: 0034 (922) 145850 
E-mail: tecina@fredolsen.es 
 
 
Hotel Jardin Tecina is een 4* resort, gelegen op de kliffen van de zuidkust van La Gomera, het op een 
na kleinste eiland van de Canarische eilanden.  
 
Het resort is gebouwd als een klein Canarisch dorp met gebouwen van 2 verdiepingen en 70000 m2 
groene tuinen vol tropische planten en bloemen. Hierdoor voelt het nooit als een groot resort maar 
als een oase van rust na een lange dag wandelen door de groene omgeving van het eiland.  
Het resort is gebouwd op een oude bananen plantage en de zuidelijke ligging zorgt ervoor dat gasten 
kunnen genieten van de meeste zonuren van het hele eiland.  
Het oude vissersdorp Santiago ligt vlakbij en vanuit het hotel is het rotsachtige strand makkelijk te 
bereiken. Dit kan via een lift die is gebouwd in de kliffen 
 
Het hotel biedt diverse faciliteiten waaronder tennisbanen, een gym, een duikschool en er ligt een 
golfbaan in de buurt. Voor veel bezoekers is echter het vooruitzicht om met een goed boek van het 
mooie weer te genieten ook onweerstaanbaar.  
 
Voor de maaltijden kunt u bij Jardin Tecina kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
Restaurante Principale: buffetrestaurant met warme en koude gerechten.  
Restaurante Internacional: buffetrestaurant met 4 verschillende menu’s. 
Club Laurel: grillrestaurant met zowel vlees als vis van de gril.  
Cave for 2: voor een romantische ervaring boekt u uw eigen privè grot, met volledige privacy.  
Barbacoa Piscina: geniet van een heerlijk lunch in dit restaurant.  
Tasca Fandango: restaurant met Spaanse keuken.  
In de restaurants wordt formele kleding gevraagd bij het diner (lange broek voor de heren, shirt met 
mouwen en gesloten schoenen). Voor het ontbijt en lunch geldt een informele dresscode.  
 
Daarnaast heeft het hotel 5 verschillende bars waar u kunt genieten van een drankje en het mooie 
weer. U heeft de keuze uit: 
Bar Piscina, Club Laurel Swimming Pool Bar, Bar Kristina, Loungebar “Beatriz de Bobadilla” en de 
nieuwste aanwinst Amidi terrace. Dit  terras ligt op het dak van de receptie, vanwaar u kunt genieten 
van een heerlijk cocktail en een prachtige zonsondergang.  
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De kamers liggen ofwel op de begane grond ofwel op de eerste verdieping van een bungalow. Alle 
kamers hebben een privè tuin of balkon met uitzicht over de groene tuinen of over zee.  
De kamers zijn comfortabel ingericht waarbij gebruik ik gemaakt van lichte kleuren.  
 
 

 


