Programszervező: ViaSale Travel S.L.

FAKULTATÍV PROGRAMAJÁNLAT
TENERIFE SZIGETÉN
TEIDE SZIGETKÖRÚT MAGYAR NYELVEN

68 €

A kirándulás első megállója A Los Gigantes kilátó, ahol megtekintheti Tenerife egyik
jelképét, az 3-600 méter magas sziklafalakat. Ezt követően folytatjuk utunkat a
garachicoi kilátóhoz, ahonnan Tenerife egyik legszebb városának látképe tárul ön
elé. A kilátóban lehetősége lesz egy finom kávé elfogyasztására, vagy akár a helyiek
által kedvelt barraquito-t is kipróbálhatja.
Következő megállónk Icod de los Vinos két nevezetességgel bír: híres borairól, amit
meg is kóstolhat, valamint itt található Tenerife egy újabb jelképe, az 1000 éves
sárkányfa.
A kóstoló után Puerto de La Cruzig buszozunk, ahol elfogyaszthatja tipikus kanári
ízeket felvonultató ebédjét. Ebéd után Spanyolország legmagasabb pontjára, a
Teidére utazunk. Európa leglátogatottabb nemzeti parkját a Las Cañadas nevű
kráteren keresztül szeljük át. A világörökség leghíresebb sziklacsoportjánál
egy rövid sétára is lehetősége lesz.
Kényelmes cipő, réteges öltözet javasolt (a Teidére érdemes pulóverrel, télen
vastagabb, nyáron vékonyabb kabáttal készülni).

SANTA CRUZ, LA LAGUNA, ANAGA, CANDELARIA
MAGYARUL

68 €

Első állomásunk Candelaria, ahol nem csak Candellaria Miasszonyunk bazilikájába
léphet be, de megtekintheti a Kanári-szigetek védőszentjének szobrát is. Ezt
követően megismerkedik a kilenc hatalmas szoborral, amelyek a szigetek őslakosai,
a guancsék, királyait ábrázolják.
A következő állomásunk San Cristóbal de La Laguna, Tenerife ősi fővárosa. A város
ma is viseli a történelmi pillanatok nyomát és hangulatát, a 16-18. századi épületek
közötti séta a legalkalmasabb, hogy átérezze a hely varázsát.
La Laguna-i sétánkat követően átszeljük a többmillió éves szubtrópusi babérerdőt
és tartunk egy fotószünetet az Anaga-hegység egyik legszebb látványt nyújtó
kilátójában. Ugyancsak a hegyekben fogyaszthatja el hagyományos, három fogásos
kanári ebédjét.
A kirándulás utolsó állomása Santa Cruz de Tenerife, Tenerife fővárosa. A belvárosi
látványosságok megtekintése mellett, lehetősége adódik a bevásárlásra is.
Kényelmes cipő, réteges öltözet javasolt.

Magyar nyelvű képviselő: (34) 678 894 012

e-mail: tenerife@viasaletravel.com

Programszervező: ViaSale Travel S.L.

FAKULTATÍV PROGRAMAJÁNLAT
TENERIFE SZIGETÉN
LA GOMERA KIRÁNDULÁS MAGYAR NYELVEN

74 €

La Gomera hétszer kisebb Tenerifénél, természeti kincsei viszont lenyűgözőek. La
Gomera szigetén sok fotószünetet tartunk, hogy megörökíthessék a dús zöld
növényekkel borított vulkáni hegyoldalakat, az erózió által megformázott, cukros
üveghez hasonlító vulkánkürtöket, (Roque de Agando, Ojilla Zarzita). Ezt követően
bemegyünk az UNESCO által 1986-ban a világörökség részének nyilvánított
Garahonay Nemzeti Parkba, amely a világ legnagyobb babér- és hanga erdője.
Az ebédet egy kanári éttermében fogyasztjuk el, ahol egy rövid bemutató kertében
megismerjük az “el silbo” füttynyelvet is.
Hazafelé Agulon és Hermiguába át vezet az út, ahol meglátogatunk egy igazi
banánültetvényt, majd San Sebastiánban, a sziget fővárosában lesz egy kis
szabadidő. A fővárosban megtekintheti a Kanári-szigetek legrégibb építményét, az
Őrgróf tornyot, a csodaszép Asunción (Mennybemenetel) templomot és Kolumbusz
kútját is. Ebből a kútból merített vizet Kolumbusz Kristóf 1492-ben és e kút vizével
szentelte meg az újvilágot, Amerikát.
Dzsekit, pulóvert még nyáron is érdemes hozni, a hajón és a nemzeti parkban hűvös
lehet. Kényelmes cipő és öltözék ajánlott.

LORO PARK

35 €
A Loro Park Tenerife északi részén, Puerto de la Cruzban található. Ha még nem járt a
világ legjobb állat- és növénykertjében, ne hagyja ki! Nem csak gyermekkel ajánljuk
a programot, felnőttként is hatalmas élmény. Vendégeink java évről-évre visszatér a
világ legnagyobb témaparkjába.
A Loro Park 1972-ben nyitotta meg kapuit, itt található a világ legnagyobb
papagájgyűjteménye, mely több mint 3500 különböző fajból áll, közülük 300 már
csak itt, a Loro Parkban él. A csodálatos, színesebbnél-színesebb madarak naponta
többször szórakoztatják a látogatókat showműsorukkal. Ezen kívül fantasztikus
delfin-show, lélegzetelállító gyilkos bálna show kínál felhőtlen szórakozást önnek.
A barátságos fókák is készségesen szórakoztatnak gyermeket-felnőttet egész
évben, a hét minden napján.
A parkban található pingvináriumban több száz pingvin él. A park egyik fénypontja a
18,5 méter hosszú cápaalagút, ahol a 7 különböző cápafaj mellett piranhákat is
láthat. A park területét lenyűgöző, gondozott, buja növényzet borítja.

Magyar nyelvű képviselő: (34) 678 894 012

e-mail: tenerife@viasaletravel.com

Programszervező: ViaSale Travel S.L.

FAKULTATÍV PROGRAMAJÁNLAT
TENERIFE SZIGETÉN
DAY
SIAM1

35 €

PARK

A parkot 2008-ban adták át, egy 185 000 négyzetméteres területen helyezkedik el, Tenerife déli
részén, Costa Adejében. A Siam Park, több mint egy vízi park, maga az ÉLMÉNY. Az égbe magasodó
Tower Power, a 28 méter hosszú kamikaze csúszda majdnem függőlegesen ereszkedik le, s igazi
adrenalinbomba.
A hullámstrand, melynek egyik felén háromméteres, mesterségesen generált hullámokban lehet
ugrálni, a másik, sekély része pedig fehér homokos, örökre szóló élményt nyújt minden látogatónak,
de különösen a kisgyerekes családoknak biztosít kényelmes kikapcsolódási lehetőséget.
A Siam Park önálló gyermekrészleggel rendelkezik: az Elveszett város egy igazi gyermekbirodalom,
ahol a varázslatos vízi váron túl csúszdák, vízesések biztosítják a kicsik, s akár a nagyobbak
élményfürdőjét is.
A nyugalomra vágyó vendégek is megtalálják számításukat: a kristálytiszta vizű “lassú folyón”
hatalmas úszógumikon lehet ringatózni, miközben a szigeten “kifogyhatatlan” napfény kényeztető
sugarait élvezi.

HAJÓKIRÁNDULÁS KATAMARÁNNAL

39 €-tól

Egy tengeri vitorlázáson garantáltan kikapcsol!
A hajón képzett és segítőkész személyzet várja, az utazás során felfedezheti a Kanári-szigeteknél
élő tengeri emlősök lenyűgöző világát, csobbanhat az Atlanti-óceánban és napozhat a hajó
fedélzetén.
A katamaránon barátságos személyzet páratlan kiszolgálásban és vendéglátásban részesíti,
miközben gyönyörködik a delfinek és bálnák elbűvölő világában.

MASCA KIRÁNDULÁS

51 €

Masca egykori faluja az óceántól távol eső dombtetőn húzódik meg, kikötője egy pár órás, csodás
gyalogtúrára esik a községtől. Mascától a tengerig húzódó vízmosásban egy három órás kalandos
gyalogtúrán vehet részt, így közelről is megcsodálhatja a 300-600 méteres sziklafalakat. A túra
végén várja a strand, majd kishajóval kel át Puerto de Los Gigantesbe, ahonnan transzferbusz viszi
vissza a szállására.

Magyar nyelvű képviselő: (34) 678 894 012

e-mail: tenerife@viasaletravel.com

