Aktiv ferie på Tenerife
-med blant annet besøk til Teide
Reis til Tenerife så blir feriens muligheter nesten utømmelig. Når du ikke vil ligge på
stranden kan du shoppe, gå på spa, tilbringe en hel dag i badelandet Siam Park, dra på
spektakulære naturutflukter og spise tapas eller skalldyrpaella. Tenerife er den
kanariske skjærgårdens største øy, med variert natur og spennende utfluktsmuligheter.
På den solsikre sydsiden blomstrer kaktuser i halvørkenen, mens nordkysten er frodig
med vin-, banan- og tomatplantasjer. På midten reiser vulkanen Teide seg 3718 moh.,
omgitt av lavasletter og svale pinjeskoger. Naturligvis har vi utflukter til Teide med mye
mer.
Dag 1. Hjemsted – Tenerife
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst Tenerife blir vi møtt av vår lokalbuss som
kjører til vårt hotell i Puerto de la Cruz
som blir vår base under oppholdet.
Velkomstdrink og middag på hotellet.
Dag 2. Tenerife med lokalguide
I dag skal vi sammen med vår lokalguide
bli bedre kjent med denne flotte øya.
Turen går til Icod som er et nydelig sted
kjent for sine viner. Vi får se det kjente
Dragon treet som ryktes å være mellom
1000-3000 år gammelt og som er blitt et
symbol på denne øya. Turen fortsetter via
El Tanque og Santiago del Teide til de majestetiske klippene
Los Gigantes som stiger opp fra havet til en høyde på 500-800 meter. Turen fortsetter til
Playa del las Amerikas hvor vi tar oss tid til å slappe av og spise individuell lunsj. Vi
besøker Caldelaria som er et av de viktigste pilegrimsmål i Spania. Middag på hotellet
om kvelden.
Dag 3. Utflukt med vinsmaking
Sammen med vår lokalguide tar vi i dag turen nordover på øya til Tacoronte, hvor vi
besøker gamlebyen. Vi besøker en vingård hvor vi får en omvisning og selvfølgelig
smake på flere av vinene.. Vi kjører til Aguarcia og Caves of Toledo eller
glass gruvene som de også blir kalt. Her får vi en påminnelse om det voldsomme
arbeidet som ble utført for matrialutvinning for produksjon av glass. Deretter går turen til
El Sauzal hvor vi får en omvisning i Bodega Monjes før vi spiser lunsj og smaker på
gode viner. Videre til vinhuset og honningmuseet La Baranda. Middag på
hotellet om kvelden.
Dag 4. Puerto de la Cruz
Frokost og middag på hotellet. Dagen er til fri disposisjon.

Dag 5. Teide med lokalguide
I dag tar vi joggeskoene på og sammen med vår lokalguide tar vi turen til Teide som
med sine 3718 meter er Spanias høyeste fjell, og det tredje høyeste fjellet i verden på
en øy. Vi rusler i en 2 – 3 timers tur og blir belønnet med en flott utsikt ut over Tenerife
og områdene rundt. Middag på hotellet om kvelden.
Dag 6. Santa Cruz med lokalguide
Vi besøker hovedstaden på øya Santa Cruz. Sammen med vår lokalguide får vi et
innblikk i byens historie. Middag på hotellet om kvelden.
Dag 7. Puerto de la Cruz
Frokost og middag på hotellet. Dagen er til fri disposisjon.
Dag 8. Tenerife – Hjemsted
Vi må dessverre takke for oss og setter kursen mot flyplassen med ankomst Oslo
Lufthavn utpå ettermiddagen. Vi takker for turen og ser
frem til et nytt gjensyn!

REISEFAKTA:
8 dagers tur
Avreisedato: 05.06
Pris pr. person kr: 9.995.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Tenerife, tur og retur inkludert skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Busstransport, Flyplass – Puerto de la Cruz tur og retur
 7 Hotellovernattinger,4- stjernes H10 Tenerife Playa inkludert 7 middager, 7
frokoster
 Norsktalende lokalguide dag 2,3,5 og 6
 Busstransport ifølge program
 Utflukter ifølge program
 Lunsjservering dag 3
 Besøk til vingård med smaksprøver
 Vandretur med lokalguide til Teide
Tilegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1295.Påstigningsrute:
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Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

