Primo Tours byder dig hjerteligt velkommen til
Tenerife.

På de følgene sider vil du bl.a. kunne finde hotelinformationer, træffetider, læse om vores udflugter, en masse praktiske
informationer, samt gode råd om restauranter, shopping og aktivitetsmuligheder.
Denne samling af information kan give dig et indblik i, hvordan man begår sig på Tenerife og kan være en inspiration til,
hvad du kan opleve på din ferie. I infomappen på hotellet vil du, på dagen inden afrejse, kunne finde tidspunkter og
information omkring din hjemrejse.

Vi fra Primo Tours ønsker dig en RIGTIG GO’ FERIE!
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Primo Tours Tenerife
Hos Primo Tours på Tenerife har vi et team af danske rejseledere. Vi er her for dig og for at hjælpe til med, at du
får en fantastisk og uforglemmelig ferie.
Vi er at finde på hotellerne dagligt. I informationsmappen kan du se, hvilke tidspunkter du kan møde os rejseleder. Udenfor vores
træffetider, kan du ringe på vores servicetelefon, hvor vi altid vil være klar til at hjælpe dig.
Du kan tilmelde dig til udflugterne på vores velkomstmøde og hoteltræf.
Servicetelefon

08.00 - 20.00

(0045) 50 77 80 02

Nødtelefon

20.00 - 08.00

(0045) 50 77 80 02

Tilmelding af udflugter
Vi har et spændende udflugtsprogram, hvor der vil være lidt for enhver smag.
Du kan tilmelde dig til udflugterne på vores velkomstmøde, vores hotelservice, samt over vores servicetelefon.
Husk blot, at tilmeldingen til vores udflugter skal ske dagen i forvejen senest kl. 12.00. Tilmeldingen er bindende og refundering sker kun
ved forevisning af lægeerklæring.
Hos os kan du selvfølgelig betale med Euro og Visa Dankort. Ved betaling med kort bliver der pålagt et gebyr på 25 kr.

Vi glæder os til at møde dig!
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Biludlejning
Har man lyst til at udforske Tenerife, er leje af bil en god mulighed. Primo Tours anbefaler Volcanic. Henvend dig blot til din rejseleder,
som vil være behjælpelige med at bestille bilen og samtidig stå til rådelighed med turforslag og gode råd.
Biltype
Sæder
1 dag
2 dage
3 dage
4 dage
5 dage
6 dage
7 dage
A Fiat Panda
5
35 €
70 €
85 €
115 €
130 €
155 €
175 €
B Seat Ibiza
5
Opel Corsa
5
40 €
80 €
95 €
130 €
150 €
180 €
195 €
Lancia Ypsilon
5
C VW Polo
5
Citroen C3
5
45 €
90 €
110 €
145 €
170 €
205 €
220 €
Renault Clio
5
Fiat Punto
5
D Citroen C4
5
Fiat Linea
5
55 €
110 €
130 €
175 €
210 €
250 €
270 €
Seat Ibiza (familie)
5
E VW Polo (Automatgear)
5
60 €
120 €
145 €
190 €
230 €
275 €
295 €
F R. Megane Carbrio
4
VW Golf Cabrio
4
V.W. Caddy
7
V.W. Caddy
7
75 €
150 €
180 €
240 €
290 €
350 €
370 €
(Automatgear)
Jeep Wrangler
4
Dacia Lodgy
4
G Renault Traffic
9
90 €
180 €
215 €
290 €
350 €
420 €
440 €
Transporter combi
9

Gode råd
Har man lyst til at udforske Tenerife, er leje af bil en god mulighed. Primo Tours anbefaler Volcanic. Henvend dig blot til guiderne, som vil
være behjælpelige med at bestille bilen og samtidig stå til rådlighed med turforslag og gode råd.

Inkluderet i prisen ved udlejning:
Fuld forsikring
Skat
Fri kilometer
Ikke inkluderet i prisen:
Benzin
Levering udenfor kontorets åbningstider
Regler for udlejning:
Føreren skal være fyldt 21 år, og have haft kørekort i minimum et år.
Bøder og forseelser hæfter billejer selv for.
Baby/barnesædeskal bestilles samtidig med reservation af bil og koster 3 € pr. dag.
GPS skal bestilles samtidig med reservation af bil og koster 5 € pr. dag, derudover betales 70 € i depositum, som leveres tilbage når
bilen afleveres.
Det er ikke tilladt at køre på ikke-asfalterede veje. Skader som følge heraf dækkes ikke af forsikringen.
Al uautoriseret brug dækkes ikke af forsikringen, såsom uagtsom brug af køretøjet.
Betaling af bilen skal ske ved modtagelsen af bilen til en medarbejder fra Volcanic, her tages imod visa kort og euro.
Bilen returneres med samme mængde benzin som ved modtagelse.
Parkerer man ulovligt, kan man risikere at bilen bliver fjernet af politiet.
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Bus
Bussystemet på Tenerife er meget velfungerende.
Busserne er grønne, og på siden af dem står der TITSA. Alle busser har et nummer, som både ses i forruden og i sideruden.
De fleste busser kører til busstationen i Playa de las Américas og busstationen i Los Cristianos. Her kan man skifte til andre busser, hvis
man vil videre rundt på øen med bus.
Det er nemt at finde den ønskede bus fra busstationen i Playa de las Américas. Digitale tavler ved busholdepladserne viser busrute og
afgangstidspunkt.
Skal man ud på længere ture, er det en god ide at købe ”Bono bus”. Det er et kort, som gør billetter til busser billigere og kortet i sig selv,
fungerer som billet. Kortet købes på busstationer og kan deles af flere personer.
Skal man rundt på den sydlige del af øen, er kortet til 12€ fint. Skal man til den nordlige del af øen (evt. Santa Cruz), skal man købe kortet til
30€. Kortet gælder ikke ruter til vulkanen Teide.
Med Bono Bus kortet vil man spare 30 % på ture under 20 km. og 50 % på ture over 20 km.
En billet fra La Caleta til Playa de las Américas koster cirka 1.50€ og købes i bussen hos chaufføren.
Busserne i lokalområdet går cirka hvert 40. minut

Tidspunkter og priser
Bus Rute
nr.
110 Costa Adeje - Santa
Cruz (direkte)
111 Costa Adeje - Santa
Cruz (mange stop)
343 Los Cristianos - Puerto
de la Cruz
467 La Caleta, Costa Adeje
& Los Cristianos

Hverdage

Lør-, Søn- og helligdage

Fra kl. 06:00 I Coste Adeje Sidste bus fra Santa Cruz
20:30. Kører hvert 30. min
Fra 07.25 i Costa Adeje
Sidste bus fra Santa Cruz: 20:55. Kører hvert 30. min
Fra 08:25 i Los Cristianos, derefter varieret indtil kl.
21:20 fra Puerto de la Cruz mod Los Cristianos
Fra 06.30, derefter ca. 3 gange i timen(bortset fra kl.
20.00, her køres der 1 gang i timen) indtil kl. 23,15

Ca. hver time mellem kl. 06:00 og 20:30 fra Coste
Adeje og/eller retur Santa Cruz
Fra 07:25 i Costa Adeje
Sidste bus fra Santa Cruz: 20:55. Kører hvert 30. min
Fra 08:25 i Los Cristianos, derefter varieret indtil kl.
21:20 fra Puerto de la Cruz mod Los Cristianos
Bussen kører ca. to gange i timen om dagen, og en
gang i timen om aftenen fra 06:45 til 23:20

473 Los Cristianos, Costa
Adeje, Adeje & Los
Gigantes

Fra 05:40 I los Cristianos, derefter ca hvert 30. minut. Knap ca. hvert 40. minut fra 05:20 i Los Cristianos.
Sidste afgang fra Los Gigantes retur mod Los
Sidste afgang fra Los Gigantes retur mod Los
Cristianos er 23:30
Cristianos er 01:25

Fra
Costa Adeje
La Caleta
Playa De Las Americas
Playa De Las Americas
Playa De Las Americas

Til
Los Cristianos
Playa De Las Americas
Los Gigantes
Santa Cruz De Tenerife
Puerto De Las Cruz

Pris for 1 voksen
1.45 €
1.50 €
4.65 €
9.45 €
14.60 €
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De Kanariske Øers køkken
- Forkæl dig selv og dine smagsløg

Maden
Hvis du under dit ophold på Tenerife skulle få lyst til at udforske nye og
velsmagende retter, så er der rig mulighed herfor på Tenerife. De kanariske
retter er et sammenkog af spanske, portugisiske og mauriske ingredienser, enkle
og nærende. De vigtigste grupper af retter er kraftige supper og stuvninger, stegt
kød med stærke, krydrede saucer, kogt og stegt fisk, sukkersøde desserter og
stærke vine.

Kanariske kartofler
Kanariske kartofler er helt særlige og serveres på de fleste restauranter. Disse
bliver tilberedt ved at koge kartoflerne i lidt vand med meget salt. Når
kartoflerne er kogte, hældes vandet fra og kartoflerne bliver så i gryden og varmes indtil de er tørre og salten kan ses på overfladen. De
kanariske kartofler serveres med traditionel kanarisk mojo sauce.

Mojo
Mojo er en krydret og yderst delikat sauce, der som oftest serveres til de kanariske kartofler. Saucen består gerne af olivenolie, hvidløg,
spidskommen og paprika. Der findes uendeligt mange varianter, men de mest gængse er den grønne, orange og røde sauce. Mojo canario er
en meget stærk sovs fremstillet af safran, olie, hvidløg, paprikabælge og pepperoni. Den grønne version med avokado er ikke så stærk som
den røde.

Gofio
Gofio der tidligere var øernes hovednæringsmiddel, er et brunligt brød (eller grød), som er lavet af byg, hvede- eller majsmel. Det serveres
sjældent på restauranter, da det er landmandskost, men kan bestilles på forhånd.
Udover ovenstående findes der også et hav af andre interessante kanariske retter bl.a. Conejo, som er en ret bestående af vildkanin yderst
delikat som mange finder meget velsmagende. Sancocho canario er en anden kanariske ret, som er en stuvning af tørret fisk, søde kartofler
og løg, som til sidste hældes over med mojo canario. Endvidere findes Cernada som er en ret bestående af saltet fisk, mojo og stegt
svinekød.

Tapas
Tapas er navnet på en række små, spanske retter. Gerne en let lille anretning, der
ofte bruges som appetitvækker, men som også kan sammensættes til et større
måltid. Tapas kan være både varme og kolde - alt fra en lille skål med oliven, til
friturestegte blæksprutter. Tapas giver rig mulighed for at få smagt på en masse
forskellige retter i ét og samme måltid.

Drikkevarer
Vin er spaniernes nationaldrik. Der findes mange vinmarker på øerne, og der
fremstilles god vin. De mest kendte er Malvasia og Moscatel, som er temmeligt søde. Kig efter disse lokaltproducerede mærker: D.O.
Ycoden-Daute-Isora, der er en aromatisk hvidvin, D.O. Tacoronte-Acentejo, rødvin, D.O. Abona – både rød- og hvidvin af god kvalitet. Den
lokale vin serveres som ”vino del país”, landets vin, og ofte i lerkander. Sherry nydes ofte både før og efter middagen, og gerne i forbindelse
med tapas. Der drikkes desuden også meget øl på øerne, og de lokale ølmærker, Mas og Dorada, er ganske udmærkede. Spiritus sælges til
fristende lave priser og udbuddet er stort.

Spisetider
I feriebyerne er det muligt at få serveret et måltid mad stort set alle døgnets timer. Morgenmad serveres normalt kl. 08.00-10.00, frokost
serveres kl. 13.00-15.00 og middag serveres kl. 20.00-21.30.

Drikkepenge

Har betjeningen været god giver m an gerne 10 % i drikkepenge.
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Gratis busser
Der findes mange gode steder at besøge på Tenerife, men ikke alle ligger i gåafstand.
Derfor har flere attraktioner deres egen Gratis bus, man som turist frit kan benytte sig af, både ud og hjem. Vi har samlet et udpluk af
stoppesteder, der ligger tæt på Primo Tours hoteller.

Siam Park
Vandparken der har vundet Travellers' Choice 2015, på Tripadvisor, og klart kan kategoriseres som en af verdens bedste vandland. Der er
adskillige rutsjebaner, verdens største menneskeskabte bølge og meget mere at opleve i Siam Park.
Den gratis bus til Siam Park, går ikke på noget fast tidspunkt, men kører hver 30. minut, både frem og tilbage fra parken.
I siestaen, mellem 14.00-15.00, kører bussen ikke.
C.C. El Duqu
- Costa Adeje

Ocean Park
- Costa Adeje

Best Tenerife
- Las America

Siam Mall
Et helt nyt shoppings center med rigtig mange butikker som åbnede i sommers. Her vil man finde mange flotte kendte mærkebutikker, det
er samme ejer som ejer Siam park og Loro Parque, derfor er det også opført i samme thai stil. Nedenunder kan man se planen for gratis
bussen til centret.

Rute 1- Costa Adeje
Siam Mall
C.C. El Duque
C.C. Fañabé Plaza
Ocean Park
Bouganville Playa

10:45
10:00
10:05
10:10
10:15

11:45
11:00
11:05
11:10
11:15

12:45
12:00
12:05
12:10
12:15

18:45
13:00
13:05
13:10
13:15

19:45
18:00
18:05
18:10
18:15

Rute 2- Los Cristianos og Las Americas
CC Pasarela
Princesa Dácil
Hotel Best Tenerife
CC Presidente
Hotel Ole Tropical

10:00
11:05
10:10
10:15
10:20

11:00
12:05
11:10
11:15
11:20

12:00
13:05
12:10
12:15
12:20

13:00
18:05
13:10
13:15
13:20

18:00
19:05
18:10
18:15
18:20

19:00
20:05
19:10
19:15
19:20

Jungle Park
Et lille stykke mod nordøst, finder vi den zoologiske- og botaniske have, Jungle Park. Det er en dyrepark for hele familien, der huser over
500 dyr. Der er masser af spændende oplevelser at finde, bl.a. parkens spændende søløveshow og fugleshow.
Den gratis bus går fra følgende opsamlingssteder:
C.C. El Duque
- Costa Adeje
Hotel Bahia Princess
- Costa Adeje
Bouganville
- Costa Adeje

09:15

10:15

11:15

12:15

09:25

10:25

11:25

12:25

09:30

10:30

11:30

12:30

Hotel Best Tenerife
- Las Americas

09:35

10:35

11:35

12:35

Aqualand
I dette vandland er der rig mulighed for at bruge mange timer, ved at boltre sig i de mange rutsjebaner og svømmebassin. Har man brug for
en lille pause fra vandleg, kan man hver dag kl. 15.30 tage ind og se parkens delfinshow.
Hotel Best Tenerife
- Las Americas
C.C. El Duque
- Costa Adeje
Hotel Bahia Princess
- Costa Adeje

09:40

10:40

11:40

09:45

10:45

11:45

09:55

10:55

11:55

Skulle I have nogle spørgsmål til de gratis busser, eller alternative stoppesteder, er I altid velkomne til at kontakte Primo Tours’ rejseledere.
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Nyttige Ord
Det spanske rigssprog, castiliansk, er også De Kanariske Øers officielle sprog.
Ord og udtale kan imidlertid variere i den lokale dialekt, hvor der indgår en del ord fra Caribien. Man skal ikke være bange for at bruge
parløren, det åbner ofte mange døre. Her er lidt at begynde med.

Dansk
Ja
Nej
Vær så venlig
Undskyld
Tak
Selv tak
Godmorgen
Goddag/ hej
God eftermiddag
Godaften/ godnat
Farvel

Spansk
Si
No
Por favor
Perdone
Gracias
De nada
Buenos días
Hola
Buenas tardes
Buenas noche
Adiós

Dansk
I dag
I morgen
Hvor er den/ det
Venstre
Højre
Billig
Dyr
Varm
Kold
Jeg forstår ikke
Åben/ lukket

Nyttige ord - i det daglige og på restaurant

Dansk
Dame
Herre
Tjener
Toilet (damer)
Toilet (herrer)

Spansk
Señora
Señor
Camarero
Servicios señoras/ Baño señoras
Servicios caballeros / Baño caballeros

Tal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cero
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez

Dansk
Posthus
Supermarked
Læge
Frimærker

Spansk
Correos
El supermercado
Un médico
Sellos

Spansk
Hoy
Mañana
Donde está
Izquierda
Derecha
Barato
Caro
Caliente
Frío
No comprendo
Abierto/ Cerrado

Bank

El banco

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Morgenmad
Frokost
Aftensmad
Forret
Hovedret
Dessert

Desayuno
Almuerzo
Cena
Entrada
Plato principal
Postre

Nyttige ord - ude at spise

Dansk
Oksekød
Svinekød
Kylling
Krydret pølse
Suppe
Bøf
Blæksprutte
Rejer
Grøn salat
Kartofler
Brød

Dansk
Skål
Vand
Vand med brus
Øl
Rødvin
Hvidvin
Mælk
Sodavand
Kaffe (filter)
Kaffe med mælk
- Med sukker

Spansk
Carne de Buey
Carne de Cerdo
Pollo
Chorizo
Sopa
Bisté el. bistec
Calamares
Gambas
Ensalada verde
Patatas
Pan

Spansk
Salud
Agua
Agua con gas
Cerveza
Vino tinto
Vino blanco
Leche
Gaseosa
Café aleman
Café con leche
- Con azúcar

Typiske spanske retter
Dansk
Spansk kartoffelomelet
Friturestegte miniblæksprutter
Appelsinjuice
Baguette med øernes hvide friskost

Spansk
Tortilla española
Chopitos fritos
Zumo de naranja
Bocadillo con queso blanco

Stykker af stegt gedeost med kanarisk sovs

Queso blanco asado

Cremet græskarsuppe

Crema de calabaza

Nyttige ord - Mini parlør
Dansk
Hvordan går det?
Det går godt/dårlig/okay
Jeg hedder ...
Hvad hedder du?
Jeg vil gerne have en øl/vand
Hvor meget koster det?
Det vil jeg ikke have
Vil du ringe efter en taxa til mig?
Hvor finder jeg ...?
Kan du hjælpe mig, tak?
Taler du dansk/engelsk/spansk/tysk?
Har I et bord til to/tre/fire
Tager I imod kreditkort?
Har I vegetarmad?
Er der en lokal specialitet?
Må jeg få regningen?
Behold byttepengene
Hvad er klokken?
Må jeg bede om nøglen til værelse ...
Vi nyder vores ophold her.

Spansk
¿Como está?/ ¿Qué tal?
Estoy bien/mal/mas o menos
Me llamo ...
¿Como te llamas?
Yo quiero una cerveza/agua, por favor
¿Cuanto cuesta este?
No lo quiero
Puede llamarme un taxi para mi, por favor
¿Adonde está la/el …?
¿Podría ayudarme?
¿Habla Danés/Inglés/Español/Aleman?
¿Teneís una mesa para dos/tres/cuatro?
¿Aceptáis tarjeta de crédito?
¿Tenéis comida vegitariana?
¿Tenéis alguna especialidad local?
La cuenta, por favor
Quédese con el cambio
¿Qué hora es?
La llave de la habitación ..., por favor
Disfrutamos nuestra estancia aquí.

NÅR FERIEN GÅR TIL TENERIFE MED PRIMO TOURS

Shopping på Tenerife
Der findes rigtig gode shoppingsmuligheder på Tenerife, bl.a. i den sydlige del af øen i områderne Los Cristianos, Playa de las Americas og
Costa Adeje. Men også på den nordlige del af øen, omkring Puerto de la Cruz og i hovedstaden, Santa Cruz, findes fantastiske muligheder
for shopping i verdensklasse, pga. de mange shoppingcentre.
På Tenerife og de andre kanariske øer er der kun 8 % moms, i forhold til de 21 % moms som er gældende i resten af Spanien. Man kan derfor
med fordel få en god pris på mange af varerne i butikkerne, i forhold til resten af Europa.

Santa Cruz
I Santa Cruz ligger der tre shoppingscentre som anses for at være de bedste.
El Corte Inglés er et nationalt shoppingscenter som minder meget om Magasin som vi har i Danmark. Der findes forskellige tøjbutikker og
specialbutikker i centret og med de 8 etager er der noget for enhver smag. Man kan desuden nyde en fin udsigt ud over Santa Cruz fra den
øverste etage, hvor der også findes en café.
Centro Comercial El Meridiano ligger bag de to andre shoppingscentre. Her kan man finde mange forskellige restauranter, en biograf og en
masse tøjbutikker. Der ligger bl.a. butikker som Zara, Mango, H&M, Levi’s, Bershka osv.
Alle centre ligger tæt ved busstationen El Intercambiador.
Ud over disse tre centre, findes den skønne gågade, Calle Castillo, lidt længere mod bymidten.

Los Cristianos
Centro Comercial Passarela Oasis er fyldt med butikker og caféer, hvor der er lidt for enhver smag. I centret er der god mulighed for at nyde
en kop kaffe, eller nyde maden på en af de små restauranter.
Centro Comercial Parque Santiago 6 ligger i mellem Los Cristianos og Playa de las Americas. Der er et lille udvalg af butikker og centret
huser bl.a. en H&M.

Playa de las Americas
Centro Comercial Safari er et fint udsmykket shoppingscenter, som huser mange forskellige butikker og restauranter. Man kan bl.a. finde
butikker som Nike og Gerry Weber.

Costa Adeje
Centro Comercial Plaza del Duque, ligger ud mod Fanabé i Costa Adeje. Shoppingcentret har et stort udvalg af internationale butikker, hvor
man finder mange kendte tøj- og skomærker. Her er også muligt at finde forskellige smykkeforretninger.
Derudover er der et utal af gadebutikker samt mindre shoppingcentre, hvor der sælges tøj, sko, lædervarer, tasker, smykker, mad, souvenirs
og meget meget mere. Man kan også købe billig elektronik på Tenerife, hvilket også kan betale sig. Det er blot meget vigtigt, at man passer
på, hvor man køber det, da der også er mange defekte og falske produkter på markedet.
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Restauranter
En ferie er som regel forbundet med afslapning, hygge, god mad og vin.
Derfor har Primo Tours forsøgt at finde et udvalg af forskellige restauranter, der lever op til enhver smag.

I området ved Costa Adeje

LAS OLAS
Denne restaurant er meget populær, som har noget for enhver smag. Her finder man en
hyggelig atmosfære med levende musik og en sød og livlig betjening. Restauranten ligger ved
Puerto Colón, så mens man nyder et dejligt måltid, kan man være en del af den livlige
stemning ved havnen. Bestemt et besøg værd.
ROSSINI’S
Rossini’s er en hyggelig lille restaurant
beliggende lige ved C.C. San Eugenio. De røde
og hvidternede duge og den venlige betjening,
skaber rammer for en god aften med lækker
mad. Rossini’s har et spændende, varieret
menukort og samtidig også dagens ret, som alle
kan fås til en fornuftig pris.
EL MOLINO BLANCO
Hvis I en aften vil forkæle jer selv, eller har noget at fejre, er El Molino Blanco et ideelt valgt.
Menukortet indeholder retter for enhver smag, hvor især deres varianter af steaks kan
anbefales. Restauranten, som er bygget op som en gammel mølle, har en unik atmosfære med
levende musik og sang. bordreservation er nødvendig, gerne et par dage i forvejen. Kontakt
Primo Tours.

I området ved Playa De Las Américas

MÉSON CASTELLANO
En spansk restaurant med de velkendte serrano skinker i loftet, trofæer på væggene og en
hyggelig sydlandsk stemning. her er både fisk, tapas og lød af højest kvalitet, ligesom der er et
stort udvalg af velsmagende vine. Betjeningen er imødekommende, og man er ikke i tvivl om,
at restauranten er familieejet.

I området ved Los Cristianos Havn

CHILL OUT
For enden af strandpromenaden lige ved siden af Los Cristianos Havn, ligger denne skønne
restaurant i flotte omgivelser. Chill Out byder på velsmagende både lokale og internationale
retter med pæne anretninger og store portioner. Desuden er personalet ekstremt
serviceminded, og man bliver budt velkommen med åbne arme.

I området ved La Caleta

MASIA DEL MAR
Denne familierestaurant er beliggende helt ud til havet i La Caleta. Her kan man sidde på en
overdækkede terrasse, mens man lytter til havet. Stemningen og servicen er altid i top og der
bydes på velsmagende frisk fanget fisk. Et godt valg hvis aftenen skal stå på fisk af den bedste
kvalitet.
LA VIEJA
La Vieja er en af de bare fem lokale
friskerestauranter, som ligger i den lille by La
Caleta. Mange af de lokale kommer gerne selv
og får frisk fanget fisk på restauranten, som
hver dag har dagens fisk. La Vieja er blandt
andet kendt for deres spanske specialitet paella
som fås i flere gode varianter.

I området ved bjergbyen Adeje

LA RAMBLA
Blot 300 meter fra den berømte Helvedeskløft i Adeje ligger La Rambla. José fra Tenerife og
danske Alexandra byder hjerteligt velkommen i deres familiedrevne restaurant, som ligger på
torvet ikke langt fra kirken. Her tilbydes kanariske specialiteter i hyggelige omgivelser.
Menuen kan variere, men man kan altid være sikker på, at maden er helt frisk og lavet på
bedste vis af José selv.
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A-Z
Apotek
Apotek hedder Farmacia på spansk og er let genkendeligt på de grønne kors uden på butiksfacaden. Åbningstider alle hverdage kl. 09.00 til
kl. 13.00 og igen kl. 16.00 til kl. 20.00. Lørdag kl. 09.00 til kl. 13.00.
Søn- og helligdage, samt aften og nat på alle hverdage er mindst ét vagtapotek (Farmacia de Guardia) åbent. Spørg i hotellets reception,
eller se i vinduet hos nærmeste apotek.
Badning
Tenerife har et væld af dejlige badestrande. Flere steder er der blåt flag, EU’s kvalitetsstempel for badevandskvalitet og komfort ved
stranden. Grønt flag betyder godt badevejr, gult flag betyder forsigtighed ved badning, selv for rutinerede svømmere, mens rødt flag betyder
badning forbudt. Det orange flag er hejst, når der ikke er livreddere ved stranden.
Snorkling er også meget anbefalelsesværdig her på Tenerife.
Bank
Bankernes åbningstider er således:
Hverdage kl. 08.30 – 14.00
Lørdag og søndag lukket.
(Medbring pas ved veksling af penge)
Bus
Du kan få udleveret køreplaner af Primo Tours guider, eller se information bagerst i mappen.
Butikker
Butikkernes åbningstider er:
Hverdage fra kl. 09.00 – 13.00 og igen 16.30 – 22.00
Lørdage fra kl. 09.00 – 13.00
Søn- og helligdage holder butikkerne almindeligvis lukket.
I turistområderne holdes der normalt også åbent i siestaen og om søndagen.
Drikkepenge
Service er normalt inkluderet i hotel- og restaurationsregningen, men drikkepenge kan gives efter behag og hvis man har været tilfreds med
betjeningen, typisk 5 – 10 %. Taxachauffører forventer 10 %. Det hører sig også til at give en skilling til stuepigerne på hotellet, helst ved
begyndelsen af opholdet.
Elektricitet
Der bruges 220 V alle steder. Nogle steder passer danske stik ikke i kontakten, men man kan oftest låne en omformer i hotellets reception,
eller købe en i et supermarked.
Frimærker
Frimærke hedder ”sello” og kan købes på posthuse, i tobaksforretninger og i flere supermarkeder. Det koster 0,76 € at sende postkort
(Tarjeta) og almindelige breve (Carta) under 20 g til Danmark.
Man skal regne med, at det tager cirka en uge for et postkort at nå til Danmark. Postkasserne er gule mærket med teksten ”Correos”.
Hospital & læge
Åbent 24 timer i døgnet. Adr. Centro Hospitalario, Sur de Fensit.
Tlf.: (+34) 922 75 00 32
Hvis der er brug for lægehjælp, kontakt da Primo Tours’ guider.
Vores læge ’Villar e Ibarra’ har skandinavisk talende personale og har åbent døgnet rundt
Adr. Residencial El Carmison local 32, Playa de las Americas
Tlf.: (+34) 922 77 78 70 / (+34) 922 77 78 71
Fax.: 922 75 24 80.
Internet

På mange hoteller kan man købe internetadgang. Der findes også internet på diverse restaurationer.
Konsulat
Det danske konsulat på Tenerife ligger i Santa Cruz de Tenerife, Villalba Hervés 5, 3’tc piso
Tlf.: 922 275 757
Kreditkort
De gængse kreditkort, såsom VISA og Mastercard, kan anvendes som betalingsmiddel på de fleste restauranter og i de fleste forretninger.
Der er desuden hæveautomat ved de fleste banker, hvor man maksimalt kan hæve 260 € per dag. En hæveautomat er markeret med
”telebanco”.
Vær opmærksom på, at der bliver trukket hævegebyrer, hver gang der hæves penge i en automat. Den sikreste betalingsmetode er altid, at
betale med kort i forretningerne.
Marked
Alle byer har mindst én fast ugentlig markedsdag.

De forskellige markeder
I Los Cristianos ved Hotel Arona
I Costa Adeje overfor C.C. El Duque
Se punkt 12 på udleveret kort
I Torviscas (tæt ved Puerto Colón)

Søn. kl. 09.00-14.00
Tors. og lør. kl. 09.00-14.00
Tors. og lør. kl. 09.00-14.00

Derudover findes der i Santa Cruz ’Mercado de Nuestra Señora de Africa’.
Her er der marked med over 300 boder alle dage fra 09.00-14.00.
Søndag er der loppemarked samme sted og samme tidspunkt.
Museer
Museerne har almindeligvis åbent fra kl. 10.00 – 13.00 og igen fra kl. 16.00 eller 17.00 til kl. 19.00, nogle steder er dog åbne hele dagen.
Museerne er lukkede på mandage og helligdage.
Nationale helligedage
På de store nationale helligdage er forretninger og banker som regel lukkede. De vigtigste fest- og helligdage er:

1. januar
6. januar
1. marts

Nytårsdag
Hellige tre kongers dag
Balearernes dag

Påsken
29. april
1. maj
2. torsdag efter pinse
25. juli
15. august
12. oktober
1. november
6. december
8. december
25. december

Skærtorsdag, langfredag og påskedag
Øernes indlemmelse i Spanien
Den internationale arbejderdag
Kristi legemsfest/Corpus Christi
Skt. Jacobs dag (Santiago)
Maria Himmelfart
Spaniens nationaldag
Allehelgensdag
Spansk grundlovsdag
Marias ubesmittede undfangelse
Juledag

Forskudte helligdage: skærtorsdag, langfredag, påskedag og Kristi himmelfartsdag. Desuden fejrer man flere steder midsommerfest, fiesta
de San Juan, hvor man ligesom i Danmark tænder bål om aftenen den 23. juni. Derudover byder Tenerife også på et berømt karneval.
Karnevalsugen er ca. 3. uge i februar, tirsdagen i karnevalsugen er ligeledes helligdag.

Posthus
Posthuse hedder ”Correos” og har åbent:
Hverdage fra kl. 09.00 – 14.00.
Lørdag fra kl. 09.00 – 13.00.
Søn- og helligdage lukket.
Politi
Alarm telefon 112 opkald er gratis.
Spanien har 3 forskellige politikorps. Policia Municipal/Policia Local, som bærer blå uniform. Det er det kommunale politi, der svarer til det
danske ordenspoliti.
Policia Nacional, bærer mørkeblå uniform, det er statspolitiet, det svarer til det danske kriminalpoliti.
Guardia Civil, bærer olivengrøn uniform, det er civilgarden. Disse ses ofte uden for byerne som færdselsbetjente.
Har man brug for hjælp fra politiet, kan man henvende sig til et hvilket som helst af politikorpsene.
Taxa
Taxaerne er hvide med enten en grøn eller gul stribe på fordøren, de er lettest at få fat i ved at gå hen til den nærmeste taxa holdeplads. Man
kan også hører i receptionen på hotellet eller på restauranter om de vil tilkalde en taxa ellers er der mulighed for at praje taxaer de fleste
steder i byområdet.
Et grønt lys på bilen og et skilt med ordet ”Libre” betyder, at taxaen er ledig. Taxachaufførerne kører kører altid efter taxameter inde i byen.
Til længere ture uden for byen bruges sjældent taxameter, man aftaler en fast pris på forhånd.
Der lægges gebyr på kørsel til og fra lufthavnen, og man betaler ekstra for bagage og søndagskørsel. Taxachauffører forventer 10 % i
drikkepenge.
Tiden
På Tenerife er vi en time bagud i forhold til dansk tid.
Tankstationer
På hverdage har de fleste tankstationer åbent fra kl. 07.00 – 24.00.
De fleste har lukket søndag. Prisen for benzin er omkring 1 € pr. liter. Der ligger en tankstation nær opkørslen til hovedvejen ved Costa
Adeje.
Turisttog
Vil man gerne ud at nærstudere området på tæt hånd, kan man tage på en lille sightseeing tur rundt i lokalområderne i Playa De Las
Americas og Costa Adeje. Begge ruter starter fra havnen Puerto Colón cirka en gang i timen og koster 9€ per person.
Telefon
Telefonopkald til danske numre: tast 0045 + abonnentens nummer.
Telefonopkald fra danske numre til spanske numre: tast 0034 + abonnentens nummer.
Mobiltelefonnettet fungerer godt på Tenerife, dog har ikke alle danske abonnementer lige god dækning på øen, og det kan være dyrt at bruge
sin danske mobil, både med taletid og SMS.
Hvis man ringer fra hotelværelset koster det ekstra.
Turistbureau
Der er turistbureauer i næsten alle byer.
I Costa Adeje ligger turistbureauet i midten af Playa de Fañabé.
Åbent hverdage 09.00-13.00
Valuta
Den spanske møntenhed hedder euro. En euro svarer til cirka 7,50 danske kroner.
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Tenerifes historie
Tenerife er en del af De Kanariske Øer. Det er en øgruppe der, grundet sin eftertragtede position nær Afrika samt sin positionering i
Atlanterhavet, har været eftertragtet af alverdens søfarende nationer. Hvorfra øen har sit navn, er der flere bud på. En gammel legende
fortæller, at der i tidernes morgen var én mægtig konge på øen som hed Tinérfe. Han havde ni sønner, der alle skulle arve riget efter kongen.
Derfor blev Tenerife inddelt i de ni kongeriger, som faktisk holdt helt frem til koloniseringen. En anden fortælling mener, at navnets
oprindelse stammer fra de indfødte Guanchere, der opkaldte øen efter ”de hvide bjerge” – altså vulkanen Teides hvide tinder. Tenerife kan
derfor bedst beskrives, som en ø, der rummer mere end én historie. Der er flere sider af den lille ø på 2057 km2, end man lige skulle tro.
Hvis man tager udgangspunkt i Tenerifes officielle historie, så menes det de første bosættere, Guancherne, at stamme fra Nordafrika. De
kom til øen omkring 500 f.Kr., hvor de boede i klippehuler og søgte føde via, gedekød, honning, malede bygkerner og bønner. Guancherne
udviklede kampfærdigheder ved at slås med træstænger og dyrke en populær form for brydning, kaldet lucha canaria. Denne form for
brydning er populær i nutidens Tenerife, og dyrkes stadig på øen.
Ekspeditioner og erobringer fra Europa, kom til at være enden for guancherkulturen, men de indfødte lagde sig ikke under det spanske
herredømme lige med det samme. Derfor tog det den spanske conquistador Alonso de Lugo to år at få fuld kontrol over Tenerife. Den
øverste guanchehøvding Bencoma havde under et møde med de spanske erorbere sagt, at det ikke var noget problem de var her, så længe de
lovede at forlade øen igen.
Det vælger Alonso de Lugo at ignorere, og mister næsten livet og alle sine mænd, ved det første slag mellem guancher og spanske soldater i
1494. Stedet blev døbt La Mantanza’’Massakren’’ som er opkaldt efter slaget. Alonso de Luge første store sejr over guancherne blev ved
byen La Victoria. Den indfødte befolkning af guancherne regnes med at have været omkring 70.000 mennesker. De fleste blev dræbt af
spanske soldater, mens andre sprang ud fra en klippe for at undgå at ende som slaver. De spanske erobrere så så stort potentiale i jorden på
øen og påbegyndte et stort landbrug.
Samtidig med Alonso de Lugos erobring af Tenerife i slutningen af 1400-tallet, rejser Christoffer Colombus for føste gang til den nye
verden, Amerika. I 1492 ligger Columbus til ved Tenerifes naboø, La Gomera, som er sidste stop inden opdagelsen af Amerika. Alle de fire
gange Colombus rejste til Amerika, stoppede han ved La Gomera for at proviantere. Øgruppen omkring Tenerife blev hurtigt attraktivt for
portugisere, hollændere, italienere og englændere, som sammen med sørøvere og pirater, ville have del i øgruppens rigdomme. Englænderne
forsøgte at erobre øerne i tre omgange. Den berømte engelske admiral, Lord Nelson, stod for det tredje og sidste store angreb i 1796, hvor
han mistede sin arm i forsøget. Samtidigt med at det spanske imperium mistede sine kolonier i starten af 1800-tallet, betød det farvel for de
gode tider på øerne. Tabet af kolonierne gjorde, at der var nedgang i handel og landbrug, og folk søgte bedre levevilkår andre steder. I
slutningen af 1800-tallet var der masseudvandring fra øerne, hvor folk søgte videre mod Amerika.
I starten af det 20. århundrede blev det ikke bedre, da den spanske regering sendte general Francisco Franco til øerne, i håb om at hans
modstand mod den nye republik ville gå tabt. I stedet planlagde han i al hemmelighed et millitærkup i 1936, som førte til den spanske
borgerkrig. Francisco Franco blev siddende som Spaniens diktator til sin død i 1975.
I slutningen af 1960’erne fik folk øjenene op for Sydtenerifes oversete potentiale med solen og havet. De første hoteller blev bygget i
området omkring Los Christianos. Rejselysten hos mange nordeuropæere, fik hundredvis af hoteller til at vokse op. Med åbningen af
Tenerifes sydlige lufthavn i 1978, får det turistindustrien til at vokse eksplosivt.
De kanariske øer får selvstyre i 1982, og fire år senere kommer Spainen med i EF. I første omgang er det til stor bekymring hos det
kanariske folk, fordi de var bange for at miste deres særlige skatteforhold, da øerne er undtaget de almindelige toldregler. De var bange for at
dette ville gå ud over turistindustrien. Men øerne bibeholdte deres skattemæssige forhold, og medlemskabet i EU har kun været til fordel, da
de har modtaget mange mio. euro i støtte. Befolkningen begyndte igen at strømme til med turismens fremgang, og er idag et meget attraktivt
rejsemål for mange europæer.

År 2500 f.Kr.: Første tegn på eksistens af det oprindelige folk på Tenerife, kaldet ”Guancherne”.
År 500 f.Kr.: De første bosættere ankommer, højst sandsynligt berbere fra Nordafrika.
År 25 f.Kr.: Mauretaniens kong Juba den 2. sender en ekspedition til Kanarieøerne.
År 1312: Italieneren Lancelotto Mallocello foretager den første dokumenterede rejse til øerne, og navngiver Lanzarote efter sig selv.
År 1402: Erobringen af De Kanariske Øer begynder officielt.
År 1492: Columbus provianterer på La Gomera inden afgang mod vest, og De Kanariske Øer bliver et strategisk stoppested mellem Europa
og Amerika.
År 1496: Den spanske erobrer Alonso de Lugo får endelig fuld kontrol over Tenerife.

År 1511: Guanche-slaver frigives.
År 1657: Admiral Blake forfejler det første engelske erobringstogt ved Tenerifes kyst.
År 1701: Augustinermunke grundlægger øernes første universitet i La Laguna.
År 1706: Trevejo-vulkanen ødelægger havnen i Garachico. Santa Cruz bliver på sigt Tenerifes vigtigste havneby.
År 1797: Den engelske admiral Nelson mister en arm i forsøget på at erobre Tenerife.
År 1832: En meget skuffet Darwin forhindres i at gå i land på Tenerife af frygt for spredning af den engelske kolera-epidemi.
År 1852: Øerne bliver frihandelsområde.
År 1909: Chinyero-vulkanen på Tenerife eksploderer, og i 10 dage strømmer lavaen ud.
År 1927: Efter mange års kappestrid opdeles øgruppen i to provinser.
År 1936: Franco bliver øverste hærchef på De Kanariske Øer. Kort efter leder han militærkuppet, der udløser den spanske borgerkrig.
År 1948: Et sejlskib transporter 51 kanariere til Venezuela i jagten på bedre levevilkår. En tendens, der fortsætter flere årtier frem.
År 1954: Teide udnævnes til nationalpark.
År 1971: Vulkanen Teneguia opstår på La Palma i forbindelse med et udbrud.
År 1972: Papegøjeglad tysk millionær åbner dyreparken Loro Parque, der i dag er øernes flotteste og mest besøgte.
År 1975: Spaniens diktator gennem næsten fyrre år, Francisco Franco, dør, og Juan Carlos krones til konge.
År 1978: Spanien bliver et konstitutionelt monarki. Reina Sofia-lufthavnen i sydtenerife åbner for charter-strømmen
År 1982: De Kanariske Øer får selvstyre med to hovedstæder: Santa Cruz på Tenerife og Las Palmas på Grand Canaria.
År 1985: La Palma-observatoriet – et af de vigtigste astronomiske observatorier i Europa – indvies på toppen af Roque de los Muchachos i
knap 2400 meters højde.
År 1986: Spanien bliver medlem af EF. Forbehold, som sikrer særlige kanariske skatteforhold.
År 1999: La Laguna bliver føjet til UNESCO’s liste over verdens kulturarv
År 2002: Euroen erstatter pesetas.
År 2007: Paulino Rivero, formand for det regionale parti Coalición Canaria, bliver de Kanariske Øers præsident.
År 2010: Arbejdsløsheden på de Kanariske øer når 29,48 % - den højeste i Spanien
År 2011: Den 10. oktober kommer en ny undersøisk vulkan til verden ud for El Hierro.
År 2012: Tenerife, La Gomera og La Palma plages af voldsomme skovbrande i sommerheden.
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SPANIEN - TENERIFE

Udflugter på Tenerife
Nedenstående er et udvalg af mulige udflugter på Tenerife. Udflugtsprogram, indhold og priser kan ændre sig i løbet af
sæsonen.
Kig i informationsmappen på hotellet, i dit velkomstmaterialet eller spørg din rejseleder for opdaterede informationer
om afgange, tider, priser og betingelser. Alle udflugter er mod gebyr, og nogle udflugter kan være uden dansk
rejseleder. Alle udflugter er betinget af vejrmæssige forhold og tilslutning.

Dag

Udflugt

Priser i EURO

Mandag

Velkomstmiddag

Pris: 32 € for voksne og 16 € for børn (2-11 år)

Tirsdag

Det skjulte Tenerife

Pris: 45 € for voksne og 22,5 € for børn(2-11 år)

Onsdag

Bådtur

Pris: 44 € for voksne og 22 € for børn (2-11 år)

Onsdag

Strandtræf

Gratis

Torsdag

La Gomera

Pris: 95 € for voksne og 60 € for børn (2-11 år)

Fredag

Ubådstur

Pris: 53 € for voksne og 32 € for børn (2-11 år)

Alle dage

Loro Park - uden dansk rejseleder

Pris: 37 € for voksne og 25 € for børn (2-11 år)

Alle dage

Siam Park - uden dansk rejseleder

Pris: 37 € for voksne og 25 € for børn (2-11 år)

Generel information
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Aftenarrangement

Velkomstmiddag
Som en velkomst til Tenerife mødes Primo Tours’ og Århus Charters gæster og rejseleder til en hyggelig aften med god mad og vin/øl på en
af de hyggelige restauranter langs strandpromenaden, Las Olas. Vi vil til forret skal smage på nogle lokale spanske tapasretter. Til hovedret
kan der vælges imellem entrecote, kylling og søtunge og til dessert vil der blive serveret pandekage med is. Vi glæder os til en hyggelig aften
i hinandens selskab.
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Heldagstur inkl. vinsmagning.

Det skjulte Tenerife
På denne tur har vi rejseledere skræddersyet et program der byder på netop de oplevelser vi finder allermest spændene på Tenerife.
Vi lægger turen ud med at køre op til Teides nationalpark, hvor vi kommer helt tæt på Teide og på egen krop virkelig mærker, at man er
kommet op i omkring 2000 meters højde, med en temperatur på lige omkring 8 grader, derfor er det en god idé at huske trøje ????. Her
holder vi et lille fotostop, hvor vi kommer tæt på de populære stenformationer Roque Cinchaco og selvfølgelig med Teide i baggrunden.
Efter vores første stop forsætter vi videre i nationalparken hen til det imponerende månelandskab der bestemt er et stop værdigt. Efter vores
stop i nationalparken kører vi videre til den næststørste by på hele Tenerife, nemlig havnebyen Puerto de la Cruz. Her har vi vores
frokoststop, hvor der vil være mulighed for at gå på opdagelse og spise frokost. Fra vores frokoststop begiver vi os videre til det angiveligt
ældste drageblodstræ i verden ”El Drago” der skiller sig ud fra sine artsfæller ved sin enorme størrelse. Ved dette stop har vi også en lille
liqour-og vinsmagning.
På vores sidste del af turen byder det på bjergkørsel og fotostops gennem mascadalen, der rummer Tenerifes mest frodige natur og udsigter
uden lige.
Fra kl. 8.30-17.00
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Halvdagstur

Bådtur - båden "Royal Delfin" med glasbund
Tenerife er et af de få steder i verden, hvor man kan opleve grindehvaler og delfiner. På vores hyggelige bådtur er der en enestående
mulighed for at se disse fantastiske dyr på nærmeste hold, mens vi sejler med udsigt til Tenerifes smukke kystlinje. Vi sejler med Royal
Delfin på en 3-timers tur, hvor der vil være 99 % chance, for at opleve de legesyge delfiner og sociale grindehvaler i deres vante opgivelser.
Royal Delfin har glasbund i begge sidder og derfor vil der være mulighed for at se dem under vandet på nærmeste hold.
Undervejs har vi et badestop, hvor man kan tage sig en forfriskende svømmetur i det krystalklare hav. Tag endelig snorkelmasken eller
dykkebrillerne med og se om I kan spotte fisk under havets overflade. Besætningen på båden skaber en god stemning, og mens man læner
sig tilbage og slapper af til dejlig musik, kan man nyde udsigten til Tenerife og se Teide fra havsiden. Gå ikke glip af denne unikke
mulighed for at se smukke Tenerife til søs og nyde den friske havluft i atlanterhavet.
På båden er der inkluderet frokost og lokale drikkevarer, som består af sodavand, sangria og øl
Onsdag fra kl. 10:30-13:30
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Eftermiddag

Strandtræf
Primo Tours vil gerne invitere dig til vores hyggelige strandtræf, som vi afholder på én af Tenerifes skønne strande. Dette arrangement giver
anledning til at møde os rejseledere samt andre Primo Tours og Århus Charter gæster i uformelle omgivelser, hvor kongespil, kølige
forfriskninger og flotte omgivelser skaber rammerne for en hyggelig eftermiddag. Arrangementet er ganske uforpligtende og gratis. Der
kræves ikke forhåndstilmelding. Primo Tours afholder strandtræf ved Playa Fañabe, som er indtegnet på dit områdekort under punkt nr. 2.
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Heldagstur

La Gomera
La Gomera er den 3 mindste af de beboede kanariske øer, der huser en lokalbefolkning på lige omkring 20.000 mennesker. Øen byder på en
sprudlende natur i smukke bakkede landskaber, der bestemt er et besøg værdigt.
På denne heldagsudflugt starter dagen med opsamling i jeeps, der kan rumme op til 6 personer. Fra opsamlingspunktet går turen til færgen
der sejler os direkte til La Gomera på 45 minutter. Ved ankomst til La Gomera har turen sin endelige start og man er ikke et sekund i tvivl
om at man er kommet til en ø, hvor frodige arealer og en frisk duft af natur er at finde alle vegne.
Ved turens første stop tager jeepen os et godt stykke op i bjergene hvor vi holder ind ved en lille Aloe vera plantage. På plantagen vil vi
udforske planten og fortælling vil følge om dens nu engang overraskende egenskaber. Fra en plantage til en anden, kører vi videre til La
Gomeras største bananplantage og her vil vi også lære om hvad der gør kanariske bananer så specielle. Næste stop er frokoststoppet, der
forgår på en lille charmerende restaurant, med fantastisk udsigt i bjergene. Her vil vi også opleve et nærmest uddødt sprog, der til dags dato
kun praktiseres på La Gomera, nemlig fløjtesprog. Fra frokost går turen videre til turens sidste stop Garajonay National Park, i La Gomeras
hjerte, der har fået status som det smukkeste naturområde i Spanien og har været på UNESCO’s verdensarvsliste siden 1986. Efter det sidste
stop går turen tilbage til La Gomeras havn som ligger i byen San Sebastian, hvor der vil være omkring 1 time på egen hånd inden færgen
sejler tilbage til Tenerife.
Torsdag fra kl. 07:30-18:30
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Ubådstur
Stig om bord på ubåden "Sub Fun Cinco" for en unik oplevelse under vandet. Turen begynder i havnen San Miguel på den sydlige spids og
varer cirka 1 time. Når du er ombord på ubåden, vil du dykke til en dybde på ca. 30 meter. Herfra kan du opleve de mange fisk, såsom
trompetfisk, blæksprutter, piratfisk og havenes stolthed, en pigrokke-familie. Under turen vil du få følgeskab af erfarne dykkere, der vil
friste fiskene endnu tættere på.
Kontakt rejseleder for mere information om tiden
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Heldagstur

Loro Park
Tag med på tur til en af Tenerife’s største seværdigheder, der er kendt som en af de bedste dyreparker i verden, med majestætiske dyr og
forskellige shows i løbet af dagen. Denne dyrepark er oplagt for alle dyre elskere og passer perfekt som en dagstur med familien. Undervejs i
parken vil i opleve at parken går rigtig meget op i dyrevelfærd og bl.a. har flere truede dyrearter, som ellers ikke ville overleve i deres vante
omgivelser pga. klimaændringer. Loro Park fonden gør har her et stort ansvar, da det har til ansvar, er at bevare truede arter af papegøjer og
deres levesteder.
Spar besværet og køen begge steder ved at købe dagsbilletter ved en af dine rejseledere. Prisen er alligevel den samme! Der kører gratis
busser rundt flere gange om dagen til Siam Park. Busserne til Loro park kører tidligt om morgen og koster 15€. Dette kan bookes igennem
din rejseleder.
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Heldagstur

Siam Park
Har i lyst til adrenalinkick og afslappende stunder i familiens nærvær er Siam Park det oplagte valg. Siam park er for 5. år i træk blevet kåret
som verdens bedste vandland. Og dette er absolut ikke uden grund. Siam Park er, foruden de mange vandforlystelser, opbygget som et
tropisk paradis med arkitektur i Thaiinspireret stil og har tilmed tilpassede forlystelser til enhver smag og alder. I Siam Park kommer I
bestemt ikke til at kede jer og man kan sagtens få en hel dag til at gå med de mange forlystelser og der er tilmed mulighed for at spise
frokost flere steder i parken.
Spar besværet og køen begge steder ved at købe dagsbilletter ved en af dine rejseledere. Prisen er alligevel den samme! Der kører gratis
busser rundt flere gange om dagen til Siam Park. Busserne til Loro park kører tidligt om morgen og koster 15€. Dette kan bookes igennem
din rejseleder.
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Generel information
Information om pris på udflugten, udflugtens varighed, opsamlingssted samt øvrige praktiske bemærkninger vedr. udflugten oplyses på
destinationen.
NB! Ved betaling med kort eller APP pålægges et administrationsgebyr på kr. 25 pr. transaktion.
Vær opmærksom på at visse udflugter kan have begrænsede pladser, så sørg for at bestille plads i god tid.
Udflugter skal tilmeldes senest på hoteltræf dagen inden og kan IKKE tilmeldes eller aflyses pr. telefon.
Alderen for børn er til og med 11 år!
Der skal tages forbehold for prisændring, aflysning eller ændring af udflugter ved udefrakommende faktorer, så som vejret eller ved
for få tilmeldte.
Ved aflysning grundet sygdom skal lægeerklæring forevises for refundering.
Nogle af disse oplevelser er i samarbejde med eksterne arrangører, hvor engelsktalende rejseledere kan forekomme
Udvalgte udflugter er sæsonbetinget, hvorfor vores udflugtsprogram kan variere efter høj- og lavsæson og ikke alle udflugter kan
garanteres hele sæsonen

