Santa Cruz de Tenerife – San Cristobal de La Laguna – Playa de Las Americas – Puerto de la Cruz
Limba oficiala - Spaniola este limba
oficială
în
Tenerife.
Datorită
turismului foarte dezvoltat, multe
persoane
care
lucrează
în
stabilimentele ce au legătură cu
turismul, precum şi mulţi localnici
vorbesc engleza.
Moneda nationala este euro.
Ora locala: GMT + 1 (GMT +2 intre
lunile martie si octombrie).
Clima insulei este calda si permite
oricui sa-si petreacă o vacanta
incredibila in orice perioada a anului.
Nu exista sezon ploios, doar ploi
izolate, nu exista diferențe mari de
temperatura intre anotimpuri, media
temperaturii minime iarna este de 15
⁰C, iar cea de vara este de 24 ⁰C.
Bucataria
nationala
combina
tradițiile de secole ale vechilor culturi
cu originea diferitor popoare.
O
specialitate culinara a Spaniei poate fi
considerata si mâncarea Jamon șunca de porc uscata, care se vinde aici
în magazine speciale, asemănătoare cu
cele in care se vând bijuterii.
Ambasada Romaniei in Spania este
la Madrid. Adresa: Avenida de
Alfonso XIII nr.157, Madrid 28016
Telefon urgenta: 0034 609 069 98

Pret

De la 679 euro/ loc in DBL
Avans la inscriere
Minim 30%
Plecari din
Bucuresti
Date de plecare
19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07,
24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08,
28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09
Durata

\

7 nopti

Stațiuni: Playa de Las Americas este
una dintre cele mai renumite stațiuni din
Tenerife. Aflata in sudul insulei, stațiunea
a fost construita in anii 1960 cu scopul
principal de a reprezenta un loc de
distracție si relaxare. Aici veți putea găsi
baruri, cluburi de noapte, restaurante,
plaje – cele mai multe cu nisip adus din
Africa. Playa de Las Americas este un
centru al vieții de noapte din Tenerife.
Tenerife sau Insula Primaverii Vesnice,
cea mai mare insulă din arhipelagul
Canare, considerată și una dintre cele mai
frumoase insule din lume, fiind și singura
destinație europeana unde se poate face
plaja tot timpul anului . Deși din punct de
vedere administrativ aparține de Spania,
din punct de vedere geografic este mai
apropiata de Africa.
Aici exista 2 elemente naturale care atrag
deopotrivă vizitatori: plajele nenumărate si
diferite una de cealaltă, de la plaje cu nisip
auriu, la cele cu nisip negru vulcanic; dar si
vulcanul Teide - unde se afla cea mai
mare altitudine din teritoriile Spaniei –
peste 3700 m. Priveliștea de sus este pur si
simplu amețitoare.

Los Cristianos este un oraș cu istorie de
pe insula si care in ultimii ani a devenit si
o foarte cunoscuta si apreciata stațiune
turistica. Puteți alege sa faceți excursie in
jurul portului pentru a vedea in larg, cu
puțin noroc, delfini sau balene. Aici sunt
2 plaje cu nisip fin auriu : plaja principala
(Playa de Los Cristianos) si Las Vista
Beach – creata artificial de om. Acestora
li se alătura si o plaja cu nisip negru
vulcanic si pietricele în zona Rincon.

O altă localitate cunoscută este Puerto de
la Cruz. Aceasta este o stațiune mai
liniștită și mai răcoroasă ce se găsește în
nord-vestul insulei. Stațiune cu tradiție pe
insulă, pune la dispoziție oaspeților săi
numeroase baruri, terase, restaurante cu
In fiecare an, in luna februarie sau martie specific internațional sau local, precum și
(in funcție de data Sf. Paste) se locuri unde puteți face cumpărături
organizează pe insula un festival negociind prețul obiectelor.
recunoscut si pe plan internațional, care siPlajele. Natura vulcanică a insulei indică
a căpătat numele de „Festival cu Interes
faptul că doar câteva din plajele actuale
Turistic la Nivel International”. Cu o
sunt naturale, caracterizate de nisip negru
tradiție de peste 3 secole, festivalul se
de origine vulcanică. Din dorința de a
organizează anual si durează aproape 3
transforma
această
insulă
într-o
săptămâni.
importantă destinație turistică, au fost
Santa Cruz de Tenerife este capitala create resorturi și plaje cu nisip auriu
insulei si a comunității autonome a importat din diferite regiuni.
Insulelor Canare, împreuna cu orașul Las
Palmas. Orașul reprezintă un punct de
întâlnire pentru mai multe culturi fapt ce-i
conferă caracterul cosmopolit. Odată ajunși
aici nu ratați Auditorio de Tenerife – o
clădire emblematica pentru arhitectura
Spaniei, Torres de Santa Cruz – 2 turnuri
gemene care sunt cele mai înalte clădiri din
Insulele Canare.

Nu ratati excursiile optionale:
1 Turul insulei: Plecare spre oraşul de Icod
de los Vinos, cu o scurtă oprire la Drago-ul
milenar (opţional). Urcare la Mirador de
Garachico spre munţii din nord-vestul insulei.
Ajunşi la Cumbre de Erjos vom cobori la
municipalitatea din Santiago del Teide si
litoralul sau, unde veţi vedea stâncile Los
Gigantes. Parcurgând oraşele de pe coasta de
sud a insulei, se ajunge la Playa de Las
Americas, unde vom avea timp liber pentru
prânz sau picnic (opţional). Pe Autostrada de
Sud, ne vom îndrepta în direcţia de ieşire din
Puerto de la Cruz, vizitând Villa Mariana de
Candelaria, unde vom face o scurtă vizită la
Sfânta Protectoare a arhipelagului Canarias.
2 Santa Cruz capitala - munţii Anaga –
Satul Taganana: Plecare spre Santa Cruz de
Tenerife, capitala insulei, cu oprire în zona
comercială pentru oferi posibilitatea de a face
cumpărături. După amiază vom continua în
satul Taganana, trecând prin cartierul de pe
scari San Andrés, in drum, pe şoseaua
Bailadero vom avea o vedere frumoasă către
Playa de Las Teresitas. Ne vom îndrepta apoi
către Cordillera de Anaga, de unde puteţi
aprecia pădurea din zonă şi vom coborî apoi la
satul de Taganana. La sosire, timp liber pentru
prânz sau picnic (opţional) şi pentru a vizita
satul. După vizita la Taganana, vom urca
Muntele Mercedes (600 m deasupra nivelului
mării) până la „La Laguna”.
3 Parcul Loro: situat în Puerto de la Cruz,
culmea Insulelor Canare şi "must" –ul tuturor
vizitatorilor. Acesta isi așteaptă vizitatorii
numărate specii de: leii de mare, delfini,
papagali şi desigur, balena ucigașă. "Planet
Penguin" este o replică perfectă a Antarcticii
în care cca. aproximativ 200 de pinguini se
distrează scufundându-se în apa îngheţată şi se
tăvălesc în cele 12 de tone de zăpadă
adevărata - şi toate acestea în timpul
primăverii constante din Tenerife. În afară de
gorile, tigri, aligatori, rechini, etc. acesta oferă
si o grădină botanică unică, cu o multitudine
de plante exotice şi peste de 8000 de palmieri.

4. Isla de la Gomera, printre insule cu
barca: Excursia va începe cu vizitarea
Parcului Naţional Garajonay, rezervaţie
autentică de laurisilva şi patrimoniu al
Umanităţii. Oprire la Mirador de Agando.
Între orele prânzului vom avea timp liber
pentru masa de prânz în una dintre
comunele Las Rosas sau Agulo (ambele
situate in zona de mijloc a rutei).
În restaurant vom avea o demonstraţie de
cântece la fluierul gomer. Continuam către
Valea Hermigua, San Sebastian, locul în
care se găsesc ultimele rămăşiţe istorice
ale trecerii lui Cristofor Columb înainte de
a pleca în America: La Torre del Conde
(Turnul Contelui), capela şi Pozo de la
Aguada (Puţul Aguanda).
5. Intre insule cu avionul: Trecând prin
Puerto del Carmen, ne îndreptăm către
Yaiza, trecând prin satele Macher şi Uga,
pentru a lua micul dejun. Mai târziu ne
îndreptam către "Grajdurile Cămilelor"
situate la intrarea în Parcul Naţional
Timanfaya. Vom face o plimbare cu
cămila de aprox. 20/25 de minute. În
continuare vom vizita Munţii de Foc de pe
¨Islote del Hilario¨ unde vom realiza
experimente geotermice şi experimente
vulcanice. Imediat apoi vom face ¨Ruta
Vulcanilor¨ unde putem observa interiorul
parcului şi numeroșii săi vulcani. După
masă ne îndreptam către partea de nord a
insulei. Trecând prin satele Teguise,
vechea capitală a insulei, Los Valles şi
Haria, unde vom avea o privelişte
minunată către "Valea celor 1.000 de
Palmieri."
6. Castelul San Miguel – excursie
nocturna cu o seară plăcută şi relaxată
ambientată în timpurile medievale.
Cavalerii Mesei Rotunde vă vor da bun
venit, după care vor avea loc parade,
turniruri călare şi jocuri în timp ce
dumneavoastră veţi savura cina. Un
spectacol minunat în stilul epocii şi în a
carui desfăşurare, vizitatorii participă
activ. Vom fi acompaniaţi de o orchestră şi
ne vom distra cu numeroase atracţii
7. Excursie maritima – Royal Delfin este
un catamaran modern cu puntea de cristal.
Datorită acestui fapt, pasagerii se pot
bucura într-un mod optim de delfinii şi
balenele care populează oceanul din jurul
insulei Se pot vedea mereu balene şi
delfini pentru că vaporul este prevăzut cu
uriaşe cabine subacvatice ce dau senzaţia
unui acvariu gigant. După vizita balenelor
vom ancora într-un golf pentru a ne putea
bucura de mâncare si unde pasagerii pot
înota in oceanul Atlantic.

Servicii incluse
Bilet avion cursa charter
Bucuresti – Tenerife Sud – Bucuresti
Transfer aeroport– hotel– aeroport
7 nopti de cazare Hotel 4*
Demipensiune
Asistenta turistica pentru intreaga
perioada

Tariful nu include
Taxele de aeroport 125 euro/ persoana
(inclusiv infant)
Asigurarea medicala de calatorie si
asigurarea storno - nu sunt obligatorii
insa agentia va recomanda sa le incheiati.
Intrarile la obiectivele turistice si alte
taxe si cheltuieli personale.

Bine de stiut
Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2
ore inainte de plecare.
Greutatea maxima admisa gratuit la
bagajul de cala este de 20 kg. Transportul
bagajelor care depasesc cantitatea admisa
gratuit este supus unor tarife.
Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg.
Nu trebuie sa introduceti in bagajele
dumneavoastra obiecte care ar putea pune
in pericol siguranta aeronavei sau a
pasagerilor.
Orarul de zbor se poate modifica, astfel,
el va fi comunicat cu exactitate inainte de
plecare.
Clasificarea hotelurilor este data de
institutiile autorizate din Spania in
functie de normele impuse de acestea.

Formalitati
La frontiera este obligatorie detinerea
unei carti de identitate sau a unui
pasaport valabil minim 6 luni. Nu sunt
obligatorii asigurarea medicala de
calatorie si
asigurarea storno, insa,
agentia va recomanda sa le aveti. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18 ani
trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii: sa calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra lor acordul
ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i
insoteste) legalizat la notariat; adultul
care ii insoteste, in cazul in care nu este
unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier
judiciar pe care sa il prezinte la frontiera.

Hotel Troya 4****
-demipensiune -

Localizare: Hotelul Troya este situat lângă plaja staţiunii Playa de las Americas, fiind înconjurat de grădini
tropicale. De la Hotelul Troya puteţi ajunge cu uşurinţă la autostrada TF-1. Parcul acvatic Siam se află la 5 minute
de mers cu maşina.
Facilitati hotel: Hotelul oferă piscină în aer liber, centru spa, centru de fitness și terenuri de tenis. Hotelul oferă
zonă de joacă şi piscină pentru copii. De asemenea, aveţi la dispoziţie masaje şi puteţi juca squash, minigolf şi
biliard. Accesul Wi-Fi este gratuit în întreaga proprietate.
Formalitățile de check-out se pot face confortabil până la 12:00, deci vă puteți relaxa cu încă o ceașcă de cafea.
Facilitati camere: Camerele luminoase și moderne ale Hotelului Troya pun la dispoziţie aer condiționat, TV prin
satelit și balcon. Baia proprie este dotată cu uscător de păr.

STANDARD
PLECĂRI
Loc în DBL

FIRST BOOKING EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată, până la
20.04
679 €
699 €

Loc în DBL cu
REDUCERE 15%
aplicată, până la
31.05
722 €
743 €

OFERTA
SPECIALĂ
LOCURI
LIMITATE

18.09
849 €
764 €
10.07, 17.07, 11.09
874 €
787 €
19.06, 25.06, 03.07,
886 €
709 €
753 €
797 €
25.09
24.07
899 €
719 €
764 €
809 €
31.07, 07.08, 14.08,
910 €
728 €
774 €
819 €
21.08, 28.08, 04.09
Supliment SGL
357 €
Reducere cazare în DBL cu pat
20 €/ persoană
suplimentar
Reducere un copil 11-12.99 ani în DBL cu
130 €
2 adulti
Supliment AI pe sejur/persoana
150 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT la cazare
Un copil 2-6.99 ani gratuit în cameră standard – plăteşte 299 euro transportul + taxe aeroport

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii

