Programszervező: ViaSale Travel S.L.

FAKULTATÍV PROGRAMAJÁNLAT
GRAN CANARIA SZIGETÉN
GRAN CANARIA SZIGETTÚRA MAGYAR NYELVEN

69 €

Utazása a Gran Cañon mentén indul, az első megálló a Degollada de las Yeguas, ahol
visszatekinthet a kanyonba, Maspalomas homokdűnéire. Következő megállónkon
megkóstolhatja a frissen facsart kaktuszfüge- és papaya levet. A pihenőt követően
1 950 méter magasságig kapaszkodunk, a Pico de las Nieves-re, Gran Canaria
legmagasabb pontjára. A kilátóból megcsodálhatja a Roque Nublo-t, a Roque
Bentayga-t és a Roque El Fraile-t, valamint a szomszédos szigetet, Tenerifét és
vulkánját, a Teidét.
A következő megálló Cruz de Tejeda, ahol kóstolót kap a helyi kecske- és
birkasajtból, kaktuszlekvárból, kanári marcipánból, valamint különböző helyi
italokból.
Ezt követően buszunk Teror felé indul, ahol eljuthat a 150 éves arukária fenyőkhöz,
valamint a Balkonok utcájába is.
A következő úticél Firgas, a vizek városa, majd a Bandama vulkán, ami Gran Canaria
utolsó működő vulkánja volt 5 000 évvel ezelőtt.
A kirándulás utolsó megállója a Finca Canarias aloe vera ültetvény, ahol bemutatják
önnek a növény feldolgozásának menetét és legfontosabb tulajdonságait.
Öltözék: kényelmes cipő, réteges öltözet.

LAS PALMAS VÁROSNÉZÉS MAGYAR NYELVEN

56 €

Utazása reggel Playa del Inglésről indul, az első megálló Barranco de Guayadeque,
ahol az őslakosok barlangjait, és egy barlanglakást is felfedezhet. Természetesen
kóstolót kap a híres Serrano sonkából is.
A következő állomásunk Arucas, ahol Spanyolország legrégebbi rumgyára működik.
Itt megkóstolhatja a készülő italokat.
Utunk ezután Las Palmas két ősi, a 15. századból fennmaradt kerületébe,
Veguetába és Trianába vezet. Elsőként a hal-, gyümölcs-, és zöldségpiacra
látogatunk, majd a történelmi városrészbe sétálunk. A történelmi városrészben
találja a Calle Trianát, azaz a bevásárlóutcát.
Majd meglátogatjuk a Playa Las Canterast, amely a világ második legnagyobb városi
strandja, ill. lehetősége adódik az Auditórium megtekintésére, vásárlásra Las
Arenas Plázában, sétálni, kávézni Las Canterason sétányán, vagy strandolni.
A kirándulás során igényelhet ebédet, melyet kérjük, hogy a program
megrendeléskor jelezzen helyi képviselőnknek!

Magyar nyelvű képviselő: (34) 666 107 006

e-mail: grancanaria@viasaletravel.com

Programszervező: ViaSale Travel S.L.

FAKULTATÍV PROGRAMAJÁNLAT
GRAN CANARIA SZIGETÉN
25 €

POEMA DEL MAR

PALMITOS PARK

A Loro Parque és a Siam Park csoporthoz tartozó Poema del Mar remek szórakozási
és egyben tanulási lehetőség is: Földünk vizeinek élővilágát mutatja be
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A parkban a mélytengeri és a felszínen élő
ökoszisztémák
mellett, az édesvízi élőlények is megjelennek, így összesen több mint 2 000 vízi
élőlény mindennapi életébe kap betekintést.
Az akvárium dzsungel zónájában megismerheti bolygónk jelenlegi arculatát, majd a
második részben jelennek meg a tenger felszínén élő korallok és a csodálatos
színes halak. A túra végső részén a tenger mélyének élővilágáról kaphat képet.
A kiállítás egy-egy szakaszában több mint 350 fajjal találkozhat. A 12 500 m2
alapterületű akvárium tematikus kialakításának köszönhetően bolygónk több
rejtett zugába betekintést nyerhet és felfedezheti az ott élő vízi állatokat és
növényeket.

30 €

A Palmitos Park egy botanikus kert, madárház és állatkert Gran Canarián.
A park egyik jellegzetessége a több mint 160 különböző kaktuszfajta és 42 féle
pálmafaj. Több mint 1 500 vadon élő madár, mintegy 230 faj él szabadon a parkban.
Emellett a Palmitos Park Európa legnagyobb pillangóházával is büszkélkedhet és
megcsodálhatja a Kanári-szigetek leglátványosabb orchidea gyűjteményét is.
Programok a Palmitos Parkon belül:
Delfinárium 4 delfinnel és látványos show-val
Delfinsimogató és fotózás
Interakció delfinekkel (30 perc, 90 Euró)
Amfiteátrum és ragadozó madár bemutatók

DELFIN- ÉS BÁLNALES, BEVÁSÁRLÁS MOGAN PIACÁN

35 €

Miután egy 2 órás hajókázáson felfedezi a delfineket és a bálnákat természetes
élőhelyükön, lehetősége van meglátogatni a híres mogáni piacot is. A hajóút során
italokat szolgálnak fel önnek. A program végén a transzfer visszaviszi önt a
szállodájába.

Magyar nyelvű képviselő: (34) 666 107 006

e-mail: grancanaria@viasaletravel.com

Programszervező: ViaSale Travel S.L.

FAKULTATÍV PROGRAMAJÁNLAT
GRAN CANARIA SZIGETÉN
49 €

DAY 1 KATAMARÁN TÚRA
LUXUS
A Puerto Rico kikötőből induló 67 személyes luxus katamarán igazán
kellemes utazást biztosít Gran Canaria partjai mentén. A katamarán tágas
napozóterasszal rendelkezik, luxus napágyakkal, a belsõ szalonban 30
férõhelyes bár várja.
A 3 fős személyzet figyeli minden kívánságát, az utazás alatt italokat és
ételeket is felszolgálnak önnek. A program során a kipróbálhat különböző
vizisportokat is!

TENGERALATTJÁRÓ

31 €

A légkondicionált, tágas és kényelmes, 30 m mélyre lemerülő tengeralattjáróval
könnyen és kényelmesen ismerheti meg az Atlanti-óceán élővilágát. A program
felejthetetlen élményt nyújt családjának, merülés közben egy idegenvezető segíti
önöket a tájékozódásban.
A program árában 1 ital és a transzfer is bennefoglaltatik.

28 €

AQUAPARK

Töltsön el egy hihetetlen napot az Aqualandban, adrenalin, szórakozás és valódi
kikapcsolódás várja!
Lazítson a lassú folyóban, a hullámmedencében, vagy a függőágyakban. 40 csúszda
izgalma várja: a Racer Twin Turbulence, a Speed Boats, az Aquamanía, a Crazy Race
és az Anaconda és még sok-sok élmény egy helyen!

JEEP SAFARI GRAN CANARIA

56 €

A Jeep Safari egy igazán különleges lehetőség Gran Canaria legszebb tájainak
felfedezésére!
A program része egy banánültetvény meglátogatása, valamint egy tipikus kanári
ebéd elfogyasztása, illetve egy 30 perces tevegelés is.

Magyar nyelvű képviselő: (34) 666 107 006

e-mail: grancanaria@viasaletravel.com

