ATLANTĪDAS VIRSOTNES KANĀRIJU SALAS
TENERIFE
2019

ar iespēju apmeklēt Grankanāriju

Tiešais lidojums, visas naktis vienā **** viesnīcā ar brokastīm un vakariņām,
ekskursiju izlase ar latviski runājošu gidu un iespēja atpūsties!

15.11. – 22.11.
diena, maršruts

8 dienas

EUR 1275

notikumi, apskates objekti

• 06.50 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)
• 08.50-13.20 lidojums Rīga – Tenerife (tiešais lidojums)
• brauciens uz viesnīcu GF FANABE**** – 2017.gadā atjaunotā viesnīca atrodas Costa Adeje kūrorta
zonā, tai ir plaša sauļošanās terase, vairāki baseini, restorāni un bāri, bezmaksas WiFi, katrai istabai
balkons, gaisa kondicionētājs, seifs un minibārs. Viesnīca atrodas ~10 min. gājiena attālumā no smilšu
pludmales. Vairāk informācija: https://gfhoteles.com/hotel/fanabe-costa-sur
****viesnīca Tenerifē • vakariņas un atpūta/brīvais laiks
sestdiena, 16.11.
• Tenerife – lielākā no Kanāriju salām, slavena ar kontrastaino dabu. Salas dienvidu daļā atrodas lielākie
Costa Adeje –
un populārākie kūrorti, jo šeit ir vissiltākais klimats. Salas rietumu daļā ir nedaudz vēsāks un zaļāks.
La Laguna – Anaga
Visapkārt salai plešas kalnu grēdas, bet salas centrālā daļā ir pamanāms pasaulē trešais lielākais vulkāna
– Las Teresitas –
krāteris Caņadas del Teide, kura diametrs ir 18 km
Costa Adeje
• Tenerifes galvaspilsētas La Laguna vecpilsēta
• Tenerifes lielais noslēpums – viegls pārgājiens pa Anagas kalnu masīvu (~3 km garums, 120 m
kāpums – iespēja saīsināt kalnu pastaigu), kuru klāj unikālie un nopietni apdraudētie laurisilvas (lauru)
koku meži, kas tikpat kā izzuduši no Zemes virsmas un citi endēmiski augi, bet kalnu centrālajā daļā
slejas Anagas augstākā virsotne Pico del Ingles, no kuras paveras iespaidīgi skati
****viesnīca Tenerifē • īsa pietura pie Las Teresitas pludmales, kas rotā tik daudzas Kanāriju salu pastkartes
svētdiena, 17.11.
• Vilafloras slavenākais iemītnieks ir El Pino Gordo jeb Resnā priede, kas pārsteidz ar saviem
Costa Adeje –
gigantiskajiem apmēriem un tuvumā apskatīsim savdabīgās priedes Pinus Canariensis
Vilaflor – Teide –
• Teides nacionālais parks. Tenerife simbols – Teides vulkāns un Caņadas del Teide nacionālais
Costa Adeje
parks, atrodas 2000 m augstumā
• papildus (atkarībā no laika apstākļiem) – brauciens ar funikulieri Teides vulkāna virsotnē (27EUR)
• pārgājiens gar Garsijas klintīm pa lavas laukiem, pastaiga pa Las Minas de San Jose jeb Marsa
vulkāniskajām smiltīm, kuru sastāvā ir sērs un vara sulfāts, līdz ar to smiltis ir gaišas ar zilganu
nokrāsu un interesantāko veidojumu apskate – sirreālās Mēness ainava un Karalienes kurpīte
****viesnīca Tenerifē
piektdiena, 15.11.
Rīga – Tenerife

diena, maršruts

notikumi, apskates objekti

pirmdiena, 18.11.
Costa Adeje, Tenerife

•
•

****viesnīca Tenerifē
otrdiena, 19.11.
•
Costa Adeje, Tenerife •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
****viesnīca Tenerifē
trešdiena, 20.11.
Costa Adeje, Tenerife
****viesnīca Tenerifē
ceturtdiena, 21.11.
Costa Adeje – Icod
de los Vinos – Masca
– Costa Adeje

•
•
•
•
•
•

****viesnīca Tenerifē
piektdiena, 22.11.
Tenerife – Rīga

diena atpūtai viesnīcas teritorijā vai pludmalē pie Atlantijas okeāna
papildus (pēc izvēles) – iespēja doties izbraucienā ar kuģīti pie Los Gigantes klintīm, vērojot
delfīnus (~60 EUR), apmeklēt Loro dzīvnieku un putnu parku (~55 EUR), Siāmas ūdens atrakciju
parku, flamenko šovu (~60 EUR) u.c.
diena atpūtai viesnīcas teritorijā vai pludmalē pie okeāna
Rekomendējam! papildus (pēc izvēles un par papildus maksu) - pilnas dienas ekskursija uz
Grankanārijas salu (prāmis, transports Tenerifē un Grankanārijā, vietējais un Impro gids)
dosimies pilnas dienas ekskursijā uz Grankanāriju, uz salas pavadot ~9 stundas
Grankanārija – sala ir gandrīz apaļas formas. Neierasta iezīme tādai mazai teritorijai – negaidīta
dabas zonu maiņa: no augstiem kalniem, apaugušiem ar mežu, sniegotām virsotnēm, līdz smilšu
tuksnešu ainavām. Ekskursijas laikā apmeklēsim:
simpātisko mazpilsētu Teror ar dzīvespriecīgi krāsoto balkonu ielu,
Grankanārijas vizītkarti Roque Nublo – neparastu klinšu lauku kalna galā, no kura paveras elpu
aizraujoši skati. Pastaiga kalnos līdz masīvajiem klinšu stabiem (~1,5 stunda, vidēji grūta, ir
kāpums, ir iespēja saīsināt kalnu pastaigu)
Bandamas krāteri – 200 m dziļš un 1 km plats, joprojām tiek izmantots lauksaimniecībā
Grankanārijas galvaspilsētu Las Palmas. Īsā ekskursijā apskatīsim katedrāli, Plaza Santa Ana
laukumu un skaisto Kolumba māju (no ārpuses), neliels brīvais laiks vecpilsētā
prāmis uz Tenerifes salu, brauciens uz viesnīcu (~1stunda)
Ekskursijas cena 155 EUR (95 EUR bērnam līdz 12 g.v.), ekskursiju garantējam, ja piesakiet
un apmaksājiet līdz 15.10.2019. Ekskursijas norisei nepieciešami vismaz 15 ceļotāji
Piesakot ekskursiju, līgumā jānorāda dokuments, ar kuru ceļos (pase, ID karte), jo prāmja biļetes
tiek pirktas, norādot konkrētu ceļošanas dokumentu, pretējā gadījumā biļetes nav derīgas!
diena atpūtai viesnīcas teritorijā vai pludmalē pie Atlantijas okeāna
papildus iespēja doties pārgājienā Barranco del Cuevas Negras jeb Melno alu aizu (~6 km)
nepieciešami pārgājienam paredzēti apavi (ekskursijas cena (~45 EUR) ir atkarīga no interesentu
skaita)
Vēja alas (Cueva del Viento) – pasaulē ceturtās lielākās lavas alas apmeklējums (pirmās trīs Havaju salās). Pastaiga caur tumšajiem tuneļiem, pa kuriem savulaik plūda lavas upes
senais vīnkopības reģions, Icod de los Vinos pilsētiņa un unikālais, tūkstošgadīgais pūķkoks,
Kanāriju salu vīna degustācija
Teno kalnu stāvkrasts un skats uz grandiozajām Los Gigantes klintīm

• brīvs rīta cēliens atpūtai
• transfērs uz lidostu
• 14.05-22.05 lidojums Tenerife – Rīga

pakalpojums
cena bērnam līdz 12.g.v.
divvietīgā istabā
cena bērnam no 13 līdz 16 g.v.
divvietīgā istabā
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā

•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.11.-22.11.2019
975 EUR
1195 EUR
245 EUR

Ceļazīmes cenā ietilpst
lidojums Rīga – Tenerife – Rīga (ekonomiskā klase), lidostu nodokļi,
rokas bagāža 5 kg, nododamā bagāža 20 kg
transfēri un autobuss ekskursiju dienās
4* viesnīca GF FANABE**** ( https://gfhoteles.com/hotel/fanabe-costa-sur )
brokastis un vakariņas viesnīcā
3 ekskursijas saskaņā ar programmu - transports, gids, ieejas maksas
ceļojuma programmā minētajos apskates objektos un nacionālajos parkos
veselības apdrošināšana
Ceļazīmes cenā neietilpst
pusdienas un personīgie izdevumi; dzērieni pusdienās un vakariņās
ieejas maksa apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā
un minēti kā "papildus"
dzeramnauda ~20 EUR vietējiem pakalpojumu sniedzējiem

Pieteikšanās un atteikšanās no ceļojuma
pieteikšanās ceļojumam
atteikšanās no ceļojuma
avansa
otrā
pilna
atteikšanās zaudētā atteikšanās zaudētā
atteikšanās
zaudētā
iemaksa
iemaksa
summa
datums
summa datums
summa
datums
summa
EUR
līdz
EUR līdz
līdz
EUR
pēc
visa
EUR 375 pēc 19.10.2019
140
19.09.2019 550 19.10.2019 19.09.2019
70
19.09.2019
summa
• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
• iemaksāto summu 3 nedēļas līdz ceļojumam iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2002.gada 1.jūlija vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām
• LR nepilsoņu pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām
• Grankanārijas ekskursijā klientam jāceļo ar dokumentu, kas tiek norādīts līguma slēgšanas brīdi, vai rakstiski
jāinformē Impro, ka ceļos ar citu dokumentu (prāmja biļetes tiek pirktas, norādot konkrētu ceļošanas dokumentu,
pretējā gadījumā, biļetes nav derīgas)

Gadījumā, ja mainās čarterlidojumu grafiks, programmā ir iespējamas nelielas izmaiņas!
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros
nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

IMPRO
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256
e-pasts: impro@impro.lv
skype: impro.info
www.impro.lv

www.draugiem.lv/impro
www.facebook.com/improcelo
www.twitter.com/impro_celo

