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O kuo jos arčiau, tuo labiau pradedame laukti, planuoti, nekantrauti ir mintyse krautis lagaminus. Tobulos 
atostogos – tai metas, kuomet kasdienybę palikę namuose galime mėgautis poilsiu be jokių rūpesčių. 

Tokių nerūpestingų, įspūdžių ir šypsenų kupinų atostogų saulėtoje Ispanijoje Jums ir linkime. 
Jūsų poilsiu pasirūpinsime mes, Jūsų užduotis – atsipalaiduoti, nusiteikti 

puikioms atostogoms ir maloniems atradimams. 
Tad pirmyn į Ispaniją! 

TEZ TOUR Lietuva
su puikioms atostogoms nusiteikusiais keliautojais bendrauja jau 
dešimt metų. 2003 m. spalio 17-oji mums ypač įsimintina – šią 
dieną įvyko mūsų pirmasis užsakomasis skrydis į Egiptą, paženklinęs 
kompanijos veiklos pradžią. Ši kryptis ir šiandien išlieka viena 
populiariausių. 2004 metų vasarą pristatėme iki šiol populiariausią 

atostogų kryptį – Turkiją. Vėliau krypčių skaičius didėjo, augome 
mes, o kartu augo ir Jūsų – keliaujančių su mumis – skaičius. 
2012 metais poilsiui į užsienio kurortus išskraidinome net 50000 
keliautojų. Džiaugiamės ir vertiname tai, kad Jūs pasitikite mumis ir 
noriai patikite savo atostogas mums. 

Apie TEZ TOUR

LIETUVA

BULGARIJAITALIJA
JUODKALNIJA

TURKIJA
GRAIKIJA

EGIPTAS

AUSTRIJA
KROATIJA

MALJORKA
ISPANIJA
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DOMINIKOS RESPUBLIKA

BRAZILIJA

MEKSIKA KUBA
JAE

MALDYVAI
ŠRI LANKA

TAILANDAS
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3 % nuolaida užsakant kelionę internetu
www.teztour.lt

Keliaukite iš Lietuvos

Daugiau nei 
atostogos

TEZ TOUR 
siūlo poilsį

Į Ispaniją – 
su TEZ TOUR 

Kartu dirbame dėl 
nuostabių atostogų

Su TEZ TOUR, į labiausiai pamėgtus Egipto, Ispanijos, Graikijos, 
Bulgarijos kurortus, galite vykti iš Lietuvos. Žiemos sezono metu 
kviečiame keliauti į amžino pavasario salą Tenerifę, egzotiškąjį 
Tailandą, į Austriją ir Italiją, viliojančias puikiomis kalnų slidinėjimo 
trasomis bei net žiemos sezono metu Jūsų laukiančią Turkiją. 
Jeigu ketinate keliauti savarankiškai, pasinaudokite TEZ TOUR 
siūlomomis apgyvendinimo paslaugomis – beliks susiplanuoti tik 
kelionės maršrutą. 

Metams bėgant praplėtėme Jums 
siūlomas kelionių pasirinkimo galimybes. 
Be daugybės poilsinių kelionių variantų, 
TEZ TOUR organizuoja išvažiuojamus 
seminarus ir konferencijas grupėms 
bei kompanijoms, vaikų stovyklas, 
pažintinius maršrutus bei išskirtines 
keliones, pažymėtas VIP ženklu. 

Meksikos, Kubos, Dominikos Respublikos, 
Brazilijos, Tailando, Šri Lankos, Maldyvų, 
Egipto, Jungtinių Arabų Emyratų, Turkijos, 
Graikijos, Bulgarijos, Ispanijos, Italijos 
kurortuose. Slidinėti TEZ TOUR kviečia į 
Andorą, Italiją, Ukrainą, Turkiją, Bulgariją ir 
Austriją. 

• Tiesioginiai skrydžiai į Barseloną, Tenerifę 
ir Maljorką.
• Poilsis ne tik žemyninėje Ispanijos dalyje, 
bet ir Kanarų bei Balearų salose.
• Didelis viešbučių pasirinkimas (nuo 
ekonominės klasės 2  iki prabangių 5 ).
• Į ekskursijas po Ispaniją vyksite patogiais 
TEZ TOUR parko autobusais.
• Jūsų poilsiu ir ekskursijomis rūpinsis 
profesionali TEZ TOUR gidų komanda. Tad 
atostogos be rūpesčių – garantuotos.
• Turime atstovybes Kosta Bravoje 
(tel. +34 (972) 90 17 65), Kosta Doradoje 
(tel. +34 (977) 35 35 15), Barselonoje 
(tel. +34 (93) 1179287), Maljorkos 
(tel. +34 (971) 49 87 64) bei Tenerifės 
(+34 (922) 71 70 04) salose, tad dirbame 
be tarpininkų.

TEZ TOUR Lietuva priklauso tarptautinei TEZ TOUR įmonių grupei, 
savo veiklą pradėjusiai 1994 m., ir šiandien vienijančiai net 
29 tarptautines kompanijas. Kasmet TEZ TOUR poilsiui į užsienio 
kraštus išskraidina net 2 mln. turistų. Ilgametė patirtis, turizmo 
rinkos išmanymas, patikimos skrydžių kompanijos, ypač platus 
viešbučių ir paslaugų asortimentas, o svarbiausia – dėmesys 
kiekvienam keliaujančiam, pelnė TEZ TOUR vietą geriausių 
Europos kelionių organizatorių penketuke. 

Keliaukime kartu!

3Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ispanijos TOP 7

7 ISPANIJOS stebuklai

Šv. Šeimynos bažnyčia (La Sagrada Familia) – viena 
originaliausių bažnyčių pasaulyje, gniaužianti kvapą 
ir visko mačiusiems keliautojams, ir architektūros 
žinovams. Organiškai į aplinką įsiliejantis šedevras, gimęs 
talentingo ispanų architekto A. Gaudi vaizduotėje, nuo 
1882 m. statomas iki šių dienų. Paklausus architekto, 
kodėl statybos vyksta taip pamažu, jis atsakydavo, jog jo 
užsakovas – pats Dievas – niekur neskuba. 

Ispanija turi daugybę veidų – jauki, svetinga ir šilta, besididžiuojanti nuostabia gamta 
ir didingu architektūriniu paveldu. Kartu tai – temperamentinga didžių genijų šalis, 
alsuojanti aistringu flamenko ritmu; šalis, kurioje vis dar gyva koridos tradicija. 
Beveik kiekvienas kampelis vertas Jūsų dėmesio, tad be mūsų pateiktų 7, apžiūrėti 
Jums liks dar daugybė. Tad pirmyn į stebuklų paieškas!

1 1

LA SAGRADA FAMILIA

Dar vienas žymiojo architekto A. Gaudi šedevras, 
sukurtas tekstilės magnato E. Guelio užsakymu. 
Užsakovas architektui suteikė visišką kūrybos laisvę, 
tad nenuostabu, jog būtent šiame parke labiausiai 
atsiskleidžia pagrindinė A. Gaudi idėja – architektūros 
ir gamtos harmonija. Kiekvienas spalvingojo parko 
bokštelis, suolelis ar „cukrinis“ namelis priverčia 
nejučia stabtelti, tyrinėti ir žavėtis talentingojo meistro 
sukurtais stebuklais. 1984 m. parkas buvo įtrauktas į 
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

GUELIO parkas3

32 SALVADORO DALI 
muziejus-teatras

Įsikūręs Figereso miestelyje, kuriame gyveno ir kūrė 
žymus Ispanijos menininkas Salvadoras Dali, šis 
muziejus sutraukia minias modernaus meno gerbėjų 
ir smalsuolių. O pažiūrėti čia tikrai yra į ką: visame 
pasaulyje garsūs, haliucinogeniniais vadinami 
paveikslai, ant stogo išdidžiai pūpsantys auksiniai 
kiaušiniai, kambariai-veidai, daugybė papuošalų, 
kostiumų ir galybė kitų iliuzijų meistro kūrinių. 
Salvadoro Dali pasaulis įtrauks, užburs ir atmintyje 
išliks ilgam.

2
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Tenerifėje esantį nacionalinį parką Las Cañadas del 
Teide kiekvieną dieną aplanko minios turistų. Keliaujant 
vaizdingu keliu, prieš akis spygliuočių miškus keičia 
spalvingos vulkaninės uolos, vilnija sustingusios lavos 
upės, o pakilus į 2400 m aukštį stebina augalijos ir 
gyvūnijos gausa. Žinoma, didžiausia parko pažiba – 
3718 m virš jūros lygio iškilęs Teidės ugnikalnis. Tai ir 
aukščiausias taškas visoje Ispanijoje. Tiesa, snaudžianti 
Teidė dabar palyginus tikra mažylė – iki 1706 m. 
išsiveržimo, kalno aukštis siekė net 500 m. 

Tai ketvirta pagal dydį Kanarų sala, lankytojus stebinanti 
tik jai vienai būdingu kraštovaizdžiu. Kadaise derlingą 
žemę užliejusi lava suformavo unikaliai įspūdingą 
aplinką, kuri 1974 m. buvo paskelbta Nacionaliniu parku. 
Keliaujant po salą nustembi dar kartą – lava padengtas 
uolienas keičia jaukūs miestukai, apsupti vynuogienojų, 
o pasiekus Harijos miestelio apylinkes prieš akis 
atsiveria didžiulis palmių slėnis.

Vienas seniausių benediktinų vienuolynų Ispanijoje, laikomas 
švenčiausia Katalonijos vieta. Nuostabaus grožio kalnuose 
įsikūręs vienuolynas traukte traukia tikinčiuosius, alpinistus, 
keliautojus bei įkvėpimo ieškančius menininkus. Beje, 
kalbant apie stebuklus – čia saugoma Juodosios Montserato 
Mergelės skulptūra, kurią tikintieji laiko stebuklinga ir tiki, 
jog jai nusilenkus, išsipildys didžiausi norai.

Kanarų salų gražuolė Tenerifė turi kuo didžiuotis. 
700 m siekiančios milžiniškos uolos, šaunančios 
tiesiai iš vandenyno gelmių, išties gniaužia kvapą. 
Čia apima jausmas, jog visas pasaulis tau po 
kojomis, o prieš akis atsiveria gilūs tarpekliai, iškilūs 
kalnagūbriai ir uolos, judrūs gyvybingi miesteliai ir 
beribis vandenynas.

5

6

7

TEIDĖS ugnikalnis

LANZAROTĖS sala

MONTSERATO 
vienuolynas

LOS GIGANTES uolos

4

5

6

7

4

5Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Apie šalį

Kokia ta 
Ispanija?

Atsakyti vienu žodžiu, ko gero, neįmanoma. Ispanija tokia didelė, tokia įvairi ir stebinanti, 
kad vieno karto jai pažinti tikrai nepakaks. Juo labiau, kad Jus kviečiame net į tris regionus, priklausančius tai 

pačiai Ispanijai, tačiau skirtingus ir įspūdingus savaip. Pirmiausia, žinoma, Katalonija ir jos „perliukas“ – 
judri, dieną naktį šurmuliuojanti Barselona. Jauki ir žavi Balearų salų gražuolė Maljorka sužavės 

ieškančius ramybės, o Kanarams priklausanti Tenerifė priblokš egzotika ir nuostabiai gražia gamta. 
Tad pažinus vieną Ispanijos pusę, kitas atostogas knietės praleisti kitoje.

Apie šalį
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   Ispaniją garsina    Lauktuvės    Oras čia visada puikus
Jaudinantis ir aistringas flamenkas, 
prieštaringai vertinama koridos tradicija, 
iliuzijų meistro S. Dali šedevrai, įspūdinga 
A. Gaudi architektūra, gamtos stebuklai 
ir, žinoma, pasakiškai skani vietinė 
virtuvė. 

Vasarą Ispanijoje lepins saulė, šiltutėlis van-
duo ir +30 ar net +40 laipsnių oro temperatūra. 
Mėgstantiems kiek vėsesnį klimatą čia lankytis 
geriausia pavasarį ir rudenį. Kanarai – visai kita 
kalba. Jie poilsiautojų laukia ištisus metus, o ir 
klimatas čia švelnesnis. Vasarą mėgausitės iki 28 
laipsnių šiluma, o žiema temperatūra neturėtų 
nukristi žemiau +21°C..

Apie 
Ispaniją
faktais 

Oficialiai: Ispanijos Karalystė.
Gyventojų skaičius: apie 46 mln.
Sostinė: Madridas.
Žymūs miestai: Madridas, 
Barselona, Taragona, Valensija, 
Malaga, Granada.
Oficiali kalba: ispanų.
Valiuta: euras.
Geografija: įsikūrusi Pirėnų 
pusiasalyje. Ją supa Viduržemio 
jūra bei Atlanto vandenynas. 
Kaimynės: Portugalija, 
Prancūzija, Andora.

Žinoma, ispaniškas vynas! Arba iš jaučio 
odos pagaminta gertuvė jam. Spalvoto 
stiklo dirbiniai iš Maljorkos, odos gaminiai 
iš Balearų salų, porcelianas iš Valensijos, 
flamenko atributai, koridos suvenyrai 
iš Sevilijos.

Įdomu
• Norite į Ispaniją sugrįžti 
vėl? Atsigerkite vandens 
iš Barselonoje esančio 
fontanėlio. 
• Čia niekas niekur neskuba. 
Ispanai pasaulyje pirmauja 
pagal laisvų dienų skaičių, 
o susitarus susitikti, 
nenustebkite, jeigu išsiblaškėlis 
vietinis pavėluos valandą ar 
net dvi. 
• Mėgstate gaivią jūrą, saulę, 
girgždantį smėlį po kojomis? 
Pirmyn į Ispaniją – paplūdimiai 
čia driekiasi net 8000 km!

 Guelio parkas – vienas iš 
A. Gaudi siurrealistinių šedevrų. 

7Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ispanijos įvairovė turbūt geriausiai atsiskleidžia ragaujant skirtingų vietovių patiekalus. 17 autonominių regionų, 
skirtinga geografinė padėtis, klimato bei kaimynų įtaka, pagaliau pomėgiai lėmė, kad kiekvienas regionas gali 
pasigirti išskirtine, savita maisto ruošimo tradicija. Tačiau keletas bruožų būdingi visai ispaniškai virtuvei – čia 
valgoma daug vaisių ir daržovių, jūros gėrybių, labai mažai mėsos, o kone visi patiekalai gardinami alyvuogių 

aliejumi. Ne veltui sakoma, kad ši virtuvė – viena sveikiausių.

Tradiciniai
ispaniški 
skoniai

Ispanijos skoniai

Tradicinė paelija 
Jos gimtine laikoma Valensija, tačiau beveik 
kiekviename mieste galite paragauti 
skirtingų jos recepto interpretacijų. Trys 
pagrindiniai ingredientai: ryžiai, alyvuogių 
aliejus ir šafranas, visa kita priklauso nuo 
virėjo fantazijos. Į paeliją dedama vištienos, 
triušienos, jūros gėrybių, įvairių daržovių, 
pagardinama įvairiomis žolelėmis.
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Pietums

Ispanijoje būtinai paragaukite

Tapas užkandžių
Jų čia rasite pačių įvairiausių: mažyčiai 
sumuštinukai su populiariuoju serano 
kumpiu, sūriai, įvairiai paruoštos jūros 
gėrybės, įdaryti grybai, alyvuogės ar 
paprikos. Vynas ispanams čia – būtinas. 

Šaltos sriubos (gazpacho)
Ispanų ypač mėgstama vasarą. Gaivi 
šalta sriuba, gaminama iš pomidorų, 
paprikų ir agurkų, pagardinama 
česnakais, svogūnais, šviežiais smulkin-
tais bazilikais.

1 Almendras garrapinadas
Traškūs migdolai, apvolioti cukruje.

Pan Con Tomate 
Paprastas, tačiau labai gardus užkandis, 
kurį lengvai pasigaminsite namuose. 
Paskrudintos duonos riekelės įtrinamos 
česnaku, pomidoru, pašlakstomos 
alyvuogių aliejumi ir apibarstomos druska.

2 Membrillo
Iš aivos vaisių gaminamas džemas. Labai 
tinka su įvairiais sūriais, gardus vienas.

Saldžiai popietei

4 Crema catalana
Mūsų žinomas crème brûlée. Plikyto 
kremo ir karamelės desertas, 
pagardintas vanile.

Įdomu Ar žinojote kam dar Ispanijoje (Bunjolos mieste) naudojami pomidorai? Ogi, 
kasmetiniams Pomidorų mūšiams, Tomatina, kurių metu sunaudojama virš 100 t 
daržovių. Šioje beprotiškoje kovoje dalyvauja iki 40000 žmonių.

3 Sangrijos
Vyno ar šampano pagrindu ruošiamas 
gėrimas, pagardintas vaisių gabalėliais ir 
uogomis.

1 2

4
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Pažintinės 
kelionės

8 dienų 
Ispanijos grožybės
Barselona–Peniskola–Valensija–Madridas–Toledas–Saragosa–Figeresas–Žirona–Barselona

1
Skrydis Vilnius–Barselona. 
Pasitiksime Jus oro uoste ir 
apgyvendinsime viešbutyje.

di
en

a VILNIUS–
BARSELONA 2

Po pusryčių lankysime žymiausias 
Barselonos vietas: A. Gaudi suprojektuotą 
Šv. Šeimynos bažnyčią (La Sagrada Familia), 
Milo ir Batlo namus, Guelio parką, Paseo 
de Gracia, Olimpinį žiedą, Montjuik kalną. 
Išvyksime į Valensiją. Pakeliui aplankysime 
popiežiaus rezidenciją Peniskolą – 
viduramžių miestelį su įspūdinga Castillo 
de Papa Luna pilimi*. Valensijos regiono 
sostinėje apžiūrėsime gotikinę šilko biržą, 
„Dviejų vandenų markizo“ dvarą. 

di
en

a BARSELONA–
PENISKOLA–
VALENSIJA

3
Po pusryčių apžiūrėsime šiuolaikinės 
Valensijos simbolį – architektūrinį 
kompleksą „Mokslų ir menų miestą“ ir 
keliausime į Ispanijos sostinę Madridą. 
Aplankysime: Ispanijos aikštę, paminklą 
Servantesui, Don Kichotui ir Sančo Pansui, 
Gran Via, Sibelės fontaną, Komunikacijų 
rūmus, Rekoleto ir Kasteljano bulvarus, 
Prado alėją, Las Ventas koridos areną, 
senovės egiptiečių Debot šventyklą, 
futbolo klubo „Real Madrid“ stadioną. 
Norintys, už papildomą mokestį vakare 
gali dalyvauti flamenko šou (nuo 45 EUR).

di
en

a VALENSIJA–
MADRIDAS

Į pažintinės kelionės kainą įskaičiuota:

 skrydis Vilnius–Barselona–Vilnius;
 7 nakvynės 3  / 4  (programa „Ispanijos 

grožybės“) arba 2  / 3  (programa „Viduržemio jūros 
klasika“) kategorijos viešbučiuose su pusryčiais;
 7 vakarienės arba pietūs (užsisakiusiems 

maitinimo tipą: pusryčiai, vakarienė); 
 pervežimai patogiu autobusu pagal numatytą 

programą; 
 rusų kalba kalbantis profesionalus gidas; 
 įėjimo bilietai į lankomus ir programoje pažymėtus 

* objektus; 
 pervežimai oro uostas–viešbutis–oro uostas.

Aplankysime net tris šiuolaikines bei dvi senąsias Ispanijos sostines. 
Administracinį šalies centrą Madridą, kultūros meką Barseloną, 
ekonomiškai stipriausią miestą Valensiją, žaviuosius Toledą bei Saragosą. 
Lankydami gražiausias šalies vietas, nepamiršime ir poilsio, tad ši kelionė – 
idealiai subalansuotas atostogų planas.

 Įdomusis „Mokslo ir menų 
miesto” kompleksas Valensijoje. 
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4 5
Pusryčiai. Ekskursija pėsčiomis po Madrido senamiestį: miesto 
širdis – Puerta del Sol aikštė, Plaza Majoras, Plaza de la Villa, 
Almudenos katedra, Karališkųjų rūmų fasadai ir Sabatino sodai. 
Laisvo laiko metu rekomenduojame aplankyti Prado muziejų*, kur 
saugoma Ispanijos ir Europos tapybos kūrinių kolekcija. Buvusioje 
Ispanijos sostinėje Tolede aplankysime istorinį miesto centrą, 
sinagogas, katedrą* ir Šv. Tomo bažnyčią*, metalo dirbtuves. 

Pusryčiai. Laisvas laikas, kurio metu 
galite savarankiškai pratęsti pažintį su 
Madridu arba už papildomą mokestį 
vykti į karališkąją rezidenciją - El Escorial 
vienuolyną. Išvykstama į Saragosą.

di
en

a

di
en

aMADRIDAS–
TOLEDAS

MADRIDAS–
SARAGOSA

6
Pusryčiai. Ekskursija po Saragosos centrą. 
Šv. Mergelės Pilar bazilika, birža, romėnų 
imperatoriaus Augusto laikų sienos, 
katedra ir paminklas žymiajam F. Gojai. 
Išvykstama į Barseloną. Užsisakiusiems 
vakarienę – vakaras architektūriniame 
muziejuje po atviru dangumi „Ispaniškieji 
kaimeliai“*. „Dainuojančių fontanų“ šou.

di
en

a SARAGOSA–
BARSELONA 8

Po pusryčių išsiregistravę iš viešbučio (iki 
10 val. ryto), išvyksite į oro uostą. Skrydis 
Barselona–Vilnius.

di
en

a BARSELONA–
VILNIUS7

Pusryčiai. Poilsis paplūdimyje Kosta 
Bravoje arba ekskursija į Žironos miestelį 
ir S. Dali teatrą-muziejų Figerese*. 
Aplankysime tipišką ispanišką vyno rūsį, 
degustuosime vynus*.

di
en

a BARSELONA–
FIGERESAS–
ŽIRONA

Dėmesio!

Galimas ekskursijų eiliškumo ir jų pradžios laiko pasikeitimas. Vakarienė gali būti keičiama pietumis. 
Ekskursija „Dainuojantys fontanai“ (programa „Ispanijos grožybės“) yra nemokamas reginys, todėl ji gali būti atšaukta be 
kompensacijų. Parodų ir mugių metu galimas apgyvendinimas 2  kategorijos viešbučiuose arba pensionuose. Nuo 2012 
11 01 Katalonijos regione įvestas turistinis mokestis, kuris taikomas visiems, vyresniems nei 16 metų, svečiams. 
Mokestis mokamas atvykus į viešbutį: 4  viešbučiuose – 1,25 EUR/asm., 3  / 2  viešbučiuose – 0,75 EUR/asm. už parą.

Programos 
datos:
šeštadieniais.

 Katalonijos sostinė – Barselona  Spalvinga Ispanijos architektūra 
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8 dienų 
Viduržemio jūros 
klasika Barselona–Karkasonas–Marselis–Kanai–Nica–

Monakas–San Remas–Avinjonas–Barselona

2
Po pusryčių keliausime į Žydrąją pakrantę 
Prancūzijoje, pakeliui aplankydami 
viduramžių miestą-tvirtovę Karkasoną. 
Ekskursija 2013 m. Europos kultūros 
sostinėje Marselyje.

di
en

a KARKASONAS–
MARSELIS 3

Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po kino 
filmų festivalių sostinę Kanus. Senasis 
miesto centras, prabangus Kruazet 
bulvaras, žymioji žvaigždžių alėja, Antibus, 
kur atplaukia gražiausios Žydrosios 
pakrantės jachtos. Išvyksime į Nicą.

di
en

a KANAI–
NICA

Su TEZ TOUR

 Keliausite patogiais, specialiai ekskursinėms kelionėms pritaikytais, autobusais su TV bei kondicionieriais. 
 Kelionės metu Jumis rūpinsis bei ekskursijas ves profesionalūs gidai, puikiai išmanantys savo darbą. 
 Visa programa yra vedama rusų kalba. Ekskursijų metu gausite specialią garso įrangą, su kuria bus paprasčiau klausytis gido pasakojimų.
 Gyvensite puikios kokybės, ne žemesnės nei 3  kategorijos viešbučiuose. 
 Kelionės programa pritaikyta prie turistų tempo. Apgalvotas lankomų objektų skaičius, pertraukėlės bei laisvas laikas pailsėti ir pasivaikščioti.

Pasigrožėti gamtos kontrastais, pasimėgauti saule ir skaidria jūra, paragauti šviežių 
jūros gėrybių, nusikelti į viduramžius ar išbandyti sėkmę kazino. O gal viską iš karto? 
Priežasčių atvykti į Žydrąją pakrantę yra gausybė ir kiekvienas turi savąją.

1
Skrydis Vilnius–Barselona. Pasitiksime 
Jus oro uoste ir apgyvendinsime 
viešbutyje Kosta Bravos pakrantėje.

di
en

a VILNIUS–
BARSELONA

Pažintinės 
kelionės
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8 dienų 
Viduržemio jūros 
klasika Po pusryčių – apžvalginė ekskursija po Nicą: anglų bulvaras, 

stačiatikių šventykla, viduramžių miestelis Eze, kvepalų 
muziejus. Po pietų keliausime į Monako kunigaikštystę. Čia Jūsų 
laukia okeanografijos muziejus, katedra, Kunigaikščių rūmai, 
egzotiniai sodai ir žymusis Monte Karlo kazino. 

4 di
en

a NICA–
MONAKAS

Pusryčiai. Ekskursija po San Remą (Italija): 
senamiestis, italų dainų festivalių rūmai. 
Laisvas laikas. Grįžus į Nicą, ekskursija po 
senąją miesto dalį. 

5

di
en

a SAN REMAS–
NICA

6
Pusryčiai. Išvykstame atgal į Ispaniją. 
Pakeliui užsuksime į buvusį popiežių 
miestą Avinjoną. Tai tvirtomis sienomis 
apjuostas viduramžių miestas, kuriame 
aplankysime pagrindinę miesto 
įžymybę – Popiežių rūmus, iš kurių 7 
dešimtmečius buvo valdoma visa katalikų 
bažnyčia. Atvykus į Kosta Bravos kurortą, 
apsistosime viešbutyje. Saulėtoji Ispanijos 
pajūrio pakrantė yra išsaugojusi gilias 
kataloniškas tradicijas. 

di
en

a

AVINJONAS– 8
Po pusryčių – išvykimas į Barselonos oro 
uostą. Skrydis Barselona–Vilnius.

di
en

a BARSELONA–
VILNIUS7

Pusryčiai. Žymiausių Barselonos 
objektų lankymas: nuo 1882 metų 
vis nepabaigiama statyti A. Gaudi 
Šv. Šeimynos bažnyčia (La Sagrada 
Familia), Milo ir Batlo namai, siurrealistinio 
dizaino Guelio parkas, Paseo de Gracia 
gatvė, kurioje gausu parduotuvių, 
kavinių, restoranų, Montjuik kalnas, ant 
kurio įkurtas ir Katalonijos archeologijos 
muziejus. 

di
en

a

BARSELONA

 Aplankysime Prancūzijos Rivjeros miestus – 
Nicą, Kanus bei Monaką 

KOSTA BRAVA
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Katalonija – ne Ispanija, o jos gyventojai – tikrai ne ispanai. Išdidieji katalonai turi savo papročius, taip pat – 
teisę ignoruoti ispaniškuosius, turi ir savo kalbą bei sostinę – Barseloną. Būtent žavioji, nuolat vietinių gyventojų ir 

keliautojų šurmulio pilna Barselona bei net 580 km nuostabaus grožio  paplūdimių masina čia atvykti 
poilsio ir pramogų ištroškusius turistus.

MAIŠTINGOJI VIDURŽEMIO JŪROS GRAŽUOLĖ

Katalonija
Regionas

14



Kataloniją garsina

Šurmuliuojanti spalvingoji Barselona: 
įspūdinga A. Gaudi architektūra, 
ekscentriški S. Dali kūriniai, niekad 
nenutylanti miesto arterija – 
Las Ramblas gatvė. 

Gražuolės pakrantės Kosta Brava 
(Laukinė pakrantė) bei Kosta Dorada 
(Auksinė pakrantė). Be galo svetingi kuror-
tiniai miestukai, puikūs paplūdimiai, supanti 
žaluma, daugybė pramogų ir poilsis pagal 
kiekvieno poreikius.

Šventės ir gyvenimo 
džiaugsmas. Nei vieno, nei kito čia 
netrūksta. Katalonai, kaip ir ispanai, links-
mintis tikrai mėgsta. Kad ir kada beatvyk-
site, pramogų bei reginių čia netrūks.

Trumpai
Gyventojų skaičius: apie 7 mln.
Sostinė: Barselona.

Plotas: 32 114 km² .

Kalba: katalonų.
Provincijos: Žirona, Barselona, Lerida, 

Taragona.

Geografinė padėtis: Ispanijos šiaurės 
rytuose, Viduržemio jūros pakrantėje.

Maištas
Katalonija sukilo prieš ispanų dievinamą 
koridą, ją savo regione uždraudė ir netgi 
rengia savotiškus protestus prieš šią 
tradiciją. Vietoj koridos ir visos Ispanijos 
simbolio – jaučio galvos, matomose 
vietose (pvz., ant automobilio stiklo) jie 
klijuoja savo simbolį – asiliuką.

Paragaukite

Perrilada de mariscos – ant grotelių 
keptų vėžiagyvių su česnakiniu padažu.

Amanida – tikrų kataloniškų salotų su 
vytinta mėsa, sūriu arba žuvimi.

Butifarra amb mongetes – juodos 
kataloniškos ant grotelių keptos dešros su 
baltomis pupelėmis.

Porron – tikro kataloniško vyno 
įdomiame butelyje. Ilgas snapelis skirtas 
vyną gerti tiesiai iš butelio.

 Senovę menanti 
architektūra 

15Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ekskursijos Barselona
Spalvinga ir gyva Katalonijos sostinė

(Iš Kosta Bravos, Kosta Dorados, 
Kosta de Barselonos-Maresmės)

Ispanijos šiaurės rytuose įsikūrusios žavingosios 
Katalonijos sostinės portretas – daugiau nei 
kontraversiškas. Čia šalia senosios romėniškosios 
tradicijos paminklų stūkso kerintys modernizmo 
epochos pastatai bei ryškiai išsiskiriantys avangardiniai 

šiuolaikiniai architektūros kūriniai. Viduramžių dvasia 
alsuojančias, akmenimis grįstas gatveles keičia 
šurmuliuojančios alėjos, pilnos barų, parduotuvių bei 
pramogų ištroškusių turistų. Šis miestas – spalvingas, 
judrus ir be galo gražus.

Aplankysime ir 
pamatysime

Las Ramblas 
Pagrindinę Barselonos gatvę, nuolat 
pilną veiksmo, gyvybės ir pramogų. Gėlių, 
paukščių ir suvenyrų pardavėjai, spalvingi 
gatvės šokėjai, talentingi dailininkai, 
įspūdingos gyvosios skulptūros, daugybė 
barų, parduotuvių ir kavinių – Las Ramblas 
nenurimsta net naktį.

A. Gaudi šedevrus
Kerintį Guelio parką su įspūdingais, 
nuostabiai į kraštovaizdį įsiliejančiais 
kūriniais ir vienu ilgiausių pasaulyje 
suoliukų, dekoruotą spalvingomis 
mozaikomis. Šv. Šeimynos bažnyčią 
(La Sagrada Familia) – vieną originaliausių 
bažnyčių pasaulyje, kurią A. Gaudi 
tobulino visą savo gyvenimą. 

Gotikos kvartalą (Barri Gotic)
Barselonos širdį, pastatytą ant 
romėniškosios gyvenvietės griuvėsių. 
Čia, klaidžiodami labirintų principu 
nutiestomis gatvelėmis, išvysite 
įspūdingą XIV a. statytą katedrą, 
Karalių rūmus, miesto istorijos muziejų, 
daugybę antikvarinių krautuvėlių.

Barselonos panoramą
Nuo Montjuic kalvos, iškilusios 213 m 
virš prekybos uosto, grožėsimės lyg 
ant delno nutūpusia įspūdinga miesto 
panorama. Čia pat – ir „Ispaniškųjų 
kaimelių“ muziejus, kuriame galima 
susipažinti su skirtingų Ispanijos 
regionų architektūra, gyvenimo būdu ir 
papročiais.

Įdomu
Naktinis dainuojančių fontanų šou, 
spalvingasis „Boqueria“ turgus, 
Kristupo Kolumbo paminklas, 
P. Picasso muziejus, centrinis 
Barselonos parkas.

 Vis nepabaigiama Šv. 
Šeimynos bažnyčia... 

 Niekada 
nenurimstanti Las 
Ramblos gatvė 
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Andora
Žavioji kalnų mažylė

(Iš Kosta Bravos, Kosta Dorados, 
Kosta de Barselonos-Maresmės)

Andoros kunigaikštystė – miniatiūrinė (plotas – vos 468 kv. km) valstybė, jaukiai įsitaisiusi Pirėnų kalnų širdyje, 
tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Žiemą Andora vilioja slidinėjimo entuziastus puikiai paruoštomis trasomis, kurios 

vasarą virsta įspūdingo grožio peizažais. 

Ką nuveiksime ir 
pamatysime?
Nuo Kosta Dorados į Pirėnų gilumą vyksime 
vaizdingu keliu per iškilų Montserato kalnų 
masyvą, žaliuojančius slėnius ir mažyčius 
jaukius kaimelius.

Andora la Velja 
IX a. pradžioje įkurtą Andoros valstybės  
sostinę. 1409 m aukštyje įsitaisęs miestas 
yra aukščiausiai esanti sostinė Europoje, į 
kurią noriai vyksta žiemos sporto mėgėjai.

Andoros išskirtinumas
Laisvoji ekonominė zona. Po Antrojo pa-
saulinio karo Andoros vyriausybei atšaukus 
mokesčius prekėms, į Andorą keliauja ne tik 
turistai, bet ir paprasčiausiai norintys pigiau 
apsipirkti. Kas čia pigiau? Viskas!

Gamtos stebuklus
Terminių vandenų kompleksą, Cercle de 
Pessons ežeryną. Nuostabaus grožio šalies 
šiaurėje esantį Sorteny slėnį. Čia esančiame 
Nacionaliniame parke galima išvysti per 
700 augalų rūšių, 50 iš jų – nykstančios ir 
ypač saugomos.

Įdomu
• Casa de la Val – 
vienas seniausių Europos 
parlamentų, pastatytas dar 
1580 m.
• Parfumerijos muziejus – 
čia eksponuojama apie 1000 
įvairiausių kvepalų, kvapų ir 
smilkalų.
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Montserato 
vienuolynas

Ekskursijos

Švenčiausia vieta Katalonijoje

(Iš Kosta Bravos, Kosta Dorados, 
Kosta de Barselonos-Maresmės)

„Dantytasis kalnas“ (Montserat), virš jūros lygio 
iškilęs net 1236 m – vienas įspūdingiausių 
reginių Katalonijoje. Maždaug prieš 25 mln. metų 
susiformavęs kalnas stebina savo formomis – 
daugybė įvairaus aukščio aštrių akmeninių „dantukų“ 

šauna tiesiai į dangų. Juos kaip pasakoja tikintieji, 
auksiniais pjūkliukais išpjaustė angelai. Šiame 
šventajame kalne (750 m virš jūros lygio) yra įsikūręs 
ir Montserato vienuolynas – vienas seniausių 
benediktinų vienuolynų Ispanijoje.

Vienuolyno baziliką
A. Gaudi suprojektuotoje koplyčioje pa-
žvelgsime į šventąją relikviją – Juodosios 
Montserato Mergelės (Madonos), visos 
Katalonijos globėjos, skulptūrą. 

Pasivaikščiosime vienu iš septynių pėsčiųjų 
maršrutų, o norintys galės funikulieriumi 
pasikelti į pačią kalno viršūnę – iš čia puikiai 
matosi visas Montserato kompleksas ir 
atsiveria nuostabi Katalonijos panorama.

Aplankysime ir 
pamatysime

Legenda
Medinę statulėlę 880 m. rado piemenys, 
Montserato kalno papėdėje. Kalbos apie 
radinį pasklido žaibiškai – nutarus, kad 

Madona turi stebuklingų galių, 
bandyta iš uolos ją išvežti, 
tačiau kaskart statulėlė tapdavo 
tokia sunki, jog jos nebūdavo 
įmanoma pakelti. Supratus 
tai, kaip Dievo Motinos norą 
pasilikti kalne, aplink 1008 m. 
buvo įkurtas šventųjų pastatų 
kompleksas.

Kas dar įdomaus?
 Kryžiaus kelias su 14 statulų;
 Šventoji ola (Cova Santa);
 Vienuolyno biblioteka – čia 

saugoma maždaug ketvirtis 
milijono senų rankraščių bei knygų;

 Seniausia vis dar veikianti 
spaustuvė pasaulyje.

Įdomu
Sako, kad nusilenkus Juodajai Madonai, 
išsipildo norai. Tikėti, ar ne – spręskite 
patys, bet pabandyti juk verta.

 Paprasta išorė, 
tačiau puošnus vidus 
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Įdomu
1960 m. senojo mies-
to teatro vietoje įkurti 
siurrealizmo muziejų 
nusprendė pats S. Dali.
1989 m. garsusis meni-
ninkas buvo palaidotas čia 
pat, muziejaus viduryje 
esančioje kriptoje.

S. Dali pasaulis
Kerintis ir žavintis

(Iš Kosta Bravos, Kosta Dorados, 
Kosta de Barselonos-Maresmės)

Aplankysime ir 
pamatysime

Figereso miestelis, kurį nuo Barselonos pasieksime 
per keletą valandų – svarbus ne tik Ispanijos, 
bet ir visai meno istorijai. Čia gimė, augo ir kūrė 
garsusis siurrealizmo genijus S. Dali, čia įkurtas 
jo vardo muziejus, kurį aplankyti būtina ne tik 
modernaus meno gerbėjams. Vos pravėrus 

duris, patenki į visiškai kitokį pasaulį, pilną iliuzijų ir 
sunkiai nupasakojamų įspūdžių. Siurrealizmo genijus 
paprastumu, regis, nesižavėjo – jo paveikslai tokie 
įtraukiantys ir užburiantys, kad analizuoti juos galėtum 
valandų valandas. Matyt ne veltui šie darbai vadinami 
haliucinogeniniais. 

S. Dali muziejų-teatrą
Išvysime garsiuosius menininko kūrinius: 
„Lietaus taksi“, „Haliucinogeninis 
toreodoras“, „Juodasis kadilakas“, ant stogo 
išdidžiai pūpsančius auksinius kiaušinius, 
užsuksime į kambarį-veidą, apžiūrėsime 
pagal S. Dali eskizus sukurtų kostiumų, 
kvepalų buteliukų bei papuošalų kolekcijas.

Pabol rūmus
Netoliese Figereso esančią pilį S. Dali 
kadaise dovanojo savo mūzai – mylimai 
žmonai Galai. Čia ji ir palaidota. Pilyje 
apžiūrėsime S. Dali ir jo žmonos meno 
kūrinius, išsaugotus asmeninius daiktus.
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Ekskursijos

Peniskolą
Pirmiausia leisimės į senovinį 
miestą, įsikūrusį nuostabioje 
vietoje ant paties jūros kranto. 
Čia neskubėdami apžiūrėsime 
miesto įžymybes bei pagrindinį 
simbolį – gynybinių sienų 
apsuptą didingą pilį.

Morelia
Tai vienas geriausiai 
išsilaikiusių viduramžių 
miestų, kuriame galima 
išvysti daugybę senosios 
architektūros pavyzdžių. 
Krikščionių ir maurų kovos šio 
miesto istorijoje paliko 
itin ryškų įspaudą.

Tamplierių keliais

Tortosą
Miestą Taragonos provincijoje, šalia Ebro upės. Čia apie senųjų laikų 
didybę Jums pasakos ne vien gidas, bet ir puikiai išsilaikiusi senoji 
architektūra. Įspūdingas reginys – tūkstantmetė tvirtovė.

Tarp maurų ir krikščionių
Keliausime į vietas, kuriose dar ir 
dabar ryškūs maurų bei krikščionių 
gyvenimo ir kovų pėdsakai. 

Aplankysime

Aplankysime

kuriose ordino palikti pėdsakai itin ryškūs. Užsuksime į 
kampelius, kurie iki šių dienų tyliai saugo paslaptis apie 
ordino galybę, turtus ir darbus.

Viduramžiais gyvavusio krikščioniškojo tamplierių riterių 
ordino veiklą bei palikimą iki šių dienų gaubia paslapties 
šydas. Šiek tiek jį praskleidę aplankysime vietas, 

Peniskolą
Turistų pamėgtas miestas dažnai vadinamas „Valencijos Gibraltaru“ 
ar tiesiog „Jūros miestu“. Aplankysime 1294–1307 metais tamp- 
lierių ordino statytą grandiozinę pilį, Miravet kaimelį su didžiausia 
tvirtove Katalonijoje.

(Iš Kosta Dorados)

 Sienos, saugančios 
kelių šimtų metų 
paslaptis 
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Šou „La Siesta“
Vakaras flamenko ritmu

Ką veiksime?
Keliausime šį pasakojimą išgirsti, pamatyti ir pajusti į tradicinį 
ispaniško kaimo dvarą „La Siesta“, įsikūrusį Kosta Bravos pakrantės 
Santa Susanna miestelyje. Prie tradicinės ispaniškos vakarienės 
stalo stebėsime flamenko šokių teatro pasirodymą su greičiausiu 
flamenko šokėju Jose Leonu, klausysime užburiančių gitaros 
virtuozo Diego Cortez ritmų bei nuostabaus tenoro Samo balso. 

Flamenkas – tai kur kas daugiau nei šokis. Tai aistringas 
pasakojimas apie meilę ir pavydą, gyvenimo džiaugsmą 
ir liūdesį, paprastus, tačiau tuo pačiu labai sudėtingus 
dviejų žmonių santykius. 

Ką veiksime?
Atsakymą tikriausiai žinote – išbandysime visus atrakcionus! 
Jų čia – net 30. Klaidžiosime Polinezijos džiunglėse, žavėsimės 
Viduržemio jūros pakrantėmis, aplankysime tolimąją Kiniją, 
egzotiškąją Meksiką ir pašėlusius Laukinius vakarus – kad būtų 
įdomiau, parko pramogos suskirstytos pagal tokias temas.

Nuotykiai prasideda!„Port Aventura“
Dieną praleisime viename didžiausių pramogų parkų 
Europoje, įsikūrusiame Kosta Dorados pakrantėje 
esančiame Salou kurorte. Į parką pramogauti, pailsėti 
ir pasisemti įspūdžių atvyksta tiek ekstremalių 

Ekstremalios pramogos
Ar išdrįsite traukinuku leistis tiesiai į vandenį? 
O 110 km/val. greičiu skrieti „Drakono Chano kalneliais“? 

Įdomu
Flamenkas – tai tradicinis ispanų muzikos-šokio stilius, atsiradęs XVIII a. 
Andalūzijoje. Pradžioje flamenkas būdavo šokamas tik uždaruose 
vakaruose, ir tik po kurio laiko išsilaisvinęs iš pogrindžio, šis šokis tapo vienu 
pagrindinių ispaniškos kultūros akcentų.

pojūčių ištroškęs jaunimas, tiek šeimos su vaikais. Dėl 
mažųjų tėveliams jaudintis nereikės – šiems čia yra 
įrengta speciali zona su 11 atrakcionų ir daugybe kitų 
pramogų.

(Iš Kosta Bravos, Kosta de Barselonos-Maresmės)
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Regionas

LAUKINĖS PAKRANTĖS ŽAVESYS

Kosta Brava

60 km nuo Barselonos nutolusi ir iki pat 
Prancūzijos sienos besitęsianti „Laukinė pakrantė“ 
garsi savo nuostabia, miestų šurmulio 
negožiama gamta. Kad ir kurį Kosta 

Bravos kurortą pasirinksite, Jus būtinai pasitiks į 
uolėtus krantus besitaškančios bangos, 
puikaus smėlio pakrantės ir begalinis 
kataloniškas svetingumas. 
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Svetingoji pakrantė Keliaukite ir atraskite
Ji tiesiog negali nepatikti. Aktyviems čia 
sudarytos puikiausios sąlygos sportuoti 
ir pramogauti. Trokštantys pabėgti nuo 
miestietiško gyvenimo tempo, ramybę 
atras tyrinėdami žaliuojančias įlankas 
ar nuo stačios uolos skaičiuodami 
praplaukiančius laivus. 

 Keliaudami tobulo grožio paplūdimiais, 
apžiūrinėdami architektūros paminklus 
bei gamtos parkus, būtinai užsukite į 
mažyčius miestelius pakelėje.

 Ragaudami vietinius patiekalus, 
klaidžiodami siaurutėmis gatvelėmis 
ir gerdami kavą mažytėse kavinukėse 
geriausiai susipažinsite su Kosta Brava ir 
tikrą ja Katalonija.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Kosta Bravoje, kitaip 
nei visoje Ispanijoje, 
restoranai dirba kiek 
trumpiau. Geriausias laikas 
vakarienei – 19-20 val.

Į savo atostogų planą 
rekomenduojame 
įtraukti Cadaques miestelį. Pakrantėje 
jaukiai susispietę baltutėliai žavūs 
nameliai traukte traukia turistus bei 
įkvėpimo ieškančius menininkus. Net pats 
S. Dali šiame miestelyje turėjo atostogų 
vilą, kurioje dabar veikia dailininko 
muziejus.

Ko
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a 
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as

 Pabirusių baltų 
namukų vaizdas 
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Tosa de Maras
RAMyBėS UžUTėKIS

Kurortai

Vienas gražiausių Kosta Bravos pakrantės kurortų 
sužavės savo idiliška ramybe ir privers prarasti 
laiko nuovoką – viskas čia vyksta lėčiau, ramiau, 
svajingiau. Čia nerasite didelių prekybos centrų 
ir šurmuliuojančių naktinių klubų, tačiau valandų 

valandas galėsite vaikštinėti žaliuojančiais parkais, 
grožėtis uolėtais krantais ir jaukiomis įlankėlėmis, 
o šviežių vietinių gėrybių įsigyti miestelio turguje. 
Jei norite atitrūkti nuo kasdienybės – Tosa de Maras 
kaip tik Jums.

 Ieškantiems 
idiliškos ramybės 

24



Ką verta nuveikti?

 Visų pirmiausia – traukti į viduramžių 
miestą-tvirtovę Vila-Vella, nuo kurios 
bokšto atsiveria nuostabus vaizdas 
į visą pakrantę. Pajusti viduramžių 
dvasią vaikščiojant siauromis 
autentiško senamiesčio gatvelėmis ir 
apžiūrėti romėnų gyvenvietės liekanas. 

 Aplankyti 1935 m. įkurtą municipalinį 
muziejų, kuriame eksponuojami 
archeologiniai radiniai. 

 Susipažinti su vietine virtuve 
„Trip Advisor“ geriausiai įvertintame 
„La Luna“ restorane.

Įdomu
Manoma, kad pirmieji gyventojai Tosa de Mare apsigyveno jau Neolito amžiuje. 
Tosa de Maras pirmasis 1989 m. pasiskelbė prieš ispaniškąją koridos tradiciją. 
Teigiama, kad municipaliniame muziejuje eksponuojamos mozaikos buvo 
sukurtos 4 a. pabaigoje – 5 a. pradžioje.
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Golden Bahia De Tossa

PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Tossa, už 800 
m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.goldenhotels.com 

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį 

 ♦ kosmetinis veidrodis 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien 

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinės vonios: 7 (6 - atvirame ore, 
1 - uždaroje patalpoje)

 ♦ baseinai: 2
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ konferencijų salės: 4 (iki 400 asm.)
 ♦ restoranas („Costa Brava“, tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas) 

 ♦ barai: 4 
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ a la carte restoranai: 3
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį (garažas)

 ♦ televizijos salė
 ♦ garažas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sporto aikštelė
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 105 km iki Barselonos oro 
uosto, 42 km iki Žironos oro uosto, 300 m iki Tosa 
de Maro miesto centro, 800 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 307 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm.), 10 vienviečių numerių (maks. 1 
asm.), 12 vieno kambario šeimyninių numerių 
(maks. 4 asm.), 8 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm.), 10 numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai

Viskas 
įskaičiuota
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienėGran Hotel Reymar

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį,

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(00:00–22:30)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa (mebliuoti, 
išskyrus Single Room)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, šildomas)
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 150 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ a la carte restoranas „Garbi“
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ baseinai: 8 (3 šildomi žiemos sezonu)
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ Thallasso centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai (pramoginė 
programa vakarais)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 105 km iki Barselonos oro uosto, 
42 km iki Žironos oro uosto, 200 m iki Tosa de Maro 
miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1968 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. 7-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 106 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm.), 15 vienviečių numerių (maks. 
1 asm.), 18 dviejų kambarių Suite tipo numerių, trys 
trijų miegamųjų vilos (120 kv. m, maks. 4 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Mar Menuda), smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.granhotelreymar.com 

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
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Tossa Beach/Tossa Center

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinai: 2
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ restoranas (Tossa Beach korpuse, 
tarptautinė virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ barai: 2
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį (garažas)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(savitarna, už papildomą mokestį)

 ♦ internetas, už papildomą mokestį 
(interneto terminalai)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai

VIEŠBUČIO VIETA: 105 km iki Barselonos oro 
uosto, 42 km iki Žironos oro uosto, 200 m iki 
Tosa de Maro miesto centro, 150 m iki miesto 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
du 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 190 
standartinių numerių (maks. 4 asm.), 8 vienviečiai 
numeriai (maks. 1 asm.), 2 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Tossa, už 
150 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.tossabeach.com Vaikams:

 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius 
(15.06–15.09)

 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini šaldytuvas, už 
papildomą mokestį
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Oasis Tossa 
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(08:30–01:00)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini šaldytuvas, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ baras
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ terasa
 ♦ paštas / faksas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį (garažas)

 ♦ garažas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai (nuo 15.06 iki 
15.09)

 ♦ smiginis (15.06–15.09)

VIEŠBUČIO VIETA: 105 km iki Barselonos oro 
uosto, 42 km ik Žironos oro uosto, 400 m iki Tosa 
de Maro miesto centro, 500 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2003 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 198 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm.), 18 vienviečių numerių (maks. 
1 asm.), 4 numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Tossa, 
už 500 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.ghthotels.com 

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ pramoginiai renginiai (15.06–15.09)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ diskoteka (15.06–15.09)
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Kurortai

Loret de Maras
PAšėlUSIų PRAMOGų PAKRANTė

Triukšmingas, gyvas, dieną ir naktį pilnas 
šurmulio bei pramogauti nusiteikusio 
jaunimo, Loret de Maras – visiška svajingojo 
Tosa de Maro priešingybė. Jei būtent tokio 
aktyvaus poilsio trokštate – pirmyn į šį žavų, 

diskotekų, barų ir naktinių klubų ritmu gyvenantį 
miestelį. Tikriausiai dėl tokios pramogų gausos, 
didžiulių turistų srautų ir puikiai sustyguotos 
infrastruktūros, Loret de Maras vadinamas 
neoficialia Kosta Bravos sostine.

 Jaunimo pamėgta vieta 
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Įdomu
Tikima, kad palietus loret de Maro simbolio – „žvejo žmonos pėdas“ žvelgiant 
tolyn į horizontą, išsipildys sugalvotas noras.
Kasmet liepos 24 d. loret de Maro globėjos šv. Kristinos garbei  vyksta didžiulis 
spalvingas festivalis.

Ką verta pamatyti?

Vandens pramogos

X a. įkurtame miestelyje istorinių paminklų tikrai 
netrūksta, o vienas žymiausių – 1522 m. pastatyta 
gotikinė bažnyčia, tarnavusi kaip prieglobstis nuo Turkijos 
bei Alžyro piratų.
Les Alegries ir Šv. Kristinos vienuolynus, Sant Quirze 
koplyčią. Žavingus Renesanso stiliaus „Santa Clotilde“ 
sodus su nuostabiu vaizdu į jūrą.

Ir mažiems, ir dideliems – didžiulis vandens parkas „Water 
World“. Daugybė vandens kalnelių, smagių nusileidimų, 
vienas aukščiausių pasaulyje (80 m) bokštelis laisvo 
kritimo šuoliui (bungee jumping), mažylių zona ir daugybė 
kitų pramogų. Iš Loret de Maro į vandens parką kas 
30 min. veža nemokamas autobusas.
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Surf Mar

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinai: 2
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ barai: 2 (terasoje, viešbučio hole)
 ♦ parkas
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sporto aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį 

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Barselonos oro 
uosto, 30 km iki Žironos oro uosto, 1 km iki Loret 
de Maro miesto centro, 50 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1976 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 182 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 16 kv. m), 30 Superior tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 16 kv. m), 4 vienviečiai 
numeriai (maks. 2 asm., 10 kv. m), 2 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Fenals, už 
50 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sambahotels.com

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ diskoteka 

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(13:00–24:00)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas (su šoniniu vaizdu 
į jūrą)

 ♦ palydovinė TV
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Guitart Central Park 
Gold Resort & SPA

Luxe 
viskas 
įskaičiuota

Pusryčiai,
pietūs, vakarienėMarsol

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ konferencijų salė (iki 60 asm.)
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ baras (pirmame aukšte su atvira 
terasa, krantinėje)

 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas)

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ biblioteka (skaitymo salė)
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
(kambarys fitnesui)

 ♦ sauna 

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Barselonos oro uosto, 
30 km iki Žironos oro uosto, Loret de Maro miesto 
centre, 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso „Marsol Hotels & Resorts“ 
viešbučių grupei. Pastatytas 1992 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2002 metais. 7-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 94 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m), 10 Sea View tipo 
numerių (maks. 3 asm., 16 kv. m), 10 Junior Suite 
tipo numerių (maks. 3 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Lloret, už 
50 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.marsolhotel.com  

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame 
dengtame baseine 

 ♦ lovelė

Numeriuose:
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas (dalis numerių Junior 
Suite su dušo kabina)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 5 (1 šildomas)
 ♦ poilsio kambarys (keletas)
 ♦ konferencijų salės: 4 (iki 500 asm., 
kongresų organizavimas, pasitarimų 
kambarys – iki 25 asm.)

 ♦ restoranai: 3 („Mediterraneo“, 
„Habana“, „Costa Brava“ – tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ barai: 6 
 ♦ diskoteka
 ♦ naktinis klubas
 ♦ parkas
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ terasa (keletas terasų saulės 
vonioms)

 ♦ paštas / faksas
 ♦ a la carte restoranai: 2 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė (keletas)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai (profesionalūs 
šou kelias dienas per savaitę)

 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Barselonos oro uosto, 
30 km iki Žironos oro uosto, apie 200 m iki Loret de 
Maro miesto centro, apie 400 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1971 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2003 metais. Viešbutį sudaro vienas 
korpusas GUITAR PARK I GOLD (korpusas priklauso 
GUITAR CENTRAL PARK & SPA kompleksui), 
kuriame yra: 113 dviviečių Gold Superior tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 22-27 kv. m), 75 vieno kambario 
šeimyniniai Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+3 
asm., 32-36 kv. m). Taip pat yra Art Suite 
tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Lloret, už 450 m ), 
smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai (nuo 
12.06 iki 10.09 – už papildomą mokestį).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.guitarthotels.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ meniu 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubai: 2 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ auklė, pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ diskoteka 
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Eugenia

H.Top Royal Beach

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės (Standard tipo 
numeriuose, kiliminė danga 
Superior tipo numeriuose)

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ šaldytuvas, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ autobusas iki paplūdimio 
(nemokamai tik gyvenantiems  
Superior numeriuose)

 ♦ baseinas
 ♦ poilsio kambarys: 2
 ♦ konferencijų salės: 5 (iki 200 asm.)
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, teminiai vakarai 
kelis kartus per savaitę)

 ♦ barai: 3 (baras viešbučio hole, 
užkandžių baras maitinimo tipui 
„viskas įskaičiuota”, baras 1 aukšte)

 ♦ parkas (200 kv. m)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ biblioteka (salonas skaitymui)
 ♦ belaidis internetas viešosiose vietose
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį (2 valandos saunoje + 1 
apsilankymas soliariume nemokamai 
tik gyvenantiems Superior tipo 
numeriuose)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį 
(SPA centre)

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Barselonos oro 
uosto, 30 km iki Žironos oro uosto, 500 m 
iki Loret de Maro miesto centro, 400 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 59 
standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 
16 kv. m), 4 Single tipo numeriai (maks. 2 
asm., 14 kv. m), 38 Superior tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 16 kv. m), 4 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 26 kv. m), 3 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto 
(Playa de Lloret, už 400 m), smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hoteleugenia.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ meniu 
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinės vonios: 2
 ♦ baseinai: 2
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ barai: 2 (baras 1 aukšte, baras atviroje 
terasoje 6 aukšte)

 ♦ užkandžių baras
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ televizijos salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Barselonos oro uosto, 
30 km iki Žironos oro uosto, 900 m iki Loret de 
Maro miesto centro, 150 m iki miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2003 metais.  7-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 368 standartiniai dviviečiai numeriai 
(maks. 4 asm., 15 kv. m), 5 standartiniai vienviečiai 
numeriai (maks. 1 asm., 13 kv. m), 4 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Fenals, už 150 m), 
smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO:  skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
ww.htophotels.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams 
pagrindiniame baseine

 ♦ meniu 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka 

Luxe 
viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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Samba

Guitart Central Park Resort & Spa

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius  (išskyrus 
One Bedroom Apartment)

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas (visi Superior 
Silver Room su dušo kabina)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 5 (1 šildomas)
 ♦ poilsio kambarys (keletas)
 ♦ konferencijų salės: 4 (iki 500 
asm., kongresų organizavimas, 
pasitarimų kambarys - iki 25 asm.)

 ♦ restoranai: 3
 ♦ barai: 6
 ♦ naktinis klubas
 ♦ parkas
 ♦ SPA centras
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ terasa (erdvios terasos saulės 
vonioms)

 ♦ paštas / faksas
 ♦ a la carte restoranas 
(specializuotas grilio restoranas 
„Petit Grill“ (patiekalai iš mėsos), 
naktiniame klube „Palas Atenea“)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį

 ♦ vestuvių organizavimas
 ♦ televizijos salė (keletas)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį 
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą mokestį 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas  
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Barselonos oro uosto, 
30 km iki Žironos oro uosto, apie 200 m iki Loret 
de Maro miesto centro, apie 400 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1971 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
trys korpusai (visi priklauso GUITAR CENTRAL 
PARK & SPA kompleksui), kuriuose yra: 
134 dviviečiai Economic tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm.), 206 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm.), 34 Superior Silver tipo numeriai 
(maks. 2 asm.) ir 42 dviejų kambarių apartamentai 
(maks. 4 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Lloret, už 
450 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai 
(nuo 12.06 iki 10.09 gultai – už papildomą mokestį).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.guitarthotels.com 

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ meniu 
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė: už papildomą mokestį
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 1 (nuo 3 iki 5 metų, 
nuo 6 iki 12 metų, nuo 10.00–18.00)

 ♦ vaikų klubai: 2

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės (ir parketas kai 
kuriuose Standard Double Room 
numeriuose)

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius  (tik Standard Double 
Room ir Suite)

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per savaitę
 ♦ šildymas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ poilsio kambarys (keletas)
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 300 
asm.)

 ♦ baras („Victory Pub“ viešbučio 
hole)

 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
teminės vakarienės)

 ♦ baras (su poilsio zona)
 ♦ parkas
 ♦ užkandžių baras (prie baseino)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ biblioteka (skaitymo salė)
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika  („aukštojo“ sezono metu) 
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalios ir pramoginės 
programos)

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Barselonos oro 
uosto, 30 km iki Žironos oro uosto, 300 m 
iki Loret de Maro miesto centro, 500 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1972 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 363 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm.), 44 Single tipo 
numeriai (maks.1 asm.), 2 Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Fenals, už 
500 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sambahotels.com 

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai („aukštojo“ 
sezono metu)

 ♦ diskoteka („aukštojo“ sezono 
metu)

Viskas 
įskaičiuota

Luxe 
viskas 
įskaičiuota
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Kurortai

Blanesas
VARTAI Į lAUKINĘ PAKRANTĘ

Būtent nuo šio ramaus ir žavaus kurorto link 
Prancūzijos driekiasi Kosta Bravos pakrantė. 
Dėl patogios geografinės padėties – vos 60 
km nuo Barselonos oro uosto, erdvių smėlio 

paplūdimių, puikių jūros gėrybių restoranėlių 
ir karaliaujančios ramybės, kurortą yra 
pamėgę ir atvykėliai iš kitų šalių, ir patys 
ispanai.

 Mėgstamas net pačių ispanų 
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Jeigu atvyksite į Blanesą liepos 22-27 dienomis, turėsite 
galimybę išvysti įspūdingą fejerverkų šou. Kasmet čia vykstančio 
festivalio metu sunaudojama apie 500 000 kg fejerverkų.

Dvi Blaneso pusės

Ką verta pamatyti?

Milžiniška uola, skalaujama jūros bangų, natūraliai dalija 
miestą į dvi dalis. Pietinė dalis ramesnė, joje šalia paplūdimio ir 
įsikūrę dauguma viešbučių. 
Šiaurinėje Blaneso dalyje rasite daugybę jaukių kavinukių, 
restoranų bei jiems šviežias jūros gėrybes kasdien tiekiantį 
žvejų uostą.

 Nuo Šv. Jono kalno, ant kurio nuo 1002 m. stūkso Blaneso pilis, 
atsiveria nuostabi aplinkinių kurortų panorama.

 Senąją miesto dalį, Cabrera vikontų rūmus, unikalų gotikinį 
fontaną, Šv. Marijos bažnyčią.

 „Jardí Botànic Marimurtra“ – vieną įdomiausių botanikos sodų 
Europoje su virš 3000 egzotinių augalų rūšių.

 „Pinya de Rosa“ – tropinį sodą, kuriame išvysite didžiulę 
kaktusų kolekciją.

Nepaprastas reginys
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Blaumar Costa Brava

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ konferencijų salės: 6 (iki 400 asm.)
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ baras (viešbučio hole)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį („Blaucel“ viešbutyje)

 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį („Blaucel“ viešbutyje)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį („Blaucel“ viešbutyje)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
animacinė programa – liepa, 
rugpjūtis)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį 
(„Blaucel“ viešbutyje)

VIEŠBUČIO VIETA: 85 km iki Barselonos oro 
uosto, 32 km iki Žironos oro uosto, 1,5 km iki 
Blaneso miesto centro, 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. 7-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 174 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 18-20 kv. m), 6 vienviečiai 
numeriai (maks. 1 asm., 17 kv. m), 4 numeriai, 
pritaikyti asmenims su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de S´Abanell, 
už 100 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.blaumarblanes.com

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ pramoginiai renginiai (liepa, 
rugpjūtis)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį 
(palikus užstatą)

 ♦ diskoteka (liepa, rugpjūtis)

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ grindys: parketas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai (liepa, 
rugpjūtis)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai (liepa, rugpjūtis)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė („Blaumar“ viešbutyje)
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį

Blaucel
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ grindys: parketas (keliuose 
numeriuose kiliminė danga)

 ♦ internetas: LAN, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ šaldytuvas, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas (4 
numeriuose dušo kabina)

 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ sofa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ konferencijų salė (modulinė konferencijų 
salė, padalinta į 6 izoliuotas sales, iki 200 
asm.)

 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, švediškas 
stalas)

 ♦ baras (viešbučio hole, 10:00-24:00)
 ♦ parkas
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas, už papildomą mokestį
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 85 km iki Barselonos oro 
uosto, 32 km iki Žironos oro uosto, 1,5 km iki 
Blaneso miesto centro, 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 138 
standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 
18-20 kv. m), 4 numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de S’Abanell, už 
100 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.blaucelblanes.com 
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Mar Ski

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras, ant stogo)
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ baras
 ♦ terasa
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai 

VIEŠBUČIO VIETA: 85 km iki Barselonos 
oro uosto, 32 iki Žironos oro uosto, 200 m 
iki Blaneso miesto centro, pirmoje viešbučių 
linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1968 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. 
6-ių aukštų viešbučio pastate yra: 
114 standartinių numerių (maks. 4 asm.), 
6 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Sabanell), 
smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai, 
skėčiai, už papildomą mokestį, palikus 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sambahotels.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 1 
kartą per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas (dalis 
numerių su dušo kabina)

 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viskas 
įskaičiuota
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Boix Mar 

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinai: 2
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, 08:00–10:00, 
13:00–14:30, 19:15–21:00)

 ♦ baras (viešbučio hole,11:00–24:00)
 ♦ parkas
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas

VIEŠBUČIO VIETA: 85 km iki Barselonos oro 
uosto, 1,5 km iki Blaneso miesto centro, 75 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. 10-ties aukštų 
viešbučio pastate yra: 139 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 13 kv. m), 10 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 20 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Sabanell, už 
75 m). Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hotelboixmar.com 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė
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Kosta de 

Maresmė
JūROS IR KAlNų APSUPTyJE

Ši nuostabi pakrantė, nuo Barselonos nutolusi 
vos 50 km, poilsiautojus vilioja ištisus metus. 
Patogi geografinė padėtis bei supantys kalnai 
Kosta de Barselona-Maresmę apdovanojo itin 

turtingu kraštovaizdžiu, įstabiais peizažais ir net 275 
saulėtomis dienomis per metus. Pridėkime dar kultūrinį, 
architektūrinį bei gastronominį paveldą, didelį viešbučių, 
pramogų pasirinkimą ir gausime tobulą atostogų planą.

Kurortai

Barselona-

 Tapybiškų peizažų 
kampelis 
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Patogiausia vieta 
keliauti
Tarp visų Kosta de Barselona-Maresmės 
kurortų dažnai kursuoja autobusai, o 
Žironą ar Barseloną patogiai pasieksite 
greituoju traukiniu.

Nardytojų pamėgta
Kosta de Barselona-Maresmę ypač 
pamėgo nardymo mėgėjai. Netoliese 
esančios valstybės saugomos Medes 
salos – puikios vietos susipažinti su 
Viduržemio jūros pasauliu.

Aplankykite
Mataro – industrinį, komercinį ir 
turistinį centrą, pačioje Maresmės 
širdyje. Čia išvysite romėniškos pirties 
griuvėsius, 15 a. statytą Šv. Marijos 
baziliką, o Maresmės muziejuje 
išsamiai susipažinsite su visa regiono 
istorija.
„Masia Can Magarola“ vyno muziejuje 
pamatysite, kaip gaminamas 
vynas, galėsite jo paragauti ir įsigyti 
lauktuvių.

Dienos išvyka
Dieną praleiskite įspūdingame 
„Montnegre“ gamtos parke. 
Vaikštinėdami didžiulėje, žalumoje 
paskendusioje parko teritorijoje, 
prieisite mažyčius kaimelius, grožėsitės 
architektūriniu paveldu, o užkopę į 
aukščiausią tašką St. Martí de Montnegre – 
atsiveriančia pakrantės panorama. 
Norintys aktyvių pramogų, privalo 
išbandyti parko pažinimo programą 
(„Experience the Park“). Važinėsitės 
keturračiais, karstysitės medžiais, 
šaudysite iš lanko, jodinėsite žirgais ir 
užsiimsite kita aktyvia veikla. Įspūdžių 
kupina diena – garantuota!
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H.Top Royal Sun

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ barai: 2 (baras viešbučio hole, 
baras-terasa)

 ♦ paštas / faksas
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, teminės 
vakarienės)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ internetas, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Barselonos oro 
uosto, 35 km iki Žironos oro uosto, Santa 
Susanos turistinės zonos centre, pirmoje 
viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 1998 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 191 standartinis numeris 
(maks. 4 asm., 22 kv. m), 25 vienviečiai numeriai 
(maks. 1 asm., 16 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja de Santra Susanna), 
smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.htophotels.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ meniu 
 ♦ lovelė
 ♦ baseinas 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ kosmetinis veidrodis 
(Standard Double Room)

 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(08:30–23:00)

 ♦ šildymas
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ palydovinė TV

Luxe 
viskas 
įskaičiuota
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H.Top Amaika 

Numeriuose:
 ♦ numerių aptarnavimas 
(08:00–22:00)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ šildymas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį 

 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ paštas / faksas
 ♦ sūkurinės vonios: 2 (dengtos)
 ♦ baras (viešbučio hole)
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, Show Cooking)

 ♦ baseinai: 2
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(profesionalūs šou)

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ sporto aikštelė 

VIEŠBUČIO VIETA: 72 km iki Barselonos oro 
uosto, 40 km iki Žironos oro uosto, 250 m iki 
Kaleljos miesto centro, 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 1998 metais. 11 aukštų 
viešbučio pastate yra: 217 standartinių numerių 
(maks. 4 asm., 20 kv. m), 8 vienviečiai numeriai 
(maks. 1 asm., 12 kv. m), 2 Junior Suite tipo 
numeriai (uždaras miegamasis, maks. 4 asm., 
38 kv. m), 1 Suite tipo numeris (uždaras 
miegamasis, maks. 2 asm., 42 kv. m), 4 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja de Garbi, už 150 
m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.htophotels.com 

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka 
 ♦ baseinas 

Luxe 
viskas 
įskaičiuota
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Golden Taurus Park Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ baseinai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, Show Cooking, 
teminės vakarienės)

 ♦ parkas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ paštas / faksas
 ♦ barai: 4 (2 barai su terasa, 2 barai su 
terasomis prie baseino)

 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ užkandžių baras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(savitarna)

 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ poilsio kambarys (taip pat salė 
skaitymui)

 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ sporto aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas, už papildomą 
mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ aerobika 
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Barselonos oro 
uosto, 38 km iki Žironos oro uosto, 300 m iki 
Pineda de Maro miesto centro, pirmoje viešbučių 
linijoje, 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1963 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
keturi 8-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 
461 standartinis numeris (maks. 4 asm.), 
20 vienviečių numerių (maks. 2 asm.), 6 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Pineda de Mar, 
už 50 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – už 
papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
 www.goldenhotels.com 

Vaikams:
 ♦ diskoteka 
 ♦ meniu 
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius (nuo 
01.06 iki 30.09)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ šildymas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ grindys: plytelės
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Santa Monica Calella

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ paštas / faksas
 ♦ užkandžių baras (prie 
baseino)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ baras
 ♦ gydytojo kabinetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 72 km iki Barselonos oro 
uosto, 40 km iki Žironos oro uosto, apie 500 m iki 
Kaleljos miesto centro, apie 250 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 10-ties aukštų pastatas, kuriame yra: 
181 standartinis numeris (maks. 3 asm.), 
25 šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm.), 
10 Superior tipo numerių (maks. 3 asm.) bei 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja Ponent Calella, 
už 250 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.medplaya.com 

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ meniu 

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą 
per savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas: pagal atskirą 
užklausą, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ šildymas
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ balkonas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas (3 numeriai 
su dušo kabina)

 ♦ oro kondicionierius 

Viskas 
įskaičiuota
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H.Top Planamar

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį 

 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ paštas / faksas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ televizijos salė
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ baras
 ♦ baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai  
 ♦ smiginis, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Barselonos oro 
uosto, 35 km iki Žironos oro uosto, apie 500 m 
iki Malgrat de Maro miesto centro, apie 50 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1968 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2002 metais. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra: 164 
standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 16 kv. m) ir 
3 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm., 13 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja de Malgrat), smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.htophotels.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (nuo 2 iki 12 metų, 
nuo 01.05 iki 31.10)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ šildymas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ vonia
 ♦ balkonas

Luxe 
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Aqua-Hotel Promenade

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ šaldytuvas (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ oro kondicionierius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ paštas / faksas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
Show Cooking)

 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 
350 asm.)

 ♦ poilsio kambarys

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Barselonos oro 
uosto, 38 km iki Žironos oro uosto, Pineda 
de Maro miesto centre, 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 110 standartinių numerių 
(maks. 4 asm., 23 kv. m), 3 Superior tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 26 kv. m), 19 šeimyninių numerių 
(maks. 4 asm., 38 kv. m), 40 Premium tipo numerių 
(maks. 3 asm., 23 kv. m), 2 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Pineda de Mar, 
už 50 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.aquahotel.com 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka 
 ♦ paauglių klubas (nuo 11 iki 15 metų, 
nuo 15.06 iki 15.09)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė
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Aqua-Hotel Nostre 
Mar Apartments

Tahiti Playa

Numeriuose:
 ♦ šildymas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa (dauguma 
numerių su šoniniu vaizdu į jūrą)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį 

 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 3 (baras viešbučio hole, baras 
prie baseino, naktinis baras)

 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ parduotuvės
 ♦ paštas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas (palikus užstatą)
 ♦ petankė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Barselonos 
oro uosto, 35 km iki Žironos oro uosto, 
100 m iki Santa Susanos turistinės zonos 
centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 247 
standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 
12 kv. m), 21 vienvietis numeris 
(maks. 1 asm., 8 kv. m), 204 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 12 kv. m), 
4 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Llevant), 
smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.tahitiplaya.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ meniu  („aukštojo“ sezono 
metu)

 ♦ diskoteka 

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą 
per savaitę 

 ♦ virtuvė
 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ balkonas (dalis numerių be 
balkono)

 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas (už 25 m, „Aqua Hotel 
Promenade“ viešbutyje)

 ♦ paštas / faksas

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Barselonos oro 
uosto, 38 km iki Žironos oro uosto, Pineda de Maro 
miesto centre, 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. Viešbutis 
priklauso „Aqua Hotel“ viešbučių grupei. 4-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 4 apartamentai 2/3 
(maks. 3 asm., 25 kv. m), 27 apartamentai 2/4 
(maks. 4 asm., 30 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto  (Playa els Pescadors, už 
100 m). Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.aquahotel.com 

Vaikams:
 ♦ meniu  (už 25 m, „Aqua Hotel 
Promenade“ viešbutyje)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine (už 
25 m, „Aqua Hotel Promenade“ 
viešbutyje)

 ♦ pramoginiai renginiai (už 25 m, 
„Aqua Hotel Promenade“ viešbutyje)

 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų aikštelė (už 25 m, „Aqua 
Hotel Promenade“ viešbutyje)

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė
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Don Angel

Indalo Park

Numeriuose:
 ♦ šildymas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas (palikus 
užstatą)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės (kai kuriuose 
numeriuose parketas)

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizorius (už pultą imamas 
užstatas)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
„žemojo“ sezono metu)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 450 
asm.)

 ♦ barai: 2 (baras, baras-terasa 
„Pergola“ )

 ♦ baseinai: 2
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, teminės 
vakarienės)

 ♦ paštas / faksas
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinės vonios: 2
 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį 
 ♦ aerobika 

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Barselonos oro 
uosto, 35 km iki Žironos oro uosto, Santa 
Susanos miesto centre, 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 284 standartiniai 
numeriai (maks. 4 asm., 16 kv. m), 24 
vienviečiai numeriai (maks. 2 asm., 15 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja de Santa Susanna, 
už 100 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.indalopark.com

Vaikams:
 ♦ diskoteka 
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ šildymas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį 

 ♦ garažas,už papildomą mokestį
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ a la carte restoranas „Boulevard“
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ poilsio kambarys (taip pat salė 
skaitymui)

 ♦ baras (viešbučio hole)
 ♦ baseinai: 2
 ♦ paštas / faksas
 ♦ parkas
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ televizijos salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas  
 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Barselonos oro 
uosto, 35 km iki Žironos oro uosto, 150 m 
iki Santa Susanos miesto centro, 100 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2010 metais. 6-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 187 standartiniai 
numeriai (maks. 4 asm., 19 kv. m), 5 vienviečiai 
numeriai (maks. 1 asm., 18 kv. m), 32 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 19 kv. m), 3 Suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 38 kv. m), 
3 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja de Santa Susanna, 
už 100 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hoteldonangel.com 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (15.06–15.09)
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
pietūs, vakarienė

Ko
st

a 
de

 B
ar

se
lo

na
-M

ar
es

m
ė

51Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Regionas

AUKSINĖ VIDURŽEMIO JŪROS PAKRANTĖ

Kosta Dorada

Nuostabūs peizažai, gamtos draustiniai, švelnus šiltas 
klimatas, turtingas istorinis palikimas, aukštos klasės 
viešbučiai ir pramogų gausa į „Auksinę pakrantę“ vilioja 
daugybę turistų. Taragonos provincijoje esanti Kosta 

Dorada tokį vardą gavo dėl puikių smulkaus smėlio 
paplūdimių, kurie, saulės nutvieksti, įgauna aukso 
atspalvį. Būtent dėl jų ir čia tvyrančios ramybės, 
Kosta Doradą mielai renkasi šeimos su vaikais.

 Vienas populiariausių 
kurortų Ispanijoje 
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Jei vien ramybės 
nesinori

 Keliaukite į visoje Europoje garsų 
„Port Aventura“ pramogų parką. 
Išbandę daugybę karuselių, ekstremalių 
nusileidimų ar patyrę laisvo kritimo 
jausmą, energijos ir įspūdžių pasikrausite 
visoms atostogoms. 

 Arba apsilankykite „Aqua Leon“ – 
vieninteliame safari-vandens parke 
Europoje. Čia vandens pramogos puikiai 
dera su laukine gamta.

Ką verta aplankyti?
 Taragoną – Katalonijos regiono 

sostinę ir čia esantį Romos laikų 
amfiteatrą, saugomą UNESCO.

 Nacionalinį Taragonos archeologijos 
muziejų.

 1150 m. statytą Poblet ir 1921 m. 
istoriniu paminklu paskelbtą Santa Creus 
vienuolynus.

 Romėnišką Centcelles vilą-mauzoliejų, 
kurio kambarių sienos dekoruotos 
mozaikomis, vaizduojančiomis metų 
laikus, medžioklių, Senojo Testamento 
scenas.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Visus tris Kosta Dorados 
kurortinius miestelius – 
Salou, La Pinedą bei Kambrilį 
rekomenduočiau planuojantiems 
ramesnes atostogas, ypač 
šeimoms su vaikais. Visi trys 
miesteliai gana ramūs, tačiau 
veiklos juose tikrai netrūksta.
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 Istorinis Santa Creus 
vienuolynas 
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Kurortai

La Pineda
PUšyNų RAMyBėJE SKENDINTI

La Pineda (isp. pušis) – ramus, pušų apsuptas 
miestelis tarp Salou ir Taragonos, ypač 
mėgstamas pačių ispanų, šeimų ir romantikos 
išsiilgusių porų. Čia nėra triukšmingų 

barų ar naktinių klubų – tik jaukios mažytės 
krantinės kavinaitės ir restoranėliai, puikaus 
smėlio paplūdimiai, žalios pušaitės ir visur 
tvyranti ramybė.
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Šiek tiek 
daugiau veiksmo

Ką aplankyti?

 „Aquopolis“ teminis safari-vandens 
parkas su daugybe linksmų atrakcionų 
ir pramogų patiks visai šeimai. 

 Passeig de Pau Casals palmėmis 
apsodinta promenada, viena ilgiausių 
gatvių Katalonijoje. 

 Pineda Drink Boulevard. Kavinės, 
barai, ledų pardavėjai, renginiai 
vaikams – miestelio gyvenimas, nors 
ir ne triukšmingas, vyksta čia.

 Vos už 10 km esantį Reuso miestą, 
kadaise buvusį antru pagal dydį 
Katalonijoje. Šiandien čia išvysite 
Bofarul rūmus, Cambrer pilį, Fortun 
teatrą, Šv. Petro bažnyčią, Prima 
aikštę, daugybę modernistinės 
architektūros pavyzdžių. Reuse gimė 
ir talentingasis menininkas A. Gaudi, 
deja, jo kūrybos čia neišvysite.

 Taragoną – senąją Katalonijos 
sostinę. Čia išlikę nemažai romėnų 
laikų statinių bei jų liekanų.

 Visai netoliese esančius kurortinius 
miestelius – kiek triukšmingesnį 
Salou bei viduramžius menantį 
Kambrilį.
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Gran Palas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia: uždara, šildoma
 ♦ baseinai: 4
 ♦ konferencijų salė 11 (iki 1200 asm., yra 
galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas („El Moss“ (švediškas stalas 
arba a la carte (priklauso nuo sezono), Show 
Cooking, pusryčiai, pietūs, vakarienė))

 ♦ barai: 2 (hole ir prie baseino)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ kirpykla
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ a la carte restoranai: 3 („El Racco“ 
(Viduržemio jūros regiono virtuvė, pietūs, 
vakarienė), „Teppan“ (japonų virtuvė, 
vakarienė), grilis „Braserie“ (pietūs))

 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ verslo centras
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras
 ♦ Thallasso centras, už 
papildomą mokestį

 ♦ tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia: šildoma, 
uždara

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ soliariumas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ sauna

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Barselonos oro 
uosto, 200 m iki La Pinedos turistinės zonos 
centro, 80 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame 
yra 102 numeriai: 34 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 32 kv. m), 18 Superior Classic 
tipo numerių (maks. 3 asm., 32 kv. m), 
16 Junior Suite Garden tipo numerių 
(maks. 4 asm., 50 kv. m), 28 Junior Suite Delta 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 50 kv. m), 
Suite Mediterranea, Suite Gran Palas tipo 
numeriai. Yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa La Pineda, 
už 80 m), smėlio. Skėčiai, gultai, rankšluosčiai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.granpalashotel.com 

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas: kas antrą 
dieną

 ♦ šildymas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ televizorius LCD
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ rusiški kanalai: 3
 ♦ vonios reikmenys (papildoma)
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ palydovinė TV (yra mokamų 
kanalų)

 ♦ šlepetės
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ radijas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė
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Palas Pineda

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį (už 
užstatą)

 ♦ rankšluosčių keitimas: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį (už užstatą)

 ♦ balkonas
 ♦ vonios reikmenys 
(atvykimo dieną)

 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ televizorius
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas (keletas 
numerių tik su dušo kabina)

 ♦ šildymas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rusiški kanalai: 1

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranai: 2 
 ♦ sūkurinė vonia: dengta
 ♦ parduotuvės
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 3 (hole, terasoje, prie baseino – 
dirba nuo birželio iki rugsėjo)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ televizijos salė
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ parkas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ a la carte restoranas (MIX (suši, 
užkandžiai, tarptautinė virtuvė))

 ♦ baseinai: 4
 ♦ uždaras baseinas: šildomas
 ♦ konferencijų salės: 6 (iki 470 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ terasa (saulės vonioms) 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų kambarys, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras (SPA centras „Spalas“ 
„Gran Palas“ viešbutyje)

 ♦ sūkurinė vonia: dengta
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ aerobika 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį 

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Barselonos oro 
uosto, 200 m iki La Pinedos turistinės zonos 
centro, 80 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999–2001 metais, 
paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 
2009 metais. Viešbutį sudaro trys 5-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 394 standartiniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 20 kv. m.), 24 
Superior tipo numeriai (maks. 4 asm., 25 kv. m), 
17 Duplex tipo numerių (maks. 4+1 asm., 
35 kv. m), 17 Superior Duplex tipo numerių 
(maks. 4+1 asm., 35 kv. m), 1 vieno kambario 
apartamentas (uždaras miegamasis, 
maks. 4 asm. 35 kv. m), 29 dviejų kambarių 
apartamentai (2 uždari miegamieji, 
maks. 6 asm., 50 kv. m), yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa La Pineda, 
už 80 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.palaspineda.com 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ diskoteka (nuo birželio iki rugsėjo)
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (nuo birželio iki rugsėjo)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų kambarys

Viskas 
įskaičiuota
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Four Elements Suites Aparthotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, švediškas 
stalas)

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ užkandžių baras
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ baras
 ♦ televizijos salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas 

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos oro 
uosto, 400 m iki La Pinedos miesto centro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. 4-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 162 numeriai: 
45 Studio tipo numeriai (maks. 4 asm., 
32 kv. m), 28 vieno miegamojo apartamentai 
(maks. 4 asm., 40 kv. m), 16 dviejų miegamųjų 
apartamentų (maks. 6 asm., 54 kv. m), 
73 dviejų miegamųjų apartamentai su dviem 
vonios kambariais (maks. 6 asm., 54 kv. m), yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de La Pineda, 
už 150 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelfourelements.com 

Vaikams:
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ balkonas
 ♦ virtuvė
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ šildymas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rusiški kanalai: 1

Viskas 
įskaičiuota
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Terramarina

Golden Donaire Beach

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius LCD (pultas už užstatą)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia / dušas
 ♦ šildymas
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį (už užstatą)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)
 ♦ telefonas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį 
(už užstatą)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, Show Cooking)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ kavinė 1 („Cafe di Marina“ chill-out 
(a la carte))

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(profesionalūs šou (kelis kartus 
per savaitę))

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žaidimų kambarys, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo žaidimai
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos oro 
uosto, 800 m iki La Pinedos turistinės zonos 
centro, pirmoje viešbučių linijoje, 20 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1969 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 72 Deluxe tipo numeriai 
(maks. 3 asm.), 25 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm.), 5 Suite Privilege  tipo numeriai 
(maks. 6+1 asm.), 9 Penthouse tipo numeriai, 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa La Pineda), smėlio. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.terramarinahotels.com 

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ šildymas
 ♦ balkonas
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo 
dieną)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius (01.06–
30.09)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ televizorius
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (už užstatą)

 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 3 (2 hole, 1 prie baseino)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalūs šou (kelis kartus per 
savaitę)) 

 ♦  aerobika 

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos oro 
uosto, 500 m iki La Pinedos miesto centro, 
pirmoje viešbučių linijoje, Del Rako paplūdimyje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1967 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. 9-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 410 standartinių numerių 
(maks. 3+1 asm., 16 kv. m), yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (El Raco), smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.goldenhotels.com 

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ diskoteka 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ meniu 
 ♦ lovelė

Viskas 
įskaičiuota

La
 P
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Salou
POIlSIS VISAI šEIMAI

Kurortai

Kadaise tarnavęs kaip svarbus graikų bei romėnų 
uostas, šiandien Taragonos provincijoje esantis 
Salou didžiuojasi Kosta Dorados turizmo sostinės 
vardu. Nors ir vertinamas aktyvesnį poilsį 
mėgstančių turistų, triukšmingu šio miestelio tikrai 

nepavadinsi. Kaip ir kitose Kosta Dorados kurortinėse 
zonose čia karaliauja ramybė, puikiai sutvarkyti 
paplūdimiai tęsiasi net 7 kilometrus, o įvairių kategorijų 
viešbučių pasirinkimas tiesiog puikus. 
Tad Salou – puiki vieta poilsiui su visa šeima.

 Turizmo sostinė 
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Aktyvios pramogos

Ką verta pamatyti?

 Pirmiausia, žinoma, „Port Aventura“ pramogų parkas su 
daugybe atrakcionų, ekstremalių nusileidimų ir specialia 
mažųjų zona.

 „Bosc Aventura“ parke smagiai pasikarstysite medžiuose 
įrengtomis laipynėmis.

 Vakare būtinai ateikite pažiūrėti įspūdingo „Dainuojančių 
fontanų“ šou.

 Užsukite vakarienės į „Iliuzijų namus“. Čia prie kataloniškų 
vaišių stalo profesionalūs Europos iliuzijų meistrai atliks 
užburiančius magijos triukus.

 Torre Vella – 1530 m. pastatytą gynybinį bokštą, saugojusį 
miestą nuo piratų antpuolių. 

 Santa Maria del Mar bažnyčią, senąją geležinkelio stotį, žvejo 
skulptūrą.

 Passeig Jaume I – plačią palmių žalumoje skendinčią 
promenadą. Kiekvieną dieną čia šurmuliuoja turistai, o vasarą 
vyksta pramoginiai renginiai ir koncertai.

 Visai čia pat – romėniškojo architektūrinio palikimo pilna 
Taragona, A. Gaudi gimtasis miestas Reusas.
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Villa Romana

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį (už raktą imamas 
užstatas)

 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, teminės vakarienės)

 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ bankomatas
 ♦ baras (18:30–02:00)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas: šildomas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ parkas
 ♦ barai: 2 (viešbučio vestibiulyje 
(10:00–00:00), prie baseino)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalūs šou (kelis 
kartus per savaitę))

 ♦ soliariumas
 ♦ SPA centras (SPA zona 
(įėjimas nuo 16 metų))

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė 
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ sportiniai žaidimai baseine
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai (rusų, 
anglų ir kitomis kalbomis)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ futbolas
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ žaidimų kambarys, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos 
oro uosto, 700 m iki Salou turistinės zonos 
centro, 800 m iki paplūdimio, 500 m iki 
„Port Aventura“ parko.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. 
Viešbutį  sudaro du 6-ių aukštų korpusai, 
kuriuose yra: 400 standartinių numerių 
(maks. 3+1 asm., 20 kv. m), 25 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 32 kv. m), 
5 Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 40 kv. m), 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Llevant, 
už 800 m), smėlio, yra dušas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ohtels.es 

Vaikams:
 ♦ vežimėlis
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų kambarys

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas (keletas 
numerių tik su dušu)

 ♦ televizorius (plazminis)
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ šildymas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ šaldytuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonios reikmenys 
(atvykimo dieną)

 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ grindys: plytelės

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė
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Best Negresco

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ sūkurinės vonios: 2
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ grožio salonas
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ konferencijų salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose

 ♦ uždaras baseinas (šildomas, už 
papildomą mokestį)

 ♦ SPA centras
 ♦ restoranai: 2
 ♦ baseinai: 3
 ♦ užkandžių baras (prie kiekvieno 
korpuso baseino)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalūs šou (kelis 
kartus per savaitę))

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį 

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ Thallasso centras, už 
papildomą mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ tinklinis
 ♦ aerobika 
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki 
Barselonos oro uosto, 1,5 km iki Salou 
miesto centro, 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutis priklauso 
„Best Hotels“ viešbučių grupei. 
Pastatytas 1999 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro 6-ių ir 8-ių aukštų korpusai, 
kuriuose yra 407 standartiniai numeriai 
(maks. 4 asm., 17 kv. m), yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Llarga, už 
50 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es Vaikams:

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ meniu 
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už papildomą mokestį
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas (99 % numerių)
 ♦ šildymas
 ♦ grindys: parketas (arba plytelės)
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius  (01.06–30.09)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ šaldytuvas, už papildomą mokestį
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ radijas

Viskas 
įskaičiuota
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Medplaya Piramide Salou 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose

 ♦ baseinas
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ užkandžių baras (prie baseino)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, Show Cooking)

 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
vakarais (profesionalūs šou 
(kelis kartus per savaitę)) 

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gimnastika
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo žaidimai 

VIEŠBUČIO VIETA: 102 km iki Barselonos 
oro uosto, 250 m iki Salou miesto centro, 
400 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. 
Viešbutis priklauso „Sol Melia“ viešbučių 
grupei. 6-ių aukštų viešbučio pastate yra 
230 numerių: standartiniai numeriai 
(maks. 3 arba 2+2 asm., 20 kv. m), 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
42 kv. m) bei numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Llevant, už 
400 m), smėlio. Skėčiai, gultai, už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.medplaya.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ meniu 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ rusiški kanalai: 3
 ♦ lygintuvas (registratūroje, 
už papildomą mokestį)

 ♦ balkonas
 ♦ vonios reikmenys 
(atvykimo dieną)

 ♦ televizorius
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas, 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras (gėrimai: pagal 
atskirą užklausą, už 
papildomą mokestį)

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ šildymas

Viskas 
įskaičiuota
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Blaumar Costa Dorada

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ terasa
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ barai: 2
 ♦ seifas
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna
 ♦ žaidimų kambarys, už papildomą 
mokestį

 ♦ tinklinis baseine
 ♦ aerobika
 ♦ vandens aerobika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gimnastika
 ♦ petankė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko (ir ginklai)
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai (dieniniai 
ir vakariniai, rusų, anglų ir kt. 
kalbomis)

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ vandens polo

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Barselonos 
oro uosto, Salou miesto centre, 50 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. 
Viešbutis priklauso „Reside“ viešbučių 
grupei. 6-ių aukštų viešbučio pastatuose yra 
276 numeriai: 66 standartiniai Studio tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 33 kv. m), 
160 Superior Studio tipo numerių (maks. 
4 asm., 33 kv. m), 19 Suite Sea View 
tipo numerių (maks. 4 asm., 33 kv. m), 
26 šeimyniniai apartamentai (uždaras 
miegamasis, maks. 5 asm., 40 kv. m), 
Club Suite, Club Deluxe Suite tipo numeriai bei 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Llevant, 
už 100 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO:  skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą (kiekvieną kartą pakeičiant švariu 
imamas papildomas mokestis).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.blaumarhotel.com 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį (vaikams nuo 2 
iki 11 metų)

 ♦ baseinas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ video žaidimai („Playstation“, 
nemokamai)

 ♦ vandens kalneliai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (už užstatą)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ virtuvė (įskaitant indus)
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia / dušas (kai kurie numeriai tik 
su dušu)

 ♦ televizorius (palydovinė televizija)
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą 
(už užstatą)

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ vonios reikmenys (papildoma)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ šildymas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė
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Salou Park 
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį (viešbutyje „Playa 
Margarita“)

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį (viešbutyje „Playa 
Margarita“)

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalūs šou (kelis 
kartus per savaitę))

 ♦ sauna, už papildomą mokestį 
(viešbutyje „Playa Margarita“)

 ♦ žaidimų kambarys, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį 

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 150 m iki Salou miesto centro, 
apie 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1963 metais, 
paskutinį kartą pilnai atnaujintas 1997 
metais. Viešbutį sudaro vienas 10-ies aukštų 
pastatas, kuriame yra 218 numerių: 15 
standartinių numerių be balkono 
(maks. 3+1 asm., 18 kv. m), 101 standartinis 
numeris (maks. 4 asm., 20 kv. m), 
102 standartiniai Sea View tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 23 kv. m), 6 Junior Suite Sea View 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 24 kv. m), 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa des Capellans, 
už 200 m), smėlio, yra dušas, tualetas. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.4rhotels.com
Ekonominė klasė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ restoranas (Viduržemio jūros 
regiono virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ terasa
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu 
 ♦ baseinas
 ♦ diskoteka 
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas

Numeriuose:
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (už užstatą)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šildymas
 ♦ radijas
 ♦ telefonas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ šaldytuvas, už papildomą mokestį
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį (už užstatą)

 ♦ televizorius
 ♦ palydovinė TV
 ♦ bidė
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą
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Dorada Palace

Golden Port Salou & SPA

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ oro kondicionierius (nuo 01.06 iki 
30.09)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ kavos / arbatos rinkinys 
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (už užstatą)

 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinės vonios: 2
 ♦ uždaras baseinas: su gėlu 
vandeniu ir šildomas

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ televizijos salė
 ♦ užkandžių baras (prie baseino)
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, Show Cooking, 
teminės vakarienės)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ grožio salonas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ Thallasso centras, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (profesionalūs 
šou (kelis kartus per savaitę))

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį 

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki 
Barselonos oro uosto, 300 m iki 
Salou turistinės zonos centro, 
900 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 
metais. 7-ių aukštų viešbučio pastate 
yra 348 standartiniai numeriai 
(maks. 4 asm., 16 kv. m) ir numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de 
Llevant, už 900 m ), smėlio. Skėčiai, 
gultai, už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.goldenhotels.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ baseinai

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (už užstatą)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą mokestį 
(už užstatą)

 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ šildymas
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)
 ♦ šaldytuvas (už užstatą)
 ♦ televizorius (plazminis (pultas už 
užstatą))

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2 (hole ir prie baseino)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
Show Cooking)

 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose

 ♦ baseinai: 3
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sūkurinė vonia

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų kambarys, už papildomą mokestį 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais (profesionalūs 
šou (kelis kartus per savaitę)) 

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos 
oro uosto, 700 m iki Salou turistinės zonos 
centro, 800 m iki paplūdimio, 500 m iki „Port 
Aventura“ pramogų parko.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, iš  
dalies atnaujinamas kasmet. Viešbutį sudaro 
du 5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 
235 standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 
27 kv. m) ir 120 šeimyninių numerių. Taip pat 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Llevant, už 
800 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį
PRIE BASEINO:  skėčiai, gultai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.doradapalace.com

Vaikams:
 ♦ diskoteka 
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ meniu 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ elektroninė auklė (už užstatą)
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų aikštelė
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Calypso

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ parkas
 ♦ baseinai: 2 (1 su hidromasažu)
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ baras („Disco Pub Applebar” 
(19:30–03:00))

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, teminės 
vakarienės)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ poilsio kambarys (keletas)
 ♦ konferencijų salė (iki 20 asm., yra 
galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ a la carte restoranas („Al Fresco“ 
(liepa, birželis; Viduržemio jūros 
virtuvė))

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2 (prie baseino 
(09:00–24:00), viešbučio hole 
„Mediterranean“ (09:00–24:00))

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų kambarys, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(profesionalūs šou (kelis kartus 
per savaitę))

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos oro 
uosto, 500 m iki Salou turistinės zonos centro, 
500 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutis 
priklauso „Medplaya“ viešbučių grupei. 
5-ių aukštų viešbučio pastatuose yra 459 
standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 16 kv. m), 
10 Premium tipo numerių (maks. 2 asm., 
16 kv. m), 47 šeimyniniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 26 kv. m), 16 šeimyninių 
Superior tipo numerių (maks. 2+3 asm., 34 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa dels Capellans, 
už 500 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.medplaya.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ lovelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ šildymas
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje, pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonios reikmenys 
(atvykimo dieną)

 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį (už 
užstatą)

 ♦ oro kondicionierius (nuo 
birželio iki rugsėjo)

 ♦ bidė

Viskas 
įskaičiuota
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Playa Margarita

Playa De Oro Park

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius  (pultas už užstatą)
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje, 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ oro kondicionierius (15.06–15.09)
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ radijas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ šildymas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(profesionalūs šou (kelis kartus per 
savaitę))

 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ joga
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ gimnastika
 ♦ smiginis
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ sportiniai žaidimai baseine

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos oro 
uosto, 900 m iki Playa dels Cepellans paplūdimio, 
800 m iki Salou turistinės zonos centro.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1984 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutis priklauso „Ohtels“ viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro 8-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 175 numeriai: 170 standartinių numerių 
(maks. 2+1 asm., 17 kv. m), 12 Suite tipo 
numerių (maks. 3 +1 asm., 32 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa des Cepellans, 
už 900 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai  už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.ohtels.es
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ žaidimų kambarys

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ televizorius
 ♦ rusiški kanalai: 1 
 ♦ balkonas
 ♦ vonios reikmenys (papildoma)
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (už užstatą)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia / dušas
 ♦ radijas
 ♦ šaldytuvas, už papildomą mokestį
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą mokestį 
(už užstatą)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ šildymas
 ♦ oro kondicionierius (15.06–15.09)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje, 
pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas (Viduržemio jūros 
regiono virtuvė, švediškas 
stalas)

 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ uždaras baseinas: šildomas, 
už papildomą mokestį

 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir vakarinė 
animacinė programa rusų, anglų ir ispanų 
kalbomis, vakarais – profesionalūs šou (kelis 
kartus per savaitę))

 ♦ smiginis
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos 
oro uosto, 150 m iki Salou miesto centro, 
200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 
Viešbučio 6-ių aukštų pastate yra: 162 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
14 kv. m), 37 šeimyniniai numeriai (uždaras 
miegamasis, maks. 5 asm., 23 kv. m), yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Capellans, 
už 200 m), smėlio. Yra dušas. Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.4rhotels.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ meniu 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota
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Best los Angeles 

Playa Park

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius (15.06–
15.09)

 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (už užstatą)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ šaldytuvas, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas (kai kurie numeriai 
tik su dušu)

 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą, už papidomą 
mokestį (už užstatą)

 ♦ vonios reikmenys (atvykimo 
dieną)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas: (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, teminės 
vakarienės)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos 
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ užkandžių baras
 ♦ terasa (saulės vonioms) 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sportiniai žaidimai baseine
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalūs šou (kelis kartus per 
savaitę))

 ♦ žaidimų kambarys, už papildomą 
mokestį 

 ♦ smiginis
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos oro 
uosto, 800 m iki Salou turistinės zonos centro, 
200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais.  
7-ių aukštų viešbučio pastatuose yra 315 
standartinių numerių (maks. 4 asm., 17 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Llarga arba 
Playa del Capellans, už 200 m ), smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelplayapark.com Vaikams:

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ vežimėlis, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ diskoteka 

Numeriuose:
 ♦ bidė
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius 
(15.06–15.09)

 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį, už 
užstatą)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas (99 % numerių)
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonios reikmenys (atvykus)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ baras (hole (10:00–00:30))
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos oro 
uosto, 350 m iki Salou miesto centro, 200 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutis 
priklauso „Best Hotels“ viešbučių grupei. 
6-ių aukštų viešbučio pastatuose yra 259 
standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 14 kv. m), 
Single tipo numerių (maks. 1 asm., 12 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Capellans, 
už 200 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es 
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota

Pusryčiai, 
pietūs, vakarienė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika
 ♦ gimnastika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
profesionalūs šou (3 kartus per 
savaitę)) 

 ♦ žaidimų kambarys, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis
 ♦ aerobika

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ diskoteka 

Sa
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H.Top Molinos Park 

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ televizorius (pultas už 
užstatą)

 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį (už 
užstatą)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo 
dieną)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia (4 aukšte)
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ barai: 2 (prie baseino, prie 
sūkurinės vonios (4 aukšte))

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(savitarna, už papildomą 
mokestį)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos oro 
uosto, apie 3 km iki Salou turistinės zonos centro, 
300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1972 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutis 
priklauso „H.Top Hotels“ viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra  246 
standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 21 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Cala Font, už 300 m), 
smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.htophotels.com 
Ekonominė klasė

Luxe 
viskas 
įskaičiuota

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalūs šou (kelis kartus 
per savaitę))

 ♦ žaidimų kambarys, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė

Sa
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Kambrilis

Vos už 4 km nuo Salou, poilsiautojų laukia kitas 
žavus Kosta Dorados kurortinis miestelis Kambrilis. 
Kadaise buvęs žvejų miestelis dabar gali didžiuotis 
ne tik 10 km besidriekiančiais puikaus smėlio 

paplūdimiais, nuostabia žaliuojančia gamta, gausiu 
viešbučių pasirinkimu, bet ir ypač turtinga istorija, kurią 
Jums papasakos siauros vingiuotos viduramžiškos 
senamiesčio gatvelės bei išlikę architektūros paminklai.

Kurortai

GIlIų žVEJyBOS TRADICIJų CENTRAS

 Čia būta žvejų 
kaimelio 
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 Išsiruošti iškylai į vieną iš Kambrilio 
parkų: miesto žvejų garbei įrengtą 
El Pescador arba El Pinaret pušyną.

 Įsigyti šviežių jūros gėrybių ar tiesiog 
pasmalsauti užsukti į trečiadieninį 
žuvies turgų.

 Paplaukioti laivu ir į žavingąjį Kambrilį 
bei visą Kosta Dorados pakrantę 
pažvelgti iš jūros pusės.

Ką aplankyti ir 
pamatyti?

 „Park Sama“ botanikos sodą. Čia 
egzotinių augalų apsuptyje stūkso 
įspūdingas bokštas ir telkšo didžiulis 
ežeras su trimis salelėmis.

 Šv. Mergelės Marijos bažnyčią, 
Kambrilio istorijos muziejų, Ermita de 
la Mare de Déu del Camí koplyčią ir jos 
bokštą, žavingą viduramžių pilaitę 
Vilafortuny.

Mes rekomenduojame
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Tryp Port Cambrils 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ konferencijų salės: 9 (iki 350 asm., yra 
galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ restoranas („Tosca“ (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, Show 
Cooking, 4 kartus per savaitę teminiai 
vakarai))

 ♦ barai: 2 (viešbučio hole (11:00-00:00), 
prie baseino („aukštojo” sezono metu, 
12:00-20:00))

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ a la carte restoranas „Aida“ 
13:30–15:30

 ♦ grožio salonas (kosmetinės 
procedūros)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ verslo centras
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ pramoginiai renginiai (dieniniai 
ir vakariniai – „aukštojo” sezono 
metu, anglų ir ispanų kalbomis)

 ♦ sauna

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos 
oro uosto, 100 m iki Kambrilio miesto centro, 
200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. 5-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 
134 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
18 kv. m), 12 Premium tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 18 kv. m), 4 šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 18 kv. m), 
4 Junior Suite tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 
38 kv. m), 2 Suite tipo šeimyniniai numeriai 
(maks. 3+2 asm., 38 kv. m), yra numeris 
pritaikytas žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Regueral, 
už 300 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ diskoteka

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ grindys: parketas
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ vonios reikmenys 
(atvykimo dieną)

Pusryčiai, 
vakarienė

Ka
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Best Cambrils

Best Maritim

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ grindys: parketas (ir plytelės)
 ♦ oro kondicionierius (01.06–30.09)
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį 

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius (15.06–15.09)
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ šaldytuvas, už papildomą mokestį
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas: (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
Show Cooking)

 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ užkandžių baras (prie 
baseino)

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
Show Cooking)

 ♦ barai: 2 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ užkandžių baras (prie baseino 
(12:00–18:00))

 ♦ uždaras baseinas (šildomas, 
už papildomą mokestį)

 ♦ kirpykla
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos oro 
uosto, 2 km iki Kambrilio miesto centro, 2,5 km 
iki Salou miesto centro, 100 m iki paplūdimio 
(per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 400 standartinių numerių 
(maks. 3+1 asm., 16 kv. m), yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Cap de Sant 
Pere, už 100 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai už  
užstatą.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es 

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Barselonos oro 
uosto, 4 km iki Kambrilio miesto centro, 1,5 km 
iki Salou miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje 
(nuo jūros skiria tik promenada).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1983 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 1998 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 456 standartiniai 
numeriai (maks. 4 asm., 21 kv. m), 
8 Master Suite tipo numeriai (2 uždari 
miegamieji, maks. 6 asm., 35 kv. m), 
8 Junior Suite tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 
25 kv. m), numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Cap de 
Sant Pere), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį 

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalūs šou (kelias dienas per 
savaitę))

 ♦ petankė
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ pramoginiai renginiai (dieniniai ir 
vakariniai) 

 ♦ smiginis
 ♦ sauna
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį
 ♦ paslaugos žmonėms su negalia

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ gimnastika
 ♦ treniruoklių salė, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sportiniai žaidimai baseine
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ žaidimų kambarys, už 
papildomą mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
(dieniniai ir vakariniai 
(profesionalūs šou kelis 
kartus per savaitę)) 

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ diskoteka 

Pusryčiai, pietūs, 
vakarienė

Ka
m

br
ili

s

75Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Viduržemio jūros „perliukas“ – Balearų salynas, 
kurį sudaro net 151 viena už kitą gražesnės 
salelės. Didžiausia jų – charizmatiškoji Maljorka, 
besipuikuojanti kontrastingu kraštovaizdžiu, turtingu 
istoriniu palikimu, net 300 saulėtų dienų per metus ir, 

VISADA SAULĖTA IR ŽALIUOJANTI

Maljorka

Regionas

žinoma, nuostabiais, kilometrus besitęsiančiais, 
paplūdimiais. Salos žavesį ir kurortų privalumus 
jau daugelį metų vertina tiek patys ispanai, tiek 
poilsiautojai iš įvairių šalių – Maljorka yra vienas 
seniausių kurortų Europoje.

 Smaragdiniai 
Maljorkos atspalviai 
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V I D U R Ž E M I O  J Ū R A

Maljorkoje būtina

Maljorka

Aktyvaus poilsio sala
Nr. 1 sportas Maljorkoje – buriavimas, 
tad saloje yra daugybė jachtų prieplaukų 
ir nuomos centrų, kasmet vyksta regatos 
ir įvairūs renginiai. Jei buriavimas ne prie 
širdies – išvyka į jūrą laivu taip pat geras 
pasirinkimas. Čia yra daugybė puikios 
kokybės pėsčiųjų ir dviračių takų, tad drąsiai 
eikite, bėkite ar važiuokite apylinkių tyrinėti 
savarankiškai.

Paragauti
Vynas – Maljorkos ir visos Ispanijos 
kultūros dalis, tad jo paragauti – būtina. 
Berenjenas Rellenas – daržovėmis, 
duona ir mėsa įdarytų baklažanų.
Sobrasada – tik Maljorkoje gaminamos 
dešros.
Ensaimadas – tik čia kepamų ypatingų 
bandelių su įvairiais įdarais. Pirmųjų šio 
kepinio receptų randama 17 a. rašytiniuose 
šaltiniuose.

Užkilti aukštai aukštai 
Į Formentoro iškyšulį, vietinių vadinamą 
„vieta, kur susitinka vėjai“. Jo aukščiausia 
vieta Fumart, virš jūros iškilusi net 384 m.

Pasigrožėti gamta 
Aplankyti didžiausią Europoje botanikos 
sodą „Botanicactus“, gamtos parkus Islas 
Malgrats, S’Albufereta, Dragonera, Mondrago.

Keliauti 
Į gražiąją Balearų salų sostinę Palmą, garsią 
savo turtingu istoriniu palikimu. Į menininkų 
numylėtą, dailią lyg paveikslėlis, Valdemosą. 
Aplankyti stalagmitų ir stalagtitų pasaulį, 
susiformavusį „Drakono uolose“.

Mėgautis saule ir jūra
Paplūdimių čia – ištisos dešimtys 
kilometrų, ir visi jie – nuostabūs. Šiaurė 
garsėja laukiniais paplūdimiais, stačiais, 
tiesiai į vandenį smengančiais skardžiais, tik 
iš jūros pusės pasiekiamomis įlankėlėmis. 
Pietuose esantys kurortai gali didžiuotis 
turėdami gražiausias, puikiai sutvarkytas, 
smulkaus smėlio pakrantes.

Įdomu
Maljorka – didžiausia 
Balearų sala, nuo to ir kilo 
jos pavadinimas, reiškiantis 
„didžiausią salą“. Jos sesutė 
Menorka gavo „mažesniosios 
salos“ vardą.
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 Vandens pramogoms 
vietų čia netrūksta 
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Ekskursijos

Miesto pasididžiavimą La Seu – didingą 
gotikinio stiliaus Palmos katedrą, 
pastatytą ant prieš tai čia stovėjusios 
arabiškos mečetės. Įdomu tai, kad 1229 
metais prasidėjusios katedros statybos 
truko daugiau nei 300 metų (iki 1601 m.).

Palmos širdį – Passeig des Born 
bulvarą. Žaliuojančioje alėjoje poilsiautojus 
pasitinka tvarkingai išrikiuotos parduotuvės, 
restoranai, naktį atgyjantys naktiniai klubai 
ir diskotekos. 

Aplankysime ir 
pamatysime

Palau de l’Almudaina karališkuosius 
rūmus, išdidžiai stūksančius priešais 
Palmos katedrą. Pradžioje rūmai tarnavo 
kaip gynybinis fortas ir tik vėliau tapo 
oficialia karalių rezidencija. Ispanijos 
karalius ir šiandien čia atvyksta atostogų.

La Llotja – dailų gotikinio stiliaus pastatą 
su didžiuliais langais ir labai elegantišku 
interjeru. 15 a. statytame biržos pastate 
dabar veikia kultūros centras.

Šv. Pranciškaus baziliką su jaukiu 
vidiniu kiemeliu ir barokiniu altoriumi. 
Bazilikos viduje palaidotas žymus filosofas 
ir teologas Ramonas Lula.

Palma de Maljorka
Balearų salų gražuolė

Palma de Maljorka – Balearų sostinė bei pagrindinis 
Maljorkos salos uostas. Kartu ji – ir pats gražiausias 
salyno miestas, kuriame į darnią visumą susilieja įvairių 
civilizacijų architektūrinis palikimas, senoji kultūra ir 

šiuolaikinis dinamiškas gyvenimo ritmas. Atvykę į 
Palmą lankysime įdomias miesto vietas, klaidžiosime 
siauromis senamiesčio gatvelėmis ir svarbiausia, 
niekur neskubėsime kaip tikri ispanai.

Kas dar įdomesnio?
 Originalios apskritos formos gotikinė pilis 

Castell de Bellver.
 „Es Baluard“ – šiuolaikinio meno centras, 

kuriame eksponuojami garsių dailininkų 
darbai. 

 „Findacio Pilar i Joan Miro“ – Maljorkos 
kultūros centras. 

 1912 m. pastatytas „Soller“ geležinkelis 
ir trumpas (27,3 km) pasivažinėjimas 
traukiniu įspūdingu maršrutu per 
Sierra de Alfabia kalnus.

X a. romėniškas pirtis. Čia susipa-
žinsite su pirmųjų SPA ritualų istorija.
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„La Granja“
Pažintis su tradiciniu dvaro gyvenimu

Vyksime į netoliese Esporlės miestelio nuo Romos 
valdymo laikų puikiai išlikusį „La Granja“ dvarą. 
Užkariavus Maljorką, 1239 metais dvaras atiteko 
vienuoliams ir 200 metų buvo pavirtęs vienuolynu. 

Šiandien čia įsikūręs etnografinis muziejus su 
autentiškai įrengtais kambariais bei eksponatais, 
lankytojams pasakojančiais apie didingą ir turtingą 
dvaro praeitį.

Ką veiksime?
Aplankysime dvare įsikūrusį muziejų, kuriame ne tik grožėsimės 
prabangiai įrengtais kambariais ir salėmis, bet ir susipažinsime su 
dvarą supusiu vietinių žmonių gyvenimu. Užsuksime į keramikos, 
parfumerijos, dailidžių, kurpių, juvelyrų, audėjų dirbtuves ir 
apžiūrėsime puikiai išlikusius jų kūrinius, pamatysime tais laikais 
naudotus žemės ūkio padargus.

Menininkų mūza Valdemosa
„Viską, apie ką tik gali svajoti poetas arba dailininkas, 
gamta sukūrė būtent čia“ – tokį Valdemosos miestelio 
įspūdį aprašė garsi prancūzų novelistė G. Sand. Gamta 
šią kalnų gyvenvietę apdovanojo įspūdingais peizažais, 

Ką nuveiksime ir pamatysime?
Akmeninėmis gatvelėmis, vingiuojančiomis tarp mažyčių namelių, 
keliausime į kartūzų vienuolyną, čia įsikūrusį dar 1399 metais. 
Ištapytos vienuolyno sienos vaizduoja asketiškųjų kartūzų gyvenimą 
ir vertybes, o čia įrengtame muziejuje eksponuojamas jų istorinis ir 
meninis palikimas.
Apžiūrėsime šalia vienuolyno esančią žavią neoklasicistinio stiliaus 
bažnytėlę. Nuo jos vedančia galerija eisime apžiūrėti vieno seniausių 
vienuolyno statinių – Kartūzų vaistinės.

Įdomu Maljorkiečiams 
Valdemosa – daugiau nei 
žavus miestelis. Čia gimė 
vienintelė salos šventoji – 
Catalina Tomas.

o čia įsikūrę gyventojai nuspalvino miestelį ryškiomis 
spalvomis. Vaikštinėjant siaurutėmis gatvelėmis apima 
tobulas ramybės, susikaupimo jausmas. Nenuostabu, 
kad ją pamėgo įkvėpimo ieškantys menininkai.

Vaikštinėsime dvarą supančiuose nuostabaus grožio soduose. Čia 
net į 9 m aukštį trykšta įspūdingi fontanai, ramiai telkšo nedideli 
tvenkinukai. Vėliau vaišingos šeimininkės mus pakvies pasivaišinti 
vietiniais užkandžiais ir skanaujant čia gaminamą vyną stebėti 
tradicinių ispaniškų šokių pasirodymo.

 Pasislėpęs 
„La Granja“ 
dvaras 
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Formentoras
Kelionė į pasaulio kraštą

Vingiuotais Sierra de Tramuntana keliais vyksime į 
Formentorą – salos šiaurėje esantį kalnuotą pusiasalį, 
vietinių vadinamą „vieta, kur susitinka vėjai“. Kildami vis 
aukščiau į kalnus, grožėsimės įspūdingais, tiesiai 
į jūrą smengančiais skardžiais, vilnijančiomis kalnų 

viršūnėmis ir žaliuojančiais pušynais. Užkilę į 
aukščiausią, 384 m virš jūros lygio esantį, salos tašką 
Fumart, lyg ant delno išvysime visą Polensos įlanką, 
kaimyninę Menorkos salą ir mažytę laukinę Colomer 
salelę. Apžiūrėsime 1892 m. iš uolienų pastatytą švyturį.

Istorija
 Formentoro pusiasalis – nuostabus kalnų, vėjo ir vandens 

kūrinys – priklausė poetui M. Llobera. Šiam mirus atskiros 
pusiasalio dalys atiteko skirtingiems savininkams, kurių vienas – 
aistringas meno mylėtojas A. Diehl, čia įkūrė viešbutį.

Ekskursijos

Įdomu
legenda (galbūt daugiau anekdotas) pasakoja, 
kad atėjus laikui, į dangaus vartus pasibeldė 
kunigas ir autobuso, vežiojusio keleivius į 
Formentorą, vairuotojas. Į Rojų buvo įleistas 
tik jis. Priežastis? Jis privertė melstis daugiau 
žmonių nei Dievo tarnas. žinoma, tai tik 
vietinis juokas ir bijoti tikrai neverta, tačiau 
dramatiški peizažai ir netikėti kelio vingiai 
išties gali priversti aikčioti, retkarčiais sulaikyti 
kvapą ar išsitraukti fotoaparatą.

 13,5 km kelias, vedantis į Formentoro viršūnę – italų inžinieriaus 
A. Paretti kūrinys.

 1996 m. vienas vokiečių radijo operatorius čia įsteigė privačią 
orų stotį. Jos prognozėmis naudojasi 56 km spinduliu esantys 
viešbučiai, buriavimo ir skrydžių klubai.

 Formentoro simbolis – švyturys 
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Menorka
Salelė maisto gurmanams

UNESCO nuo 1993 m. saugoma Menorka – antra 
pagal dydį Balearų sala po Maljorkos. Ir nors 
atstumas nuo didesniosios „sesers“ visiškai 
nedidelis, kraštovaizdis čia gerokai skiriasi. 
Gamta salą išties apdovanojo – didžiulių kalnų 

čia neišvysite, užtat galėsite aplankyti vieną iš 
daugybės gamtos parkų, botanikos sodų arba 
tiesiog patys iki soties tyrinėti spalvingas pievas – 
čia suskaičiuojama per 900 skirtingų laukinių gėlių 
rūšių, nemažai jų – nykstančių. 

Mahonas (Port Mahon arba tiesiog Mao) 
nuo 1722 metų didžiuojasi sostinės vardu 
ir antru pagal gylį pasaulyje natūraliu uostu. 
Vaikštinėdami siauromis gatvelėmis, išvysite 
dviejų kultūrų architektūrinį palikimą. Žalios 
langinės, dengiančios baltutėlių namelių 
langus, primena maurų laikus, o senosios 
uosto tavernos – britų valdymą. Mahonas 
pilnas sostinei būdingo šurmulio ir vakarinių 
linksmybių, tad viešėdami Menorkoje, 
pirmiausia keliaukite būtent čia.

Saloje verta aplankyti
 Žymųjį sostinės uostą – vaizdu 

pasigrožėkite sėdėdami vienoje britiškų 
tavernų. 
 Santa Maria bažnyčią (joje saugomi įspūdingo 

dydžio vargonai), Menorkos muziejų, garsiojo 
„Xoriguer“ džino gamyklą, 1710–1726 m. 
statytą britų gynybinį fortą Marlborough.

 Senąją Menorkos sostinę 
Ciutadella. Čia užsukite pasigrožėti 
katedra, gynybine pilimi Castell de 
Sant Nicolau, karališkuoju Santa Clara 
vienuolynu. 
 Ankstyvojo bronzos amžiaus 

laidojimo vietą Naveta dels Tudons. 
Manoma, kad tai viena seniausių 
išlikusių konstrukcijų Europoje. Taip 
pat apžiūrėkite Cala Morell nekropolį, 
natūralią grotą Sa Cova den Xoroi, 
esančią Alaior provincijoje.

Įdomu

Paragauti
Puikaus vietinio vyno ir jau 
tūkstantį metų čia gaminamo 
„Xoriguer“ džino. Tradicinio omarų 
troškinio arba menorkietiškai 
ruoštų baklažanų. Beje, dėl jų 
vietiniai tiesiog išprotėję – ruošia 
su mėsa, kitomis daržovėmis, 
žuvimi ir netgi medumi.

Menorka garsi savo ypatinguoju Mahono sūriu, kurio gamybos tradicija, manoma, siekia 
netgi penktą amžių. Tad vienintelis visose Balearų salose sūrio muziejus – puiki vieta ne 
tik paragauti garsiojo sūrio variacijų ir čia pat gaminamo vietinio vyno, bet ir susipažinti su 
gamybos procesu ir senomis tradicijomis.

Sostinė
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Skirkite laiko išvykoms po salą. 
Ibiza turi įspūdingų vietų, kurias būtina 
pamatyti. Pakeliui į jas, būtinai sustokite 
mažyčiuose kaimeliuose – čia verda ramus 
ir tikras vietinių gyvenimas.

 Aplankykite iškyšulio viršūnėje įsikūrusią 
sostinę Ibizą. Pasivaikščiokite jaukaus 
senamiesčio gatvelėmis, užeikite į katedrą 
Catedral de la Verge de les Neus, užkopkite į 
nuo 12 a. puikiai išsilaikiusią pilį, aplankykite 
Iglesia de Sant Rafel bažnyčią.

Ekskursijos Ibiza
Pašėlusių vakarėlių sostinė

Ko gero kiekvienam teko girdėti pasakojimus apie 
geriausius vakarėlius ir paromis trunkančias linksmybes 
Ibizoje. Į šią nesibaigiančios fiestos salą kviečiame ir 
Jus – iki ryto šokti geriausiuose naktiniuose klubuose, 
sutikti saulę viename iš nuostabaus smėlio paplūdimių, 

skanauti puikų vietinį vyną ir gaivius kokteilius, 
pasigrožėti nuostabiais gamtos peizažais ir pasivaikščioti 
siauromis mažų miestelių gatvelėmis. Pramogų ir 
lankytinų vietų čia galybė, tad nuostabus pabėgimas 
iš kasdienybės saulėtoje Ibizoje – garantuotas.

Vakarėliai čia nesibaigia
Tekanti saulė Ibizoje toli gražu nereiškia 
vakarėlio pabaigos – tokiu metu linksmybės 
tik įsisiūbuoja  ir gali trukti net iki kito ryto.

Linksmybių žinovai 
rekomenduoja
Naktinius klubus: „Space”, „Privilege“, „Amnesia“, 
„Pacha“, „DC10“, „Eden“, „Es Paradis“. Nuo 
2005 m. čia vyksta kasmetinis festivalis 
„Ibiza Rocks“, į kurį pagroti atvyksta 
pasaulinio garso muzikos žvaigždės. 

Salos pasididžiavimas
Baltutėlio smėlio paplūdimiai, dėl kurių Ibiza 
kartais yra vadinama Baltąja sala. Vieni 
gražiausių paplūdimių: Laya d’en Bossa, 
Cala Martina, S’Argamassa, Cala Vadella. 

Įdomu
Kiekvienas klubas čia turi dar 
vieną mažesnę salę, kurioje 
groja visiškai priešinga muzika 
tai, kuri skamba pagrindinėje 
šokių aikštelėje. 

 Nuvažiuokite į Santa Eulària des Riu. Čia 
nuo Puig de Missa kalvos atsiveria nuostabi 
miestelio panorama. Apžiūrėkite Església de 
Puig de Missa bažnyčią. Originalių suvenyrų 
užsukite į vieną iš dviejų hipių turgų „Punta 
Arabi“ arba „Las Dalias“. 

 Aplankykite trijų laukinių salelių Es Vedrà, 
Es Vedranell ir Els Illots de Ponent nacionalinį 
parką, kuriame gamtos grožis – tiesiog 
užburiantis.

 Naktinio 
gyvenimo sostinė  
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Jeigu norite patogiai apžiūrėti 
visas Palmos garsenybes,
rekomenduojame  pasinau-
doti Palmos autobusų turu, 
kurio maršrutas apima 16 
lankytinų objektų.

 Arabų pirtys. Vienas iš arabiškos 
architektūros pastatų Maljorkoje, 
skaičiuojantis savo amžių nuo X-XII amžiaus.
 Soller geležinkelis. 1912 metais pastatytas 

geležinkelis jungia sostinę Palmą ir Soller 
miestą. Įdomu tai, kad traukinys, iki šių dienų 
važiuojantis šiuo geležinkeliu, varomas 
elektra ir yra vienintelis toks veikiantis 
traukinys pasaulyje. 
 Ir dar: Basílica de Sant Francesc, Palau de 

l‘Almudaina rūmai, žvejų turgus, Palau March 
muziejus. Laima Kazlauskaitė

Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Vieta, kur verta pasiklysti

Palma

Sakoma, kad tai turbūt gražiausias Balearų salyno 
miestas, garsėjantis daugelio tautų istoriniu ir 
kultūriniu palikimu, kuriuo lengva žavėtis vaikštinėjant 
siauromis gatvelėmis. Kad ir kur benuklystumėt, 

Jus pasitiks išraiškingi architektūros paminklai, 
harmoningai įsilieję  į dinamišką šių dienų miesto ritmą 
ir žalių parkų erdves. Palmoje gausu įvairių lankytinų 
vietų kiekvienam. Tad paklaidžiokime?

Ką aplankysime?
 Gotikinio stiliaus katedrą. Pagrindinį 

miesto pasididžiavimą, statytą 
naudojant auksinį kalkakmenį, atvežtą 
iš Santanyi regiono. Istorikai teigia, kad 
katedra buvo pastatyta buvusios mečetės 
vietoje. Tai – viena gražiausių Ispanijos 
katedrų. 

 Born pasažą (Passeig des Born). Bene 
gražiausia gatvė Palmoje, vadinama Palmos 
širdimi. Čia gausybė kavinių, restoranų, 
parduotuvių, be to, būtent iš čia atsiveria 
gražiausias Palmos katedros vaizdas. 

Mūsų rekomendacijos

 Bene gražiausia 
Ispanijos katedra 
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Nuo salos sostinės Palmos į pietryčius vienas po 
kito driekiasi nedideli kurortiniai miestukai Arenalis, 
Plaja de Palma ir Kan Pastilja. Žingsniuojant 6 km 
paplūdimiu sunku atskirti, kada baigiasi vienas, o 

kada jau prasideda kitas – visi trys panašūs, tačiau ir 
skirtingi. Viešbučių pasirinkimas čia ypač gausus, tad 
geriausią poilsio variantą šioje nuostabioje pakrantėje 
atras kiekvienas.

Arenalis, 
Plaja de Palma, 

Kan Pastilja

Kurortai

TARSI VIENAS PAJūRIO KURORTAS

 Trijų kurortų 
draugystė 
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Plaja de Palma
Pirmoji iš trijų ir vienintelė, turinti tokią 
ilgą paplūdimio liniją – net 4,6 km. Įdomu 
tai, kad paplūdimyje yra net 15 vienoje 
linijoje įkurtų barų tokiu pat pavadinimu – 
„Balnearios“. Šalia paplūdimio driekiasi 
nuostabaus grožio palmių promenada 
su barais, jūros gėrybių restoranais, 
suvenyrų parduotuvėlėmis. 

Kan Pastilja
Iš karto už Plaja de Palmos prasideda 
mažiausioji kurortinė Kan Pastilja zona. 
Nors ir neilgas, tačiau labai platus 
paplūdimys vilioja minkštutėliu smėliu ir 
erdve – čia vietos pakaks ir norintiems 
mėgautis saulės spinduliais, ir užsiimti 
paplūdimio sportu. Daili promenada 
su barais, kavinėmis ir parduotuvėmis 
tęsiasi iki pat Arenalio.

Arenalis 
Pats populiariausias ir triukšmingiausias iš 
visų trijų kurortų, ypač mėgstamas jaunimo. 
Visame miestelyje rasite daugybę visą parą 
veikiančių kavinių ir barų, o gyvenantys 
aktyviai ištisą dieną galės užsiimti vandens 
sportu – čia populiaru viskas: nardymas, 
vandens slidės, buriavimas, sklandymas, 
vandens dviračių sportas.

Šeimoms su vaikais 
rekomenduojame ramesnius Kan 
Pastilja arba Plaja de Palma kurortus. Čia 
paplūdimiuose yra netgi atskiros vaikų 
žaidimų zonos. Su visa šeima dieną 
praleiskite netoliese esančiame vandens 
pramogų parke „Aqualand“.
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Barcelo Pueblo Park 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ poilsio kambarys: 3
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 280 asm., 
yra galimybė išsinuomoti įrangą)

 ♦ parduotuvės (sportinės aprangos)
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, specialus meniu 
sportininkams)

 ♦ baras viešbučio hole
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ užkandžių baras
 ♦ uždaras baseinas: šildomas, 
atviras žiemos sezonu

 ♦ paštas / faksas
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
aikštelė dviračiams

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(profesionalūs šou (2 kartus per 
savaitę))

 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA:  6 km iki Palmos oro 
uosto, 12 km iki Palmos miesto centro, 
500 m iki Plaja de Palmos turistinės zonos 
centro, 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1964 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. 
Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pastatas ir 
vasarnamiai. Juose yra 128 standartiniai 
numeriai (maks. 2 asm., 20 kv. m), 28 Superior 
tipo numeriai (maks. 2 asm., 32 kv. m), 
120 vieno miegamojo apartamentų (uždaras 
miegamasis, maks. 2+2 asm., 40 kv. m), 
4 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma, už 
200 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą. Skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.barcelopueblopark.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas: kas 
antrą dieną (pagal svečio 
pageidavimą)

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(10:00–22:00)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viskas 
įskaičiuota
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Riu San Francisco

Riu Bravo

Pusryčiai, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: kas antrą dieną
 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ ventiliatorius (įmontuotas lubose)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: kas 
antrą dieną

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, 
šildomas žiemą)

 ♦ poilsio kambarys
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
teminės vakarienės 3 kartus 
per savaitę)

 ♦ baras viešbučio hole
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ užkandžių baras (prie 
baseino)

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ kortų žaidimų kambarys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ poilsio kambarys (su baru)
 ♦ konferencijų salės: 3 (su TV ir video 
įranga)

 ♦ restoranas: (1 restoranas su 
tarptautine virtuve, švediškas stalas, 
teminės vakarienės 2 kartus per 
savaitę; teminis restoranas „Es Pil.lari“ 
ispaniška virtuvė ir grilis)

 ♦ barai: 2 (baras viešbučio hole, baras 
terasoje)

 ♦ parkas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ kirpykla
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ a la carte restoranas (teminis 
restoranas „Es Pil.lari“ (ispanų virtuvė 
ir grilis))

 ♦ grožio salonas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA:  5 km iki Palmos oro uosto, 
apie 12 km iki Palmos miesto, Plaja de Palmos 
centre, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1953 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2000 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 
111 standartinių numerių (maks. 2 asm.), 
20 vienviečių numerių (maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma), smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą. Skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.riu.com 

VIEŠBUČIO VIETA:  5 km iki Palmos oro uosto, 
12 km iki Palmos miesto centro, Plaja de Palmos 
turistinės zonos centre, 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
du 5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 275 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm.), 
20 vienviečių numerių (maks. 1 asm.), 10 
šeimyninių numerių (2 uždari miegamieji, 
maks. 5 asm.), 34 Suite tipo numeriai (uždaras 
miegamasis, maks. 2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma, 
už 200 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą. Skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.riu.com 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai (keletą dienų 
per savaitę)

 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ Thallasso centras, už papildomą 
mokestį (sveikatingumo centre 
„Naturomed“)

 ♦ tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ petankė
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai (keletą dienų 
per savaitę)

 ♦ sauna
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė

Viskas 
įskaičiuota
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las Arenas Can Pastilla

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas (su tarptautine virtuve 
(švediškas stalas per pusryčius, 
pietus ir vakarienę))

 ♦ baras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ užkandžių baras
 ♦ televizijos salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (ne 
viešbutyje)

 ♦ pramoginiai renginiai

VIEŠBUČIO VIETA: 2 km iki Maljorkos oro 
uosto, 8 km iki miesto centro, šalia viešbučio 
NAUTIC 4 , pirmoje viešbučių linijoje, apie 50 
m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1965 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 170 numerių: standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv. m), 
standartiniai Sea View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 20 kv. m), Suite tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma, 
už 50 m), smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hlasarenas.com 

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ baseinas
 ♦ paauglių klubas

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį (už užstatą)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa

Viskas 
įskaičiuota
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Hispania

Pabisa Sofia

Pusryčiai, 
vakarienė 

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje: 
pagal atskirą užklausimą (už užstatą)

 ♦ ventiliatorius (įmontuotas lubose)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ restoranas (vegetarinis 
meniu, dietinis meniu – 
pagal atskirą užklausą)

 ♦ barai: 2 (viešbučio hole, prie 
baseino)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kavinė
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ poilsio kambarys (su baru ir 
atvira terasa)

 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ barai: 2 (vienas prie baseino)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦  televizijos salė (viešbučio 
hole)

 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA:  4 km iki Palmos oro 
uosto, 8 km iki Palmos miesto centro, 100 m 
iki Kan Pastilja turistinės zonos centro, pirmoje 
viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1967 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 139 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm.), 26 vienviečiai 
numeriai (maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma), 
smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-hispania.com 

VIEŠBUČIO VIETA:  5 km iki Palmos oro 
uosto, 12 km iki Palmos miesto centro, Plaja 
de Palmos turistinės zonos centre, 300 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. 8-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 272 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 12 kv. m), 
56 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma, 
už 300 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pabisa.com 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sauna, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ video žaidimai, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens sporto priemonės 
 ♦ mini golfas 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
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Pinero Bahia De Palma

Pinero Tal

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ terasa
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
teminės vakarienės 1 kartą 
per savaitę)

 ♦  baras (viešbučio hole nuo 
11:00 iki 23:00)

 ♦ bagažo saugojimo 
kambarys

 ♦ banketų salė
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
teminės vakarienės 1 kartą 
per savaitę)

 ♦ baras (viešbučio hole)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA:  8 km iki Palmos oro uosto, 
14 km iki Palmos miesto centro, 250 m iki 
Arenalio centro, 300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1972 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2004 metais. Viešbučio 12-os 
aukštų pastate yra: 423 standartiniai Double 
tipo  numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv. m), yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Arenal, už 250 m), 
smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bahia-principe.com 

VIEŠBUČIO VIETA:  8 km iki Palmos oro uosto, 
14 km iki Palmos miesto centro, 300 m iki 
Arenalio centro, 300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1969 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005–2006 metais. Viešbučio 
9-ių aukštų pastate yra: 198 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 18 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (Arenal, už 300 m), smėlio.  
Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bahia-principe.com 
Ekonominė klasė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį 
(su ultravioletine spinduliuote, 
pagal išankstinį užsakymą, 
nemokamai svečiams su AI 
maitinimo sistema)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
 ♦ smiginis
 ♦ sauna, už papildomą mokestį 
(pagal išankstinį užsakymą, 
nemokamai svečiams su AI 
maitinimo sistema)

 ♦ dviračių nuoma (vaikams)

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų, nuo birželio iki 
rugsėjo)

 ♦ žaidimų aikštelė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
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Java 

Gala

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
pietūs, vakarienė

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius, už papildomą 
mokestį

 ♦ rankšluosčių keitimas: kas antrą 
dieną

 ♦ televizorius, už papildomą mokestį
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV, už papildomą 
mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: parketas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
 ♦ už papildomą mokestį
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu, 
vienas iš jų viešbutyje 
„Miraflores“)

 ♦ konferencijų salė (iki 20 asm.)
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa (saulės vonioms, 
viešbutyje „Miraflores“)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ konferencijų įranga

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia (uždara, veikia 
žiemą)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ baras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, 
veikia žiemą)

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas

VIEŠBUČIO VIETA: 3 km iki Palmos oro uosto, 
8 km iki Palmos miesto centro, 100 m iki Kan 
Pastiljos turistinės zonos centro, 70 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1964 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Dviejuose 
4-ių aukštų viešbučio pastatuose yra: 111 
standartinių numerių (maks. 3 asm.), 
12 vienviečių numerių (maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma, 
už 70 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.amic-hotels.com 
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA:  5 km iki Palmos oro 
uosto, 500 m iki Kan Pastilijos centro, 80 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1969 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2001 metais. Viešbučio 8-ių 
aukštų pastate yra: 249 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 18 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma, 
už 80 m), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bghotels.com 
Ekonominė klasė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ bridžo salonas
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį (už raktą imamas užstatas)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ šaudymas iš lanko 

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(viešbutyje „Miraflores“)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
 ♦ už papildomą mokestį
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Kala 
Majoras ir Iljetas 

PRABANGI RAMyBė

Kurortai

Šie du, elitiniais vadinami, kurortai, įsikūrę 
visai netoli Maljorkos sostinės Palmos, ypač 
mėgstami prabangaus ir ramaus poilsio 
mėgėjų. Viešbučių pasirinkimas čia ypač 
gausus, tačiau visi jie – tik aukštos klasės ir 
labiau skirti suaugusiųjų poilsiui – specialiai 

pritaikytų šeimoms su mažais vaikais rasite 
nedaug. Abu kurortai žavi nuostabiomis, 
puikiai sutvarkytomis pakrantėmis, kur ne 
kur išsibarsčiusiomis mažytėmis įlankėlėmis 
ir žaliuojančiais šlaitais, nuo kurių atsiveria 
nuostabūs vaizdai į jūros tolius ir apylinkes. 

 Vieta, kur ilsisi pats 
Ispanijos karalius 
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Abiejuose kurortuose karaliauja ramybė 
ir rafinuotos pramogos – čia veikia 
Nacionalinė buriavimo mokykla, seniausias 
saloje golfo klubas „Son Vida“. 
Aktyvesnių pramogų ir vakarinių 
linksmybių ieškoti keliaukite į vos už 7 km 
esančią sostinę Palmą. Čia nepamirškite 
pasivaikščioti žaviomis senamiesčio 
gatvelėmis, užsukti į svarbias istorines 
vietas, suvenyrų paieškoti vietiniame 
turguje. 
Pagrindinis Kala Majoro pasididžiavimas – 
„Fundació Pilar I Joan Miró“ – dailininko 
J. Miro namai-muziejus su 2500 jo darbų 
bei 100 garsiojo P. Picasso kūrinių.

Seniausias Maljorkos kurortas, įkurtas 
galvojant apie kokybišką pasiturinčių 
svečių iš sostinės ir atvykstančių turistų 
poilsį. Vienu jaukiausiu Maljorkos 
kurortų vadinamas Kala Majoras tarsi 
pasidalinęs į dvi dalis: palei jūra plyti 
lygus baltutėlio smėlio paplūdimys, 
šalia jo driekiasi pagrindinė judri 
miestelio gatvė Avinguda de Joan Miro, 
o už jos, kalvos šlaite, įsikūrę 
prabangūs viešbučiai, vilos ir privatūs 
apartamentai. Vietiniai ypač didžiuojasi, 
kad čia savo vasaros rezidenciją turi net 
pats Ispanijos karalius. 

Sako, kad šio kurorto paplūdimiai – 
gražiausi visoje saloje, o vaizdai, 
atsiveriantys nuo gana stataus skardžio, 
ant kurio įsikūręs kurortas, tiesiog 
kerintys. Kaip ir Kala Majore, viešbučiai 
čia prabangūs, o kai kurie jų (kas labai 
reta Ispanijoje) netgi turi savo privačius 
paplūdimius mažytėse įlankėlėse. 
Miestelis turi tris paplūdimius: erdvus 
balto smėlio Iljeto paplūdimys, didžiausias 
Es Forti, iš kurio atsiveria puikus vaizdas 
į mažąsias įlankėles bei žavus, pušynų 
apsuptas, miniatiūrinis Kala Kontesa.

Kala Majoras

Iljetas Norintiems daugiau
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Nixe Palace

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinas
 ♦ poilsio kambarys (keletas)
 ♦ konferencijų salės: 5 (iki 300 asm., 
yra galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 2 (1 restoranas: 
tarptautinė virtuvė, pusryčiai – 
švediškas stalas, pietūs ir vakarienė 
– pagal meniu; elitinis restoranas 
„A Popa“: patiekalai iš žuvies ir 
jūros gėrybių, įrengtas marinistiniu 
stiliumi)

 ♦ barai: 2 (baras a la carte prie 
baseino (vietinės ir tarptautinės 
virtuvės patiekalai, dirba nuo 
balandžio iki spalio), muzikinis 
baras)

 ♦ parkas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ SPA centras
 ♦ užkandžių baras
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ Thallasso centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika (vakarais)

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Palmos oro 
uosto, 5 km iki Palmos miesto centro, Kala 
Majoro turistinės zonos centre, 300 m iki 
karaliaus Mariveto rūmų, pirmoje viešbučių 
linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1954 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 9-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 19 standartinių 
numerių (maks. 2 asm., 20 kv. m), 18 Superior 
tipo numerių (maks. 3 asm., 35 kv. m), 
Premium, Junior Suite, Suite, Family Suite, 
Royal Suite tipų numeriai, 3 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Cala 
Mayor, už 50 m), smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelnixepalace.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ meniu 
 ♦ lovelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius (plazminis)
 ♦ telefonas (vonios kambaryje ir 
kambaryje)

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas (vonios kambarys 
apdailintas kararo marmuru)

 ♦ balkonas (su vaizdu į jūrą, išskyrus 
Standard Double Room)

 ♦ palydovinė TV (yra mokamų 
kanalų)

 ♦ šlepetės

Pusryčiai, 
vakarienė
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Melia De Mar

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
 ♦ poilsio kambarys (keletas)
 ♦ konferencijų salės: 8 (iki 250 asm., 
yra galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ restoranas („Q4 Cuatre“ 
(tarptautinė ir japonų virtuvė, 
pusryčiai ir vakarienė – švediškas 
stalas, Show Cooking; a la carte – 
suši baras „Tepanjaki“))

 ♦ baras (baras-terasa „Gabi“)
 ♦ parkas
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, 
atviras šaltuoju metų laiku, žiemą 
viešbutis uždarytas)

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ a la carte restoranas (baras-
restoranas prie baseino „O’Grille“ 
(barbeque))

 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas  (viešojo 
naudojimo zonose)

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį (sveikatingumo centre 
YHI SPA)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(keletą dienų per savaitę)

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 18 km iki Palmos oro 
uosto, 7 km iki Palmos miesto centro, Iljeto 
gyvenvietėje, 1 km iki palūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1964 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 133 Deluxe 
Sea View tipo numeriai (maks. 3 asm., 
35 kv. m), 3 Junior Suite Sea View tipo 
numeriai (uždaras miegamasis, maks. 
3 asm., 55 kv. m), 8 Grand Suite Sea View tipo 
numeriai (uždaras miegamasis, maks. 
4 asm., 85 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, paplūdimio 
rankšluosčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com 

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas (kambaryje, belaidis)
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ kavavirė (Nespresso)
 ♦ „iPod“: pagal atskirą užklausą
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas (mebliuotas balkonas su 
panoraminiu vaizdu į jūrą ir parką)

 ♦ palydovinė TV (yra mokamų 
kanalų)

 ♦ žaidimų priedai: pagal atskirą 
užklausą

 ♦ šlepetės

Pusryčiai, 
vakarienė
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Barcelo Illetas Albatros

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinės vonios: 2 (atvira ir 
uždara)

 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
 ♦ poilsio kambarys (keletas)
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 200 asm., 
yra galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ restoranas („Mediterraneo“ 
švediškas stalas)

 ♦ baras (muzikinis baras „Salon 
Illetas“ )

 ♦ parkas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ SPA centras
 ♦ užkandžių baras (prie baseino)
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu ir šildomas)

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ grožio salonas
 ♦ bankomatas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ soliariumas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 14 km iki Palmos oro 
uosto, 7 km iki Palmos miesto centro, 
Iljeto gyvenvietėje, 600 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1963 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 6-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 61 Superior  
tipo numeris (maks. 3 asm., 25 kv. m), 
20 Superior Sea View tipo numerių 
(maks. 3 asm., 30 kv. m), 38 Superior Lateral 
View tipo numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), 
4 Superior Jacuzzi Sea View tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 40 kv. m), 5 Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 50 kv. m), 1 Suite tipo 
numeris (maks. 3 asm., 75 kv. m), 3 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.barcelo.com 

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ svarstyklės, už papildomą 
mokestį

 ♦ kavavirė (už papildomą 
mokestį, Superior Sea View, 
Superior Jacuzzi Sea View, 
Junior Suite, Suite)

 ♦ dušas
 ♦ šaldytuvas, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Pusryčiai, 
vakarienė
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Riu Bonanza Park

Riu Palace Bonanza Playa

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas (su vaizdu į jūrą)
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ telefonas
 ♦ šildymas
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ televizorius 
 ♦ patalynės keitimas: kas antrą 
dieną

 ♦ internetas: Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parkas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ restoranas („Ses Forquetes“ (tarptautinė 
virtuvė, pusryčiai ir vakarienė – švediškas 
stalas, dietinis ir vegetarinis meniu: pagal 
atskirą užklausimą))

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras (muzikinis baras su atvira terasa 
viešbučio hole)

VIEŠBUČIO VIETA:  19 km iki Palmos oro 
uosto, 7 km iki Palmos miesto centro, Iljeto 
gyvenvietėje, 800 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1965 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2003 metais. 
Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pastatas 
ir 22 dviejų aukštų vasarnamiai. 103 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm.), 6 
Junior Suite tipo numeriai (maks. 3 asm.), 7 
vienviečiai numeriai, dviviečiai vasarnamiai 
(maks. 3 asm.), šeimyniniai vasarnamiai 
(maks. 4 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Illetas už 
800 m), smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: Skėčiai, gultai, nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.riu.com 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį (esantis įlankoje priešais viešbutį, 
viešbutyje „Riu Palace Bonanza Playa“)

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ nardymo centras, už papildomą mokestį 
(esantis įlankoje priešais viešbutį, viešbutyje 
„Riu Palace Bonanza Playa“)

 ♦ vakariniai renginiai (keletą dienų per savaitę)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė (viešbutyje „Riu Bonanza“)
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso kortai: 2
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ pramoginiai renginiai (nuo 01.07 iki 31.08)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ meniu: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, nuo 01.07 
iki 31.08)

Numeriuose:
 ♦ grindys: parketas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ šildymas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas (su vaizdu į jūrą)
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ konferencijų salės: 10
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, pusryčiai ir 
vakarienė – švediškas stalas, Show Cooking, 
karštus patiekalus atneša padavėjas, teminiai 
bufetai 2 kartus per savaitę, dietinis meniu)

 ♦ barai: 3 
 ♦ diskoteka
 ♦ parkas
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ uždaras baseinas (šildomas žiemą)
 ♦ kirpykla
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ a la carte restoranas (specializuotas restoranas 
„Coffee-shop“ (pietūs – meniu, pagal išankstinį 
užsakymą, už papildomą mokestį))

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kavinė 
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ belaidis internetas 

VIEŠBUČIO VIETA:19 km iki Palmos oro 
uosto, 7 km iki Palmos miesto centro, 
Iljeto gyvenvietėje, 800 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
9-ių aukštų viešbučio pastate yra: 
276 standartiniai numeriai (maks. 3 asm.), 
15 Junior Suite tipo numerių (maks. 3 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Illetas), 
smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.riu.com 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį 
(tik viešbučio klientams, chalatas ir 
šlepetės – už papildomą mokestį, 
kosmetinės procedūros)

 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas 2 („Riu Bonanza Park“ 
viešbutyje)

 ♦  pramoginiai renginiai
 ♦  sauna 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini golfas („Riu Bonanza Park“ 
viešbutyje)

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai (nuo 01.07 iki 
31.08)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, nuo 
01.07 iki 31.08)

 ♦ lovelė
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Magalufas 
ir Palmanova

BRITų PAMėGTI MAlJORKOS KURORTAI

Vos 14 km į vakarus nuo salos sostinės Palmos 
įsikūrę du žavūs jaunatviški kurortai, kuriuos ypač 
pamėgo linksmybių ištroškęs jaunimas ir britų 
poilsiautojai. Abu kurortus jungia ilga 
ir plati paplūdimio linija, o ir pačių miestelių 
vaizdas labai panašus – daug įvairaus lygio 

viešbučių ir dar daugiau pasilinksminimo vietų. 
Šiuos kurortus labiausiai rekomenduojame 
gyvenantiems aktyviai ir mėgstantiems miestų 
šurmulį, tačiau jeigu visgi jūsų šeima ruošiasi 
keliauti būtent čia, rinkitės Palmanovą – ji kiek 
ramesnė ir jaukesnė.

Kurortai

 Tiek ramioms, 
tiek pašėlusioms 
atostogoms 
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Magalufas
Pelnytai tituluojamas Maljorkos pramogų sostine, į kurią linksmintis 
atvyksta poilsiautojai iš kitų kurortų ir net iš sostinės Palmos. Čia 
veikia ir didžiulis kazino „Gran Casino Mallorca“, o vakarėlių liūtams 
siūloma įsigyti naktinių klubų abonementą „Magaluf Club Pass“.

Palmanova
Vienas seniausių Maljorkos kurortų, nuo1960 sutinkantis 
poilsiautojus. Nors Palmanova gana triukšminga, ją mielai renkasi 
ne tik jaunimas, bet ir jaunavedžiai bei šeimos su vaikais. Viešbučiai 
čia įsikūrę visai šalia jūros, o poilsiautojai saulės spinduliais gali 
mėgautis trijuose (net iki 60 m pločio) paplūdimiuose: 
Playa des Carregador, Playa de Palma Nova ir Son Maties.

Britų įtaka
Dėl čia gausiai plūstančių britų turistų, kurortai dažnai vadinami 
angliškaisiais. Tai pajusite vartydami restoranų meniu – 
mėsainių, prancūziškų bulvyčių ar „angliškų pusryčių“ 
gausite kone kiekviename restorane.

Ne tik vakarėliams
 Magalufas didžiuojasi 35 m pločio paplūdimiu ir apie 1000 m nuo 

jo esančia nedidele La Porasa salele – tikra įžymybe. 
 Dviračių nuoma, lauko teniso, golfo aikštynai, kartingai, delfinų 

šou netoliese esančiame Portals Nous kurorte. Paplūdimyje 
galite užsiimti kaitavimu, plaukioti vandens dviračiais ar slidėmis, 
išbandyti pašėlusiu greičiu lekiantį „bananą“, panardyti arba 
išsiruošti į kruizą laivu. 

 Dieną praleiskite viename iš čia esančių vandens parkų 
„Aqualand“ arba „Western Waterpark“, užsukite į keistąjį 
„Katmandu“ pramogų namą-parką. Suvenyrų ar šviežių vietinių 
gėrybių keliaukite į Palmanovoje vykstantį šeštadieninį turgų.
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Sol Wave House

Beach House

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ televizorius (LCD)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ kavavirė
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mikrobangų krosnelė (taip pat 
skrudintuvas)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ sofa

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas (su 2 pufais ir staliuku)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ kavavirė (Nespresso: pagal atskirą 
užklausą, už papildomą mokestį)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą užklausimą
 ♦ televizorius (su 32 colių plokščiu ekranu)
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ palydovinė TV
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras „bekraštis“ baseinas 
su polinezietiškomis lovomis ir gultais)

 ♦ parduotuvės (banglenčių sporto  
mėgėjams)

 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas per pusryčius, 
vakarienė – pagal meniu)

 ♦ baras („Central Bar“ – kokteiliai, lengvi 
užkandžiai terasoje)

 ♦ užkandžių baras („Sport Bar“ – 
užkandžiai, tarptautinės virtuvės 
patiekalai (ispanų, Amerikos, Meksikos 
fusion virtuvės su rytų virtuvės 
prieskoniu), taip pat užkandžių baras 
prie baseino)

 ♦ prekybos centras
 ♦ spauda, už papildomą mokestį
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 3 (baras prie baseino 
„Wet House“)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas („House 
Dining“ (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas 
per pusryčius ir vakarienę, 
per pietus – aptarnavimas 
pagal meniu))

 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ SPA centras („House SPA“ 
(masažas, procedūros, 
refleksoterapija ir pan.))

 ♦ baseinas (atviras nuo 
10:00 iki 18:00 )

 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: 29 km iki Palmos oro uosto, 
17 km iki Palmos miesto centro, pirmoje viešbučių 
linijoje.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2012 metais. Viešbutyje 
yra 184 numeriai: 110 Suite tipo numerių (maks. 
4 asm., 65 kv. m), 74 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 49 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Magalluf), smėlio. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai 
(balietiškos lovos už papildomą mokestį). 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
 www.melia.com 

VIEŠBUČIO VIETA: 29 km iki Palmos oro 
uosto, 17 km iki Palmos miesto centro, pirmoje 
viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso „Melia Hotels 
International“ grupei. Atidarytas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro 11-os aukštų pastatas, kuriame 
yra 103 numeriai:  33 standartiniai numeriai 
(maks. 2 asm., 32 kv. m), 65 Suite Sea View tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 52 kv. m), numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Magalluf), 
smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com 

Pramogos ir sportas:
 ♦ golfas, už papildomą 
mokestį (ne viešbutyje) 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(„Happy House“ – kiekvieną 
vakarą groja didžėjus)

 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį („House Moves“ dirba 
ištisą parą)

 ♦ pilatesas, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė 
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Sol Antillas Barbados

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų parkas (nuotykių parkas: 
batutas, siena laipiojimui uolomis, 
tibetietiškas tiltelis)

 ♦ vaikų klubai: 3
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ diskoteka

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinai: 3 (su gėlu vandeniu)
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ konferencijų salės: 5 (iki 350 asm., yra 
galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ restoranai: 2 („Antillas“, „Barbados“: 
tarptautinė virtuvė, švediškas stalas, 
dietinis ir vegetarinis maitinimas – 
pagal atskirą užklausą, nemokamai)

 ♦ barai: 4 (baras „Antillas“, baras-terasa 
„Barbados“, baras paplūdimyje)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ užkandžių baras (prie baseino „Antillas“)
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ paštas (el. paštas / faksas)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(profesionalūs šou)

 ♦ teniso kortas 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė sportinė ir 
animacinė programos)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko (ir ginklai)
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 26 km iki Palmos oro 
uosto, 15 km iki Palmos miesto centro, 
200 m iki Magalufo gyvenvietės centro, 
pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro du 10-ies ir 12-os aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 427 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 
330 standartinių Double Sea View tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 
20 Junior Suite tipo numerių (maks. 2+2 asm., 
45 kv. m), 12 Connecting tipo numerių 
(50 kv. m), 4 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Magalluf, 
už 20 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com 

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(08:00–21:30)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viskas 
įskaičiuota
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Sol Guadalupe

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (vienas iš jų atrodo 
kaip ežeras) 

 ♦ poilsio kambarys (su baru)
 ♦ konferencijų salė (iki 60 asm., 
yra galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ baras (Lobby baras)
 ♦ parkas
 ♦ skaitymo kambarys (salonas 
žaidimams ir skaitymui)

 ♦ užkandžių baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kavinė (picerija)
 ♦ seifas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų įranga

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens polo 
 ♦ video žaidimai, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(keletą dienų per savaitę)

 ♦ smiginis
 ♦ aerobika 

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Palmos oro 
uosto, 17 km iki Palmos miesto centro, 50 m 
iki Magalufo turistinės zonos centro, 200 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 455 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 26 kv. m), 18 šeimyninių 
numerių (maks. 6 asm., 34 kv. m), 
10 Junior Suite tipo numerių (maks. 5 asm., 
40 kv. m), 10 numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS:  miesto (Playa de Magalluf, 
už 200 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai, už papildomą 
mokestį (už užstatą).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com 

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 3
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ ventiliatorius (įmontuotas 
lubose)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas (didžiojoje dalyje 
numerių)

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

Pusryčiai, 
vakarienė 
 

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
(nuo19:30 iki 20:30)

 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 
metų, vasaros metu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ lovelė
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Bahia Principe Coral Playa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ užkandžių baras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ a la carte restoranas (itališkas, 
tik vakarienės, už papildomą 
mokestį)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ SPA centras (prie baseino)
 ♦ kirpykla
 ♦ parkas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ bridžo salonas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį 
(suomiška sauna ir kontrastinis 
dušas)

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko ar iš 
šautuvo

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(keletą dienų per savaitę)

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Palmos oro 
uosto, 14 km iki Palmos miesto centro, 
200 m iki Magalufo turistinės zonos centro, 
pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1968 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. 
12-os aukštų viešbučio pastate yra: 
standartiniai numeriai (maks. 2 asm.), 
vienviečiai numeriai (maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Son Maties), smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bahia-principe.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ televizorius (plazminis)
 ♦ palydovinė TV
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas

Viskas 
įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)
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Flamboyan Caribe

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ užkandžių baras (paplūdimyje 
(užkandžiai, ledai, pieno kokteiliai)) 

 ♦ SPA centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį (nemokamai, 
jeigu klientai nuomojasi viešbučio 
automobilį)

 ♦ baseinas
 ♦ barai: 2 (baras su terasa ir 
panoraminiu vaizdu, baras prie 
baseino)

 ♦ terasa (saulės vonioms – su 
hamakais ir sūkurine vonia)

 ♦ konferencijų salė
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ internetas, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(flamenko šou, gyva muzika (2 
kartus per savaitę))

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ SPA centras (nemokamai: 
įėjimas į SPA (būtina išankstinė 
rezervacija); muzika: chill-out; 
ciklas: šaltis-šiluma)

 ♦ sūkurinė vonia (atvirame ore)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas
 ♦ sauna 

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Palmos oro 
uosto, 20 km iki Palmos miesto centro, 
200 m iki Magalufo turistinės zonos centro, 
pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1963 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro 9-ių ir 6-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra: 79 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm.), 98 standartiniai Sea View 
tipo numeriai (maks. 3 asm.), 21 vienvietis 
numeris (maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Magaluf), 
smėlio, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelflamboyan-caribe.com  

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizorius 
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (išskyrus kai kuriuos 
vienviečius numerius)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ oro kondicionierius 

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine

Viskas 
įskaičiuota
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Sol Katmandu Park & Resort

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ baseinas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ užkandžių barai: 2
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ konferencijų salės: 2 (100 asm., 
įrangą galima išsinuomoti)

 ♦ parkas
 ♦ diskoteka

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ petankė 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (ne viešbutyje)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko (ir ginklai)
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens polo

VIEŠBUČIO VIETA: 26 km iki oro uosto, apie 
14 km iki Palmos miesto centro, apie 200 
m iki Magalufo kurortinės zonos, apie 250 
m iki paplūdimio. Apie 50 m nuo viešbučio 
autobusų ir taksi stotelės.
VIEŠBUTIS: priklauso „Melia Hotels 
International“ viešbučių grupei. Pastatytas 
1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2012–2013 metais. Viešbutį sudaro 10-ies 
aukštų pastatas, kuriame yra: 364 Standard 
Double Room tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
viešbučio teritoriją ar baseiną, (min. 
1 asm. arba 2+1 asm., 20 kv.m);
58 Single Room tipo numeriai; 5 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia. Pagal 
užklausimą numerius galima sujungti.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Magalluf), 
smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com  

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ šildymas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(su individualia kontrole)

 ♦ virdulys
 ♦ balkonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 
metų, nuo gegužės iki spalio)

 ♦ lovelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka 

Viskas 
įskaičiuota
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Blue Bay

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2 (viešbučio hole, prie 
baseino (tik vasarą))

 ♦ autobusas iki paplūdimio 
(„aukštojo” sezono metu)

 ♦ parkas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį (maždaug 5 EUR 
per dieną)

 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm., yra 
galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Palmos 
oro uosto, 500 m iki Kala Majoro kuroto, 
500 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. 
Viešbučio 8-ių aukštų pastate yra: 
112 standartinių numerių (maks. 2 asm., 
10-15 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Cala Mayor) 
smėlio. Autobusas iki paplūdimio: 
nemokamai („aukštojo” sezono metu).  
Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mlbayhotels.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ rankšluosčių keitimas: kas 
antrą dieną

 ♦ televizorius 
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viskas 
įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
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Hotel Bellevue Vistanova

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ baras (viešbučio „Vistanova“ hole)
 ♦ užkandžių baras (prie baseino)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas (restoranas-bufetas 
„Vistanova“, tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas per pusryčius ir 
vakarienę)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka (tik vasaros metu)

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Palmos  
oro uosto, 20 km iki Palmos miesto 
centro, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: 4-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 198 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bluebayresorts.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ palydovinė TV (yra mokamų 
kanalų)

 ♦ plaukų džiovintuvas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ televizorius 
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ šildymas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ oro kondicionierius: centrinis

Pusryčiai, 
vakarienė

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą
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Kurortai

Santa Ponsa 
ir Paguera

Nuo sostinės Palmos vos 20 km nutolę Santa 
Ponsa ir Paguera – šurmuliuojantys, judrūs, tačiau 
kartu jaukūs ir gana ramūs kurortai. Pirmąjį 
labai mėgsta airių ir škotų turistai – jų įtaka ypač 
jaučiama daugelyje vietos barų, antrąjį dažniau 

renkasi poilsiautojai iš Vokietijos. Kuriančius savo 
atostogų planus, čia būtent ir traukia idealus 
pramogų bei ramaus poilsio derinys, modernūs, 
kiekvieno skoniui pritaikyti viešbučiai bei 
nuostabaus grožio gamta.

šIUOlAIKIšKI IR JUDRūS

 Pamėgti vakariečių 
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 Vaikščiokite – apylinkėse pilna 
pėsčiųjų maršrutų, o apink Caló des 
Monjo atsiveria kvapą gniaužiantys 
jūros peizažai. 

 Tyrinėkite povandeninį pasaulį – 
išsiruoškite nardyti arba paplaukioti 
laivu stikliniu dugnu. 

 Čia gausu įvairiausių vandens ir 
paplūdimio pramogų, veikia keletas 
aukšto lygio golfo aikštynų bei Santa 
Ponsos teniso klubas.

 Netoliese yra garsioji Dragoneros 
salelė–Nacionalinis parkas.

Santa Ponsa
Didžiulėje įlankoje įsikūręs Santa Ponsos 
kurortas didžiuojasi visą kilometrą 
besidriekiančia plačia, net 100 km 
pločio, paplūdimio juosta bei jaukia, 
gyva atmosfera. Visas veiksmas 
vyksta dviejose pagrindinėse gatvėse 
Carrer Ramon de Montcada ir Avinguda 
Rei Jaume I, kuriose veikia daugybė 
parduotuvių ir restoranų, o britiškose 
tavernose ragaujamas „Guiness“ alus. 
Nemėgstantys šurmulio ramybę 
suras viename iš trijų paplūdimių, 
tyrinėdami nuostabaus grožio apylinkes 
ar grožėdamiesi iš nedidelio uosto 
atsiveriančia panorama.

Paguera
Pagrindinė gatvė Bulevar palei krantą 
vingiuoja per visą 2 km ilgio kurortą. 
Čia ir koncentruojasi visi barai ir 
restoranai, parduotuvėlės ir butikai, 
kuriuose įsigysite puikios kokybės odos, 
juvelyrikos, keramikos dirbinių. Saule 
ir jūra galite mėgautis viename iš trijų 
paplūdimių: Playa Palmira, Playa de Torà 
ar Playa la Romana, o pakrante paėjėję 
vos 1 km, rasite pasakiškos grožio 
Cala Fornells paplūdimį.
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Pionero Santa Ponsa Park

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras (baras prie baseino)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 2 (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ paštas / faksas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ užkandžių baras
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 150 asm., 
yra galimybė nuomotis įrangą)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ futbolo aikštė, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Palmos oro uosto, 
apie 20 km iki Palmos miesto, apie 200 m iki 
Santa Ponsos centro, apie 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2002 metais. Viešbutį sudaro 
du 5-ių aukštų korpusai: „Santa Ponsa Park” ir 
„Pionero“. „Santa Ponsa Park“ korpuse yra: 
241 standartinis numeris (maks. 2+2 asm.), 
28 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm.). 
„Pionero“ korpuse yra: 286 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm.), 24 vienviečiai 
numeriai (maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Santa Ponsa, 
už 200 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelesglobales.com

Numeriuose:
 ♦ ventiliatorius (įmontuotas 
lubose)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius 
 ♦ šildymas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ šaldytuvas, už papildomą 
mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas (vienviečiuose 
numeriuose yra tik dušo 
kabina)

 ♦ oro kondicionierius 

Viskas 
įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka 
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 
metų)
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HSM S’Olivera

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, itališko maisto 
kampelis, teminiai bufetai – 1 
kartą per savaitę, vegetariškas 
maistas, dietinis maitinimas)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ barai: 2 (1 prie baseino)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ sauna 
 ♦ mini golfas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ vandens polo 
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ petankė 

VIEŠBUČIO VIETA: 32 km iki Palmos oro 
uosto, 23 km iki Palmos miesto centro, 300 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso „Hotels Saint Michel“ 
viešbučių grupei. Viešbutis pastatytas 1966 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2001 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 154 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm.), 7 vienviečiai numeriai 
bei numeriai, skirti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (už 300 m), smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.saintmichel.net

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ palydovinė TV
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

Pusryčiai, 
vakarienė

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė

111Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Playa Santa Ponsa Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras
 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, teminės 
vakarienės 2 kartus per savaitę – 
už papildomą mokestį)

 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kavinė / picerija
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas: 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ futbolas

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Palmos oro 
uosto, 20 km iki Palmos miesto centro, 
200 m iki Santa Ponsos kurorto centro, 
200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1968 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbučio 4-ių 
aukštų pastate yra: 149 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm.), 24 vienviečiai numeriai 
(maks. 1 asm.), 18 šeimyninių numerių (maks 
2+2 arba 3+1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Santa Ponsa, 
už 200 m ), smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelesglobales.com  
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius 
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ šildymas
 ♦ ventiliatorius
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ šaldytuvas, už papildomą 
mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
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Hesperia Playas De Mallorca Pusryčiai, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (grilis)
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas per pusryčius ir 
vakarienę)

 ♦ užkandžių baras (prie baseino)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras (viešbučio hole)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Palmos oro uosto, 
15 km iki Palmos miesto centro, 
250 m iki Paguera turistinės zonos centro, 
pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1964 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2000 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 212 numerių: 203 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), 
9 vienviečiai numeriai ir 1 numeris, pritaikytas 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Santa Ponsa), 
smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hoteles-hesperia.es 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas: 
kasdien

 ♦ seifas numeryje
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ palydovinė TV
 ♦ televizorius 
 ♦ šildymas

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ baseinas
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Regionas

ČIA VISADA PAVASARIS

Tenerifė

 
Atlanto vandenyne išsibarsčiusiose septyniose Kanarų salose vyrauja, ko gero, idealus klimatas – temperatūra 

čia visus metus svyruoja nuo 18 iki 24 laipsnių, kone kiekvieną dieną lepina švelnūs saulės spinduliai, viskas 
skendi žalumoje ir gėlių spalvose. Amžinas pavasaris! Tad kviečiame Jus į didžiausią Kanarų salą – kontrastingą, 
unikalią ir be galo žavingą Tenerifę. Įspūdis atvykus – nepakartojamas. Didžiules pakrantės uolas ir juodo smėlio 

paplūdimius keičia snieguotos kalnų viršūnės, o pilką Teidės vulkano peizažą – vešlios pievos ir vynuogynai, 
alyvmedžių giraitės, jaukūs miesteliai ir prabangūs kurortai.

 Viena 
populiariausių 
atostogų vietų 
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Pasigrožėti pakrantėmis
Užlipus ant įspūdingų Los Gigantes uolų, 
kurių aukštis varijuoja nuo 300 iki 700 m. 
Šių didingų uolų vardu buvo pavadintas ir 
šalia įsikūręs miestelis.

Paragauti
Papas arugadas – sūriame vandenyje 
su lupenomis išvirtų mažų bulvyčių. 
Su šiuo patiekalu puikiai dera 
Conejo al samorejo – triušienos ir 
pomidorų troškinys. 
Baracito – kavos su sutirštintu pienu, 
puria pieno puta, saldžiu likeriu bei 
cinamonu.
Kaktusų uogienės, įvairių likerių (kavos, 
apelsinų, bananų).

Švęsti
 „Santa Cruz de Tenerife” – vienas 

didžiausių ir spalvingiausių karnavalų 
Europoje.

 Devintinės – švenčiamos La Orotava 
miestelyje. Pasigrožėsite juodo smėlio 
skulptūromis ir gėlių kilimais.

 „San Andrés” – lapkričio pabaigoje 
Puerto de la Cruz ir La Orotava vyksta vyno 
festivalis.
„Sabandeño“ – folklorinės Kanarų muzikos 
festivalis, vykstantis rugsėjo mėnesį 
La Lagunoje.

Įdomu
Kasmet Tenerifę aplanko 
apie 5 mln. turistų iš viso 
pasaulio. Tenerifėje buvo 
filmuojama trečioji žymiojo 
filmo „žvaigždžių karai“ dalis.

Tenerifėje būtina

Aplankyti pačią svarbiausią 
salos vietą
Parque Nacional de las Cañadas 
del Teide – Teidės nacionalinį parką, 
kuriame puikuojasi didžiausia salos 
įžymybė – net 3718 m aukščio ir 17 km 
skersmens ugnikalnis. Būtent jam ispanai ir 
šalies svečiai turėtų būti dėkingi už sausus 
ir šiltus orus.

Nuvykti į sostinę
Santa Kruzas – jaukus miestas, kuriame 
šiuolaikinis gyvenimo tempas neužgožia 
svarbaus senojo palikimo. Būtinai 
aplankykite Ispanijos aikštę, Consepsion ir 
San Francisco šventyklas, užsukite į 
San Sebastiano gatvėje veikiantį turgų.

Susipažinti su salos 
gyvenimu
Lankant mažyčius apylinkių miestelius 
(paieškokite kalnuose jaukiai įsitaisiusio 
Masca), gurkšnojant kavą vietinėje 
kavinaitėje, ieškant suvenyrų ir šviežių 
vaisių vietiniame turguje: „Mercadillo del 
Agricultor de Tacoronte“, „Mercado de La 
Laguna“. 
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Susipažinti su kaimynėmis
Tam pačiam Kanarų salynui 
priklausančiomis, tačiau skirtingomis 
kaip diena ir naktis. Lanzarotė apstulbins 
unikaliu, jokiai kitai salai nebūdingu 
kraštovaizdžiu, o La Gomera sužavės žaliais 
peizažais ir jaukiais kalnų kaimeliais.

Visai šeimai 
 Dieną praleiskite tyrinėdami Tenerifės 

gyvūnijos ir augalijos pasaulį, gyvuojantį 
„Loro“ parke.

 „Siamo“ vandens pramogų oazėje 
išbandykite kaip įmanoma daugiau 
atrakcionų.

 Nedideliame „Hijuela del Botánico” 
botanikos sode išvysite per 3000 įvairių 
augalų rūšių, paukščių bei spalvingų 
drugelių.

 „Jardínes del Marquesado de la Quinta 
Roja“ prancūziško stiliaus sodas kalvos 
šlaite. Kaskadomis susodintų spalvingų 
gėlių sodo viršuje rasite žavingą 18 a. 
šventyklą.

 Spalvingi 
apylinkių miesteliai 
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Pamatysime
Spalvingąsias Australijos lori ir kalbančias 
Afrikos papūgas, 20 iš 21 pasaulyje esančių 
kakadu rūšių. Stebėsime šių spalvingų 
tauškalių pasirodymą. 

300 kv. m saloje gyvenančius beveik 200 
pingvinų. Užburiančio grožio akvariumą su per-
regimame tunelyje plaukiojančiais rykliais, koi 
žuvyčių spalvomis mirgantį tvenkinį. Daugybę 
kitų gyvūnų: Bengalijos tigrų, Galapagų vėžlių, 
beždžionių, delfinų, jūros liūtų, krokodilų, 
flamingų ir pelikanų.

Ką veikti?
 Pagulėti balto smėlio paplūdimyje, išsimaudyti baseine su 

Atlanto vandeniu, pasigrožėti gausia parko augmenija plaukiant 
Mai Thai upe.

 Pašėlti atrakcionuose. „The Tower of Power“ – ekstremalus 
nusileidimas ir susitikimas su rykliais (tiesa, pro stiklo sieną). 
„Didžiojo drakono atrakcionas“ – pasiplaukiojimas milžinišku greičiu. 

Tyrinėjant šį nuostabų botanikos ir 
zoologijos sodą bei akvariumą laikas 
tarsi sustos. Tai viena lankomiausių 
Tenerifės vietų, kurioje ryškiaspalvių 
gėlių ir žaliuojančių medžių apsuptyje 
verda margas ir judrus gyvenimas. 

„Loro“ parkas

„Siamo parkas“

Diena laukinės gamtos apsuptyje

Pašėlusios vandens pramogos

Ekskursijos

Įdomu
1972 metais atidarytas „loro“ parkas užėmė vos 1,3 ha plotą ir turėjo 150 papūgų. 
šiandien įspūdingoje 13,5 ha gamtos oazėje gyvena net 4000 šių paukščių. Parke taip pat 
įkurtas didžiausias Europoje delfinų baseinas.

Žydra jūra, baltutėlis smėlis, laukinės džiunglės, rytietiško 
stiliaus architektūra – jausmas toks, lyg viešėtum vienoje 
Tailando salų. Iš ties tai – „Loro“ parko įkūrėjų išmoningai 
sukurtas vandens pramogų parkas Plaja de Las Amerikas 
kurorte. 

Įdomu „Siamo“ parkui priklauso 
pasaulyje didžiausia 
dirbtinė banga (net 3 m).

Mažiesiems
Yra įrengta speciali „Lost City“ zona su daugiau nei 120 žaidimų 
ir atrakcionų.

 Jausmas lyg 
lankytumeisi Tailande 
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Ką veiksime?

Keliausime pasižvalgyti į Tenerifės 
salos gražuoles – net 700 m 
siekiančias pakrantės uolas, nuo 
kurių atsiveria kvapą gniaužiantys 
peizažai bei senasis salos geo-
loginis palikimas: gilūs tarpekliai, 
kalnagūbriai, dantytos uolos. Visai 
čia pat įsikūręs ir Los Gigantes 
miestelis, pavadintas šių didingų 
uolų vardu.

Užsuksime į gražiausiu Tenerifėje 
laikomą Maskos kaimelį, įsikūrusį 
giliai kalnuose. Čia išvysite tarp 
stačių uolų, žaliuojančių palmių ir 
kiparisų jaukiai sutūpusius kelis 
akmeninius namukus, nediduką 
skverelį ir bažnytėlę. Jaukų kaimelį 
kasdien aplanko dešimtys turistų, 
tačiau nuolatinių gyventojų čia – 
vos apie 80.

Tenerifės pasididžiavimas 

Teidės ugnikalnis
Pačioje Tenerifės salos širdyje, Teidės nacionaliniame 
parke snaudžia didingas, net 17 km skersmens trečias 
pagal dydį pasaulyje ugnikalnis, virš jūros lygio iškilęs 
net 3718 metrų. Teidės viršukalnė – aukščiausias visos 

Ispanijos taškas ir lankomiausia vieta Tenerifėje. Būtent 
jai vietos gyventojai ir salos svečiai turi būti dėkingi už 
švelnų klimatą, amžinai trunkantį pavasarį, pasakiško 
grožio peizažus ir unikalius juodo smėlio paplūdimius.

Ką veiksime?
Iki Teidės ugnikalnio važiuosime įspūdingu maršrutu. Pamažu 
į kalną kylantis kelias vingiuos per nedidelius kaimelius, 
žaliuojančius spygliuočių miškus, įspūdingų formų vulkanines 
uolas ir sustingusios lavos upes. 

Stebina, bet 2400 aukštyje kraštovaizdis dar nuostabesnis – 
atsiveria nuostabios kalnų panoramos, žavi nepaprasta 
gyvūnijos ir augalijos gausa, o dar daugiau įspūdžių žada 
3555 m apžvalgos aikštelė, į kurią ir kilsime. Iš čia atsivers 
nuostabūs vaizdai į visą Kanarų salyną. 

Įspūdingos pakrantės

Maska ir Los 
Gigantes

 Turtingo geologinio 
palikimo pakrantės 
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Ekskursijos Lanzarotė
Ugnies sala

(Lėktuvu)

Tokį vardą sala gavo po 1730 metais įvykusio ugnikalnio išsiveržimo. Būtent galingas, net 6 metus 
trukęs, išsiveržimas suteikė salai tokį pavidalą, kokį išvysime dabar. Sustingusios lavos upės, krateriai, 

įvairiaspalvės uolienos, šalia vešintys vynuogynai, palmių giraitės, puikūs paplūdimiai ir 
jaukūs kaimeliai – čia tikrai yra kuo stebėtis.

Ką veiksime?
 Aplankysime žaliąją El Golfo lagūną, Chanubio 

druskožemius bei uolėtąją Los Ervideros pakrantę. 
Užsuksime į jaukius, tradiciniais baltais namukais 
pasipuošusius Mačer, Uga ir Jaisa miestukus.

 Vyksime į Timanfajos draustinį, 1974 m. 
paskelbtą Nacionaliniu parku. Pamatysime 
„Ugnies kalnus“, keliausime vulkaniniu keliu, Jaisa 
miestelyje vaišinsimės pietumis. Cherijos vyndarių 
rajone turėsite progą apžiūrėti netradicinius 
vynuogynus, paragauti vietinio vyno.

 Aplankysime senąją Lanzarotės sostinę Tegisę, 
atsipūsime „Tūkstančių palmių“ slėnyje, Arijos ir 
Mirador del Rio apžvalgos aikštelėse. Keliaudami 
per Korono ugnikalnio suformuotus lavos laukus, 
apžiūrėsime Chameos del Agua ir Kueva de los 
Verdes vulkaninių uolų kompleksus.

Žavioji Kanarų jaunėlė

La Gomera
Didžiuliai vešlūs kalnų masyvai, 
palmių giraitės, bananų plantacijos, 
visur tvyrantis nuostabus 
lauramedžių aromatas ir 
žaliuojančiuose slėniuose pabirę 
mažyčiai kaimeliai – La Gomera 
tiesiog užburianti.

Ką veiksime?
Užsuksime į Agulo ir Ermigua – žavingus 
kaimelius. Keliausime į UNESCO nacionalinį 
„Garachonai“ parką. Čia veši reti laurų miškai, 
gyvena tik Kanarų salose sutinkamos dvi 
balandžių rūšys. Parke išgirsite neįprastą 
švilpimo kalbą, sugalvotą senųjų salos 
gyventojų, ragausite tradicinių patiekalų.

 Neįprasta žalioji 
El Golfo lagūna 
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Amžinojo pavasario sostinė

Santa Kruzas

Ką veiksime?
Vaikštinėdami jaukiomis gatvėmis, prieisime Ispanijos aikštę su 
miesto simboliu – Šventuoju Kryžiumi. Apžiūrėsime dvi šventyklas: 
1502 m. statytą Consepsion, laikomą seniausiu religiniu statiniu 
mieste, bei San Francisco – garsią dėl nuostabių sodų bei spalvingo 
gėlių laikrodžio.

„Amžinojo pavasario“ sostinė – tokia pat spalvinga, 
žalia ir jauki, kaip ir visa Tenerifė. 1494 metais įkurtas 
nedidukas žvejų miestelis Santa Kruzas ilgainiui tapo 
ypač svarbiu uostu ir netgi kurį laiką spėjo pabuvoti 
visų Kanarų sostine. Šiandien miestas žavi savo 
kontrastais – čia tarp senųjų architektūros paminklų 
verda šiuolaikinis gyvenimas, o vasario mėnesį miestas 
nusidažo ryškiomis karnavalo spalvomis.

Pasirodymas „Piramide de Arona“

Aistringasis flamenko 

Ką išvysime?
 Tris visiškai skirtingus šokius – klasikinį 

ispanišką baletą, aistringąjį flamenko ir 
ramųjį bolero. Įdomu tai, kad visi trys šokiai 

Įdomu
Aistringam šokio spektakliui 
vadovaus pati Karmen 
Mota – viena geriausių 
choreografių Ispanijoje.

bus atliekami skambant tai pačiai melodijai.
 Jausmingą ir dinamišką garsių pasaulio 

kūrinių šokio spektaklį. Skambant dainoms 
ir uždegantiems gitarų akordams, išvysite 
šių kūrinių choreografines interpretacijas: 
„Ugnis ir šokis“, „Likimas ir aistra“, „Žavesys“. 
„Lotyniškasis festivalis“, „Ispaniškoji aistra“.

Kas dar įdomaus? 
„Auditorio de Tenerife“ koncertų arena, San Sebastiano gatvėje 
veikiantis turgus, Parque García Sanabria parkas miesto centre, už 5 km 
esantis Las Teresitas paplūdimys su Sacharos smėliu.

Karštas temperamentas, įspūdingi 
kostiumai, uždeganti gyva muzika 
ir nepriekaištinga technika. Visa 
tai susilieja į nepakartojamą 
flamenko pasirodymą, kurio žiūrėti 
ir keliausime į ne mažiau įspūdingą 
„Piramide de Arona“ – vieną 
didžiausių koncertų auditorijų 
Europoje.
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Kurortas

IDEALIOMS ATOSTOGOMS

Plaja de las 
Amerikas, Los 

Kristianos ir 
Gija de Isora

Įsikūrę visai šalia, šie trys kurortai neturi lygių 
visoje saloje. Visi be galo populiarūs, tačiau dėl 
visiškai skirtingų priežasčių. Žavioje įlankoje 
įsikūrusį Los Kristianos renkasi šeimos su vaikais 
bei ramesnėms atostogoms nusiteikę poilsiautojai. 
Panašią, jaukią ir malonią, atmosferą rasite 

ir Gija de Isora kurorte. 
Tuo tarpu Plaja de las Amerikas – tikrų tikriausia 
salos vakarėlių sostinė, pilna šurmulio, juoko ir 
gyvybės net paryčiais. Šie kurortai pasirengę Jums 
pasiūlyti daugybę pramogų, didžiulę viešbučių įvairovę 
ir pačias geriausias atostogas – belieka išsirinkti.

 Vietos, turintiems 
skirtingų poreikių 
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Plaja de las Amerikas

Los Kristianos

Gija de Isora

Didžiausias Tenerifės kurortas, 
ne šiaip sau tituluojamas salos 
vakarėlių sostine. Naktinis 
gyvenimas čia išties įspūdingas – 
kilometrą besidriekiančioje Veronicas 
gatvėje susispietę šimtai niekad 
nemiegančių barų, naktinių klubų, 
vyksta gyvos muzikos koncertai, 
kabareto šou, o linksmai nusiteikęs 
jaunimas šoka tiesiog gatvėje iki 
pat paryčių. Plaja de las Amerikas 
didžiuojasi ir didžiausiu saloje 
paplūdimiu, kuriam smėlis buvo 
atvežtas iš pačios Sacharos.

Vienas seniausių salos kurortų, per 
gana trumpą laiką iš mažyčio žvejų 
kaimelio virtęs ypač svarbiu uostu 
bei pačiu populiariausiu Tenerifės 
kurortu. Los Kristianos – gerokai 
ramesnis ir jaukesnis, tad jį mieliau 
renkasi planuojantys ramesnes 
atostogas. Iki valiai pasimėgavus 
saule viename iš dviejų  juodo 
smėlio paplūdimių, smagu 
pasivaikštinėti šalia besidriekiančia 
promenada, patyrinėti jaukaus 
senamiesčio gatveles.

Gija de Isora kurortas įsikūręs vakarinėje 
Tenerifės salos dalyje. Apsuptas puikiu 
kraštovaizdžiu, siūlantis ramią, malonią 
bei draugišką atmosferą. Kurortas 
puikiai tiks ramaus poilsio mėgėjams. 
Čia nėra triukšmingų diskotekų, didelių 
parduotuvių. 

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Viešėdami Los Kristianos 
kavos ir puikių desertų 
užsukite į „Via Vai“ 
barą, tikros ispaniškos 
vakarienės – į „Tasca Casa 
Paco“. Na, o numeris vienas 
čia yra „Oliver’s With A 
Twist“ restoranas, sulaukęs 
didelių lankytojų simpatijų 
ir begalės teigiamų 
įvertinimų. 

 „Golf las Américas“ ir „Golf del Sur“ – 
geriausi golfo laukai ir nuostabus 
kraštovaizdis. 

 Įspūdį kiekvienam paliks skrydis oro 
balionu, apsilankymas beždžionių parke.

 Vandens motociklų, slidžių, banglenčių, 
burlenčių nuoma, paviršinis ir giluminis 
nardymas, plaukiojimas laivu. „Siamo“, 
„Aqualand“ ir „Octopus“ vandens parkai.

 Diena, praleista „Siamo“, „Aqualand“, 
„Octopus“ vandens parke arba jūroje 
stebint delfinus.

 Didžiausias mažasis zoologijos sodas 
pasaulyje – taip žavingąjį „Beždžionių 
parką“ apibūdina jo įkūrėjai. Be įvairių 
beždžionėlių čia gyvena spalvingos 
papūgos ir iguanos. O smagiausia – 
gyvūnėlius maitinti čia netgi būtina!

Vaikams labai patiks

Aktyvios pramogos
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Gran Melia Palacio De Isora 
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės (Boutique ir dovanų 
parduotuvės „The Market by Gran 
Melia“) 

 ♦ SPA centras (YHI SPA ir 
sveikatingumo centras, 2000 kv. m) 

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ barai: 6
 ♦ verslo centras (teikiamos 
sekretoriaus paslaugos, yra 4 
pasitarimų salės)

 ♦ vaistinė
 ♦ banketų salė
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vestuvių organizavimas („Romance 
by Gran Melia“: nepamirštas 
medaus mėnuo, vestuvių 
šventės, banketai, mergvakariai ir 
bernvakariai)

 ♦ konferencijų salės: 7 (daugiau 
kaip 3000 kv. m pertvarkomų 
plotų, skirtų susirinkimams 
ir konferencijoms: 1 salė 
susirinkimams, 7 salės 
pasitarimams, pagrindinė salė 
1005 kv. m ploto, ypatingiems 
renginiams)

 ♦ automobilių nuoma („Avis“)
 ♦ vyno rūsys (vynoteka „La Cava“, 
vynų degustacija nuo 19:00 iki 
23:00)

 ♦ baseinai: 5 (pagrindinis baseinas – 
„bekraštis”, 2 baseinai vaikams ir 3 
bendro naudojimo baseinai)

 ♦ taksi paslaugos (24 valandas per 
parą ir privatus transportas)

 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ sporto aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko, už papildomą 
mokestį

 ♦ tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą 
mokestį

 ♦ golfas, už papildomą mokestį (golfo 
simuliatorius)

 ♦ žvejyba, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras (YHI SPA – SPA ir 
sveikatingumo centras, 2000 kv. m 
ploto)

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, 18 km iki Plaja de Las Amerikas 
kurorto centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutis 
priklauso „Melia Hotels International“ viešbučių 
grupei. Viešbučio pastatuose yra: 408 Demi 
Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 48 kv. m), 
40 Master Suite tipo numerių (maks. 2+2 asm., 
68 kv. m), 31 šeimyninis Suite tipo numeris 
(maks. 2+2 asm., 68 kv. m), Master Suite, Red 
Level Demi Suite, Red Level Demi Suite Whirpool 
tipo numeriai. 6 Ocean Front Garden tipo vilos 
(uždaras miegamasis, maks. 2 asm., 120 kv. m). 
Red Level tipo numeriuose šeimos su vaikais 
neapgyvendinamos. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Alcala).
PRIE BASEINO: skėčiai, paplūdimio 
rankšluosčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com 

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ dušas (aukšto slėgio dušas, 
europietiškas SPA)

 ♦ kavavirė (Nespresso. One Bedroom 
Master Suite, Two Bedroom Master Suite 
tipo numeriuose)

 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ grindys: plytelės (aukštos kokybės 
keraminės plytelės)

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ „iPod“
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ svetainės zona (su sofa-lova)
 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mikrobangų krosnelė (Family Suite)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą užklausimą
 ♦ televizorius LCD (plokščias ekranas 32”)
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vonia (hidromasažinė vonia – One 
Bedroom Master Suite, Family Suite)

 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ internetas, už papildomą mokestį 
(greitasis)

Vaikams:
 ♦ kompiuteriniai žaidimai
 ♦ elektroniniai žaidimai
 ♦ paauglių klubas
 ♦ video žaidimai („PlayStation“, „Wii, 
XBox“, „Game Gear“)

 ♦ pramoginiai renginiai (6 dienas per 
savaitę)

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas (su profesionaliu 
personalu)

 ♦ vandens kalneliai 
 ♦ diskoteka 
 ♦ video salė
 ♦ baseinas (250  kv. m , su kalneliais ir 
piratų laivu)
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Gran Hotel Bahia Del Duque Resort Pusryčiai, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7 („La Placita“ – didelis 
pyragaičių ir ledų pasirinkimas; 
„Lobby bar“; „Piano bar“ – 
muzikinis kokteilių baras su šou 
programa; „El Chiringuito“ – gavieji 
gėrimai paplūdimyje; „Bar Azul“ 
– lengvos salotos ir Canape pietų 
metu; „La Zumeria“ – šviežiai 
spaustos sultys)

 ♦ konferencijų salės: 26 (iki 800 
asm.)

 ♦ a la carte restoranai: 8
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parkas (63 000 kv. m)
 ♦ baseinai: 4 (2 iš jų su gėlu vandeniu 
ir šildomi, 2 su jūros vandeniu

 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ kavinės: 2 („Cafe La Bahia“, „Rincon 
del Cafe“ (24 valandas))

 ♦ biblioteka
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ žvejyba, už papildomą mokestį
 ♦ skvošas, už papildomą mokestį (2 
aikštelės)

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (su apšvietimu vakarais)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ bridžo salonas, už papildomą 
mokestį

 ♦ tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ sodo šachmatai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (burlentė, 
buriavimas, vandens motociklai)

 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį 
 ♦ pilatesas 
 ♦ golfas, už papildomą mokestį 
(5 laukai už 5 minučių kelio 
automobiliu nuo viešbučio)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso korto apšvietimas

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Tenerifės oro 
uosto, 80 km iki Santa Kruzo miesto centro, 
5 km iki Los Kristianos turistinės zonos, 
Kosta Adechės kurortinėje zonoje, pirmoje 
viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Pagrindiniame 7-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 109 standartiniai Garden View 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), 131 
standartiniai Sea View tipo numeriai (maks. 
3 asm., 25 kv. m), 8 numeriai žmonėms su 
negalia (maks. 2 asm., 42 kv. m), 14 Junior 
Suite tipo numerių (maks. 3 asm., 30 kv. m), 
šeimyniniai Suite, Suite, Presidential Suite tipų 
numeriai. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Duque), 
smėlio (patogus įėjimas į jūrą). Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bahia-duque.com 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ lygintuvas: pagal papildomą 
užklausimą, už papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ šlepetės
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ televizorius 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas (arba lodžija)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ chalatas

Vaikams:
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas (jūros vandens)
 ♦ video žaidimai
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų, 
nuo 10:00 iki 18:00)

 ♦ pramoginiai renginiai (nuo 10 
vaikų grupėje)

 ♦ lovelė
 ♦ paauglių klubas
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Abama Golf & SPA Resort Pusryčiai, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas: („La Veranda“ – 
pagrindinis restoranas-bufetas 
(savitarnos restoranas), atviras 
pusryčių metu. Visada patiekiamos 
natūralios sultys, egzotiški vaisiai, 
patys šviežiausi produktai, didelis 
arbatos ir kavos rūšių pasirinkimas) 

 ♦ vyno rūsys
 ♦ SPA centras (su baseinais (vienas su 
hidromasažu))

 ♦ barai: 3 (Lobby baras – tyli, 
romantiška vietelė, gyva muzika 
(fortepijonas); „Tanganica Bar“ – 
afrikietiško stiliaus baras); Sport 
baras – airiškas pabas, didelė 
vietinės gamybos ir importinio alaus 
įvairovė, galima pažaisti biliardą ar 
„pasirgti“ už futbolo komandą)

 ♦ konferencijų salės: 10 (iki 1500 
asm.) 

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ grožio salonas
 ♦ baseinai: 7 („bekraštis“, pagrindinis 
– ežero pavidalo, baseinai 
„Ciudadela“ teritorijoje ir persiškame 
sode, dar 3 baseinai išdėstyti po 
vieną kiekvienai Villa linijai)

 ♦ kavinė: („SPA Cafe“ – šviežiai 
spaustos sultys, šalti gėrimai, 
kokteiliai iš žolelių)

 ♦ automobilių nuoma

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika (atvirame ore)
 ♦ SPA centras (2400 kv. m, 14 salių. 
Gydymo vandeniu dr. Kneipo 
metodu kursas, įvairios kosmetinės 
procedūros, manikiūras, pedikiūras, 
individualios atjauninimo, 
detoksikacijos, relaksacijos, tonuso 
pakėlimo programos, užsiėmimai 
būsimoms mamoms, kavinė SPA)

 ♦ buriavimas
 ♦ biliardas 
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis (su inhaliacija)
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (18 
duobučių, „Club House“ golfo klubo 
teritorijoje: restoranas, baras, 
parduotuvė, kurioje parduodama 
įranga. Golfo klubo teritorijoje 
geriausia naudotis bagiais su įrengta 
GPS sistema, sistemos pagalba 
taip pat galima rezervuoti staliuką 
restorane)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA:  33 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, pietvakarinėje Tenerifės salos 
pakrantėje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Viešbutis 
priklauso „Ritzcarlton Hoteles“ viešbučių grupei. 
Viešbutyje yra 471 numeris, kurie išsidėstę 
pagrindiniame „Ciudadella“ viešbučio pastate 
bei vilose. Dviviečiai numeriai (maks. 3 asm., 
40-50 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 60 kv. m), Suite tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 80 kv. m), Presidential Suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 277 kv. m) ir nuošaliau 
esančios, suaugusiems asmenims skirtos vilos. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, pirsas, baras 
paplūdimyje, už papildomą mokestį (restoranas 
„Beach Club“ – su nuostabiu vaizdu į La Gomera 
salą). Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.abamahotelresort.com 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ svetainės zona (su sofa-lova)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ vonia / dušas (vonia iš marmuro ir 
atskiras dušas)

 ♦ internetas (greitasis)
 ♦ šlepetės
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ telefonas (2 telefonai su 
autoatsakikliais, vienas įrengtas 
vonios kambaryje)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ televizorius: plazminis (interaktyvi TV, 
plokščias ekranas 32”, didelis kanalų 
pasirinkimas)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ kosmetinis veidrodis

Vaikams:
 ♦ auklė, už papildomą mokestį 
(vaikams nuo 6 iki 36 mėn.)

 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
 ♦ buteliukų šildytuvas 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ butelių sterilizatorius 
 ♦ vaikų klubas
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Mediterranean Palace
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 2 („Palace“ (švediškas 
stalas), „Cleopatra“ (švediškas 
stalas), baras-restoranas 
„Vitaminas“, galima užsisakyti 
ankstyvus pusryčius ir patiekalus 
piknikui)

 ♦ parduotuvės (Boutique)
 ♦ a la carte restoranai: 2
 ♦ konferencijų salės: 21 (nuo 30 iki 
1295 kv. m, iki 3400 asm., pilnas 
įrangos komplektas)

 ♦ televizijos salė
 ♦ baseinai: 3 (su gėlu vandeniu, 
šildomas, su fontanais)

 ♦ banketų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ užkandžių baras
 ♦ uždaras baseinas, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ grožio salonas, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 4
 ♦ verslo centras
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ sūkurinės vonios: 2 (atvira – 
nemokamai, uždara – už papildomą 
mokestį)

 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį (2 buteliukai vandens įsk.)

 ♦ pramoginiai renginiai (flamenko 
šou „Piramide de Arona“, už 
papildomą mokestį)

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Plaja de Las Amerikas kurorto centre, 
pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso „Expo Hoteles & Resorts“ 
viešbučių grupei. Pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbučio šešių aukštų pastate yra 535 numeriai: 
275 standartiniai Mountain View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 220 standartinių 
Pool View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 29 kv. 
m), 16 Suite Pool View tipo numerių (maks. 2+1 
asm.), 12 Suite Mountain View tipo numerių 
(maks. 2+1 asm.), 12 Suite tipo numerių su terasa 
ir nuosavu baseinu (maks. 3 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (El Camison), smėlio, yra 
baras. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.expogrupo.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ televizorius 
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ rusiški kanalai: 5
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (komplekso „Mare 
Nostrum Resort Club Mare“ 
teritorijoje (Full Board + gėrimai) 
Turtle – nuo 6 mėn. iki 3 metų, 
Willy – nuo 4 iki 7 metų, Sailor 
– nuo 8 iki 12 metų)

 ♦ meniu 
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vežimėlis
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Iberostar Anthelia 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ a la carte restoranai: 3 
(barbeque atviras pietų metu.  
Italų, ispanų, tarptautinis 
meniu)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salės: 8
 ♦ parkas (30 000 kv. m)
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras (naujas „Wellness 
& Spa Thai Zen SPAce”)

 ♦ kino salė (iki 110 vietų)
 ♦ restoranas (nacionalinės 
virtuvės tipas keičiamas 
kasdien)

 ♦ barai: 3 (baras prie baseino, 
baras su šou programa, baras 
su gyva muzika vakarais)

 ♦ automobilių nuoma, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 3 (2 su gėlu vandeniu 
(1 šildomas); 1 su vandenyno 
vandeniu)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika (kasdien)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ tai či
 ♦ kokteilių ruošimo pamokos
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas 
 ♦ tinklinis 
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį 
(platus paslaugų pasirinkimas, 
tarp jų Tai Sjut – vienvietis arba 
dvivietis Sjut SPA, išnuomojamas 
7-8 valandoms. Jame atliekamos 
įvairios procedūros: vonios, masažai, 
įvyniojimai; galima užsisakyti pietus)

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ maisto gaminimo kursai (tarptautinė 
virtuvė)

 ♦ tenisas
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalios šou programos 3 
kartus per savaitę, pramoginės 
programos – 1 kartą per savaitę)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka (1 kartą per savaitę)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

VIEŠBUČIO VIETA: 16 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, 4 km iki Plaja de Las Amerikas 
kurorto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutis 
priklauso „Iberostar“ viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro penki pastatai, kuriuose yra 322 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 29 kv. 
m), 28 dviviečiai Superior Priority Locationi  tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 28 kv. m), 
14 Suite Sea View tipo numerių (maks. 3 asm.), 
šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Fanabe), smėlio. 
Gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.iberostar.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ patalynės keitimas: kas antrą dieną
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ bidė
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV

Vaikams:
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį (tarp jų ir 
dvyniams)

 ♦ baseinai vaikams: 2 (1 su gėlu vandeniu ir 
šildomas, 1 su jūros vandeniu nešildomas)

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ elektroninė auklė
 ♦ buteliukų šildytuvas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už papildomą 
mokestį (vakaro metu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas („Smiley Kids Club“ nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ meniu 

Viskas 
įskaičiuota
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Adrian Hoteles Jardines De Nivaria

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ televizijos salė
 ♦ grožio salonas, už papildomą mokestį
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranai: 2 (Viduržemio 
jūros regiono ir tarptautinė virtuvė; 
gyvenantys Suite, Superior Suite 
numeriuose, su HB ir FB, gali 
pusryčiauti restorane a la carte „La 
Cupula“, pietūs ir vakarienė – už 
papildomą mokestį)

 ♦ konferencijų salės: 5 (pagrindiniame 
pastate, iki 300 asm., pilnas įrangos 
komplektas)

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ verslo centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
(požeminis garažas)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ parkas
 ♦ interneto kavinė
 ♦ barai: 3
 ♦ baseinai: 2 (1 su jūros vandeniu ir 
šildomas ištisus metus, 1 su gėlu 
vandeniu, nešildomas)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ kirpykla
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas  (2 aukšto salėje, 
keletas kompiuterių, šiuo metu 
nemokamai)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo žaidimai
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ dviračiai (už užstatą)
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį („Aequor SPA“)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ skvošas, už papildomą mokestį
 ♦ sodo šachmatai
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (su dirbtinės žolės 
danga)

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Kosta Adechės kurortinės zonos 
centre, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutis 
priklauso „Adrian Hoteles“ tinklui. Viešbutį sudaro 
šeši 3-jų ir 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 
175 standartiniai dviviečiai numeriai (maks. 2 
asm., 29-32 kv. m), 46 vieno kambario Junior 
Suite tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 35-40 kv. m), 23 dviejų 
kambarių Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 
40-50 kv. m), 17 dviejų kambarių Superior Suite 
tipo numerių (maks. 3 asm.), 1 dviejų kambarių 
šeimyninis numeris (maks. 4 asm., 60 kv. m), 
2 trijų kambarių Royal Suite tipo numeriai (maks. 
4 asm., 124 kv. m), 4 Suite Superior Duplex tipo 
numeriai, 3 Presidential Suite tipo numeriai. 
Taip pat yra numerių nerūkantiems, Connection 
tipo numerių ir numerių, pritaikyų žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Fanabe), smėlio. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.adrianhoteles.com 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas (2 telefonai, 1 vonios 
kambaryje)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas (arba lodžija, mebliuoti)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ virdulys
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ vonia
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ chalatas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ rusiški kanalai: 3
 ♦ oro kondicionierius: individualus

Vaikams:
 ♦ baseinas: jūros vandens (šildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ lovelė
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė
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Gran Tacande Pusryčiai, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės (drabužių parduotuvė)
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinai: 2 (1 su jūros vandeniu ir 1 
šildomas)

 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salės: 11 (iki 250 asm.)
 ♦ užkandžių baras
 ♦ grožio salonas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas („Zurron“ (švediškas 
stalas per pusryčius ir vakarienę, 
tarptautinė virtuvė))

 ♦ spauda 
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (grilio 
restoranas „Bokana“ )

 ♦ verslo centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ gyva muzika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ Thallasso centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika 

VIEŠBUČIO VIETA:  20 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, 3 km iki Plaja de Las Amerikas 
kurorto centro, pirmoje viešbučių linijoje, 50 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. Viešbutis 
priklauso „Dreamplace“ viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro keturi pastatai, kuriuose yra: 
standartiniai  numeriai (maks. 2+2 asm., 
45 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 60 kv. m), Senior Suite tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 80 kv. m), Imperial Suite ir 
Royal Suite tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Duque, 
už 50 m), smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai, už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dreamplacehotels.com 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: kas antrą dieną 
(Suite - kasdien)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas (mebliuota lodžija)
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas: visą parą
 ♦ seifas numeryje
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ bidė
 ♦ televizorius 
 ♦ vonios reikmenys

Vaikams:
 ♦ baseinas (jūros vandens)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį (maždaug 
15 eurų valandai)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ lopšelis (kasdien, išskyrus 
sekmadienius, rezervuoti 
mažiausiai prieš parą)

 ♦ lovelė
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Costa Adeje Gran Hotel Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa (saulės vonioms, 4500 kv. m)
 ♦ gydytojo iškvietimas (ištisą parą, už 
papildomą mokestį)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį (6 kompiuteriai su vaizdo 
kameromis)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ barai: 4
 ♦ baseinai: 3 (1 iš jų šildomas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas („La Laja“)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ masažo kabinetas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ konferencijų salės: 11
 ♦ spauda
 ♦ restoranai: 2 (pagrindinis 
restoranas „La Finca“ su tarptautine 
virtuve – švediškas stalas; „La 
Tasca“ tradicinės Kanarų virtuvės)

 ♦ kirpykla
 ♦ diskoteka
 ♦ parduotuvės (firminiai Boutique, 
kioskas su tarptautine spauda)

 ♦ taksi paslaugos (ištisą parą)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ golfas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas 
 ♦ skvošas už papildomą 
mokestį

 ♦ tenisas
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna, už papildomą 
mokestį

 ♦ paslaugos žmonėms su 
negalia (neįgaliesiems 
numatytos automobilių 
stovėjimo vietos, staliukai 
baruose ir restoranuose, 
tualetai)

 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas
 ♦ masažas
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, 500 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais. 
Viešbutis priklauso „Gf Hotels“ viešbučių 
grupei. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra 457 
numeriai: 438 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 40 kv. m), 14 Senor Suite tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 60 kv. m), 4 Royal Suite 
tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 130 kv. m), 1 
Imperial Suite tipo numeris (maks. 4+2 asm., 
170 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Fanabe – į kairę 
nuo viešbučio, Playa del Duque – į dešinę nuo 
viešbučio, už 500 m ), smėlio. Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gfhoteles.com  

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ aptarnavimas: numeriuose visą 
parą

 ♦ televizorius 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rusiški kanalai: 2
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų priedai („PlayStation“, 
„Wii“, „XBox“, „Game Gear“ 
ir pan.)
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Hotel Isabel 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 4
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (iki 35 
asm.)

 ♦ parkas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ spauda, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos (savitarna, už 
papildomą mokestį)

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ kirpykla
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ krepšinis, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ futbolas, už papildomą mokestį 
(klientams su AI nemokamai, 
būtina išankstinė rezervacija)

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (klientams su AI 
nemokamai, būtina išankstinė 
rezervacija)

 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį (klientams su AI 
nemokamai, būtina išankstinė 
rezervacija) 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 

VIEŠBUČIO VIETA: 21 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, Kosta Adechės 
kurortinėje zonoje, apie 600 metrų iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 384 numeriai: 
176 apartamentai (maks. 2+1 asm.), 
188 vasarnamiai (maks. 3+1 asm.), 10 
vieno kambario vilų (maks. 2+2 asm.), 10 
dviejų kambarių vilų (maks. 4+2 asm.), yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Fanabe, 
už 600 m), smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gfhoteles.com 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 4 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa (vaizdas į jūrą, 
kalnus, baseiną arba Gomerą salą)

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas vaikams (šildomas)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

Viskas 
įskaičiuota
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Fanabe Costa Sur

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2
 ♦ restoranas (švediškas stalas, 
iki 700 asm., užkandžių 
baras-restoranas prie baseino 
„La Choza“)

 ♦ parduotuvės (mini 
parduotuvė, žurnalų kioskas)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ banketų salė (salonas vakaro 
renginiams „El Drago“)

 ♦ užkandžių baras
 ♦ baseinai: 3 (1 šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ spauda, už papildomą 
mokestį

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį (4 
kompiuteriai su kameromis)

 ♦ konferencijų salė („Teide“ 350 
kv. m, iki 100 asm.)

 ♦ valiutos keitykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ sporto aikštelė
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir 
vakarinė programa)

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė 

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, Kosta Adechės 
kurortinėje zonoje, 500 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso „Gf Hotels“ viešbučių 
grupei. Pastatytas 1994 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2004 metais. Dviejuose 
5-ių aukštų viešbučio pastatuose yra 413 
numerių: 200 standartinių numerių 
(maks. 3 asm., 40 kv. m), 196 šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm.), 12 Junior Suite 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 60 kv. m), 
5 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Fanabe, Playa 
del Duque, už 500 m), smėlio.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai 
(čiužiniai už užstatą). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gfhoteles.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą 
per savaitę

 ♦ vonia
 ♦ dušas (numeriuose 
neįgaliems)

 ♦ bidė
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizorius 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ internetas: LAN, už papildomą 
mokestį

 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir 
vakarinė animacija kasdien)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka 

Viskas 
įskaičiuota
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Gran Bahia Principe 
Tenerife Resort Viskas 

įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranai: 6 (3 „Costa 
Adeje“ (jūros gėrybės, ispanų 
ir italų virtuvė) 3 „Tenerife“ 
(Meksikos, italų, japonų, tajų, kinų 
virtuvė))

 ♦ barai: 5
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ konferencijų salės: 8 (iki 240 asm.)
 ♦ taksi paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ autobusas iki paplūdimio 
(pervežimas į Las Americas 
paplūdimį (1 kartą per dieną))

 ♦ diskoteka, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 3 (2 „Costa Adeje“; 1 
„Tenerife“)

 ♦ restoranai: 2

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas 
 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
ir vakarinė animacinė ir 
pramoginė programos)

 ♦ gyva muzika (vakarais)
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ skvošas 
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, 12 km iki Plaja de Las Amerikas 
kurorto paplūdimio, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2003 metais. Viešbutis 
priklauso „Bahia Principe“ viešbučių grupei. 
Viešbučio komplekse yra 700 numerių. „Costa 
Adeje“ korpuse yra: 453 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm.), 25 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 50 kv. m). „Tenerife“ korpuse yra 
222 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 50 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: smėlio (nedidelis, įėjimas į jūrą – 
akmenuotas, gultų ir skėčių paplūdimyje nėra). 
Autobusas iki paplūdimio: nemokamai 
(į paplūdimį Las Americas, 1 kartą per dieną).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį (už užstatą).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bahia-principe.com 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ televizorius 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien (pagal 
atskirą užklausą)

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ mini baras (vanduo, alus, gaivieji 
gėrimai)

 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ meniu 
 ♦ baseinai: 2 („Costa Adeje“, 
„Tenerife“)

 ♦ žaidimų aikštelė
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Jardin Tropical 
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salės: 7 (nuo 12 iki 
400 asm.)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ SPA centras
 ♦ barai: 4
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu ir 
šildomas)

 ♦ užkandžių baras
 ♦ a la carte restoranai: 3 (žuvies 
restoranas „Las Rocas“ ant 
vandenyno kranto, japoniškas 
restoranas  „EIZO“, užkandžių 
baras „Los Cucuruchos“ pietums 
(šalia baseino), išskirtinis 
gurmanų restoranas „El Patio“ su 
rafinuota autorine virtuve)

 ♦ parkas (12 000 kv. m)
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvės (rūbai, dovanos, 
laikraščiai)

 ♦ restoranas („Las Mimosas“ 
(pusryčiai ir vakarienė: 
švediškas stalas), šeštadieniais 
ir sekmadieniais: pusryčiai iki 
12:00, teminės vakarienės))

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje)

 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(„Cafe de Paris“ (kelis kartus 
per savaitę))

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (teniso klubas už 
400 m nuo viešbučio)

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį (nuo 16 metų)

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ kazino (įėjimas – nemokamai, 
už 200 m nuo viešbučio)

VIEŠBUČIO VIETA: 19 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, 200 metrų iki jachtų 
klubo, 100 m iki Kosta Adechės kurortinės 
zonos centro, 300 metrų iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 5-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 28 kv. m), Junior Suite, 
Junior Suite Sea View, šeimyniniai, Presidential 
Suite, Suite, Connection tipų numeriai, yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS:  miesto (Playa El Bobo), smėlio. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.jardin-tropical.com  

Numeriuose:
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ telefonas (su autoatsakikliu 
miegamajame; yra telefonas vonios 
kambaryje)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kas antrą dieną
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (Suite, Junior 
Suite)

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ seifas (Standard Double Room Ir 
Family – už papildomą mokestį)

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ televizorius 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas: numeriuose visą parą
 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ svarstyklės (Suite, Junior Suite)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas (gėlo vandens) 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
tik „aukštojo“ sezono metu)

+
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Melia Jardines Del Teide Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 2 (Lobby baras „Breeze“ 
10:30–01:00)

 ♦ grožio salonas
 ♦ kortų žaidimų kambarys
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 110 
asm.)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį

 ♦ užkandžių baras („La Palapa“ 
(11:00–17:30)) 

 ♦ restoranas („Sterlizia“)
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ kirpykla
 ♦ autobusas iki paplūdimio
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parkas (12 000 kv. m)
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu, 1 
šildomas žiemos sezonu)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė (dirba visą 
parą)

 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (iki 01:00)
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ skvošas (už užstatą)
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį 
(paplūdimyje)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, ant kalvos, priešais Del 
Duque paplūdimį (apie 800 m).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais. 
4-ių aukštų viešbučio pastate yra: 258 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
35 kv. m), 42 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 45 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Duque) 
smėlio, autobusas iki paplūdimio: 
nemokamai (pagal tvarkaraštį). Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šaldytuvas (pagal atskirą užklausą, už 
papildomą mokestį)

 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (gėlo vandens) 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
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Sol Tenerife Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas (švediškas stalas)
 ♦ konferencijų salė
 ♦ užkandžių baras
 ♦ barai: 2 (muzikinis baras su gyva 
muzika vakarais, baras prie 
baseino)

 ♦ televizijos salė (su poilsio salonu)
 ♦ parkas (10000 kv. m)
 ♦ grožio salonas
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu, 1 
šildomas)

 ♦ terasa (soliariumas)
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ poilsio kambarys
 ♦ parduotuvės (drabužiai, 
supermarketas)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
ir vakarinė animacinė 
programa)

 ♦ petankė 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 19 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, Plaja de Las Amerikas 
kurorto centre, pirmoje viešbučių linijoje, 
200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. 
Viešbutis priklauso 
„Melia Hotels International“ viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro du 11-os aukštų pastatai, 
kuriuose yra 522 standartiniai dviviečiai 
numeriai (maks. 3 asm., 21-30 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de las Americas), 
smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV (už pultą imamas 
užstatas)

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: kas 2 dienas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų, 
tik „aukštojo” sezono metu)

 ♦ baseinas (gėlo vandens)
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Iberostar las Dalias  Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė
 ♦ barai: 3 („Diana“ su gyva muzika 
ir pramogine programa; kokteilių 
baras „Venus“; baras prie 
baseino)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu, 1 
šildomas)

 ♦ parkas (3000 kv. m)
 ♦ restoranas (pagrindinis 
restoranas – „Danae“: švediškas 
stalas)

 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ tinklinis 
 ♦ teniso kortas už papildomą 
mokestį („Iberostar Bouganville 
Playa“)

 ♦ smiginis
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas („Iberostar Bouganville 
Playa“)

 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ pilatesas 
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalios šou programos - 
5 kartus per savaitę)

 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko (ir šautuvai)
 ♦ gyva muzika (2 kartus per 
savaitę)

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ diskoteka (kasdien)

VIEŠBUČIO VIETA: 18 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, 3 km iki Kosta Adechės kurorto 
zonos centro, antroje viešbučių linijoje, 500 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutis 
priklauso „Iberostar“ viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro vienas pastatas, kuriame yra: 404 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 
25 kv. m), 94 šeimyniniai numeriai, 5 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (paplūdimys Playa de Bobo, 
iki paplūdimio La Pinta maždaug 500 m), smėlio. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą 

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ dušas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: kas 2 dienas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Vaikams:
 ♦ paauglių klubas
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ diskoteka 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė vakare, už papildomą 
mokestį

 ♦ vaikų klubai: 3 (mini klubas nuo 4 
iki 7 metų; maksi klubas nuo 8 iki 
12 metų, nuo liepos iki rugsėjo)
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Gala Tenerife 
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ baras
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ paštas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 2 (su gėlu vandeniu, 1 
šildomas žiemos sezonu)

 ♦ belaidis internetas  (hole ir 
konferencijų salėse, hole 
nemokamai)

 ♦ parkas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ konferencijų salės: 4
 ♦ restoranas („Kalahari“ (švediškas 
stalas, tarptautinė virtuvė, Show 
Cooking))

 ♦ grožio salonas
 ♦ televizijos salė (su poilsio salonu)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį (taip pat 
hidromasažas ir „Vichy“ 
dušas, už papildomą mokestį)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ smiginis
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, 500 m iki Plaja de Las 
Amerikas kurorto centro, antroje viešbučių 
linijoje, 500 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutis priklauso „Alexandre Hotels“ 
viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 308 numeriai: 
162 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
37 kv. m), 104 Club Alexandre tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 37 kv. m), 37 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm.), 5 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Troya, 
už 500 m ), smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai 
(čiužiniai – už papildomą mokestį). 
Paplūdimio rankšluosčiai, už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelgala.com 

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: kas 2 dienas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas
 ♦ šaldytuvas, už papildomą mokestį
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
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la Siesta
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ parkas
 ♦ restoranas („El Drago“ (švediškas 
stalas, tarptautinė virtuvė, Show 
Cooking, teminės vakarienės, 
vyrams, vakarienės metu, būtina 
paisyti Dress Code reikalavimų))

 ♦ baseinas (su jūros vandeniu,  
šildomas)

 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 2 (1 baras prie baseino)
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 600 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Plaja de Las Amerikas  kurortinėje 
zonoje, 500 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutis atnaujintas 2004 
metais. Viešbutis priklauso „Alexandre Hotels“ 
viešbučių grupei. Viename 3-jų aukštų pastate 
yra 282 numeriai: 159 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 35 kv. m), 114 Club Alexander 
tipo numerių (maks. 2+2 asm., 40 kv. m), 9 
Superior Club Alexander Jacuzzi tipo numeriai, 8 
Connection tipo numeriai, 5 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio / akmenuotas. Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lasiesta-hotel.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ televizorius 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ sofa

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ meniu 
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ diskoteka 
 ♦ lovelė
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Iberostar Torviscas Playa Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parkas (1500 kv. m)
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2 (baras-diskoteka)
 ♦ restoranai: 2 (pagrindinis ir 
grilio restoranas)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ parduotuvės (mini 
parduotuvė)

 ♦ garažas
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ užkandžių baras (prie 
baseino)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ baseinai: 3 (su gėlu 
vandeniu, 1 šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 
15 iki 200 asm.)

 ♦ kortų žaidimų kambarys

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (kasdien, uždaroje 
patalpoje su baru, čia taip pat 
vyksta bingo, karaokė)

 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ smiginis
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ karaoke
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ šokių pamokos
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (paplūdimyje)

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais 
(profesionalios šou programos - 
4 kartus per savaitę, pramoginės 
programos - 3 kartus per savaitę)

 ♦ video žaidimai, už papildomą 
mokestį

 ♦ badmintonas
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika 
 ♦ vandens polo 
 ♦ bingo
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas už užstatą

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, Kosta Adechės 
kurortinės zonos centre, 150 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. 
Viešbutis priklauso „Iberostar“ viešbučių 
tinklui. Viešbutį sudaro 9-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 454 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm.), 10 šeimyninių numerių 
(maks. 4 asm.), 11 Executive tipo numerių 
(maks. 3 asm.), 2 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 3 asm.). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Torviscas, 
už 150 m), smėlio. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: kas 2 dienas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ mini baras (užpildymas – pagal 
atskirą užklausą; naudojimasis 
šaldytuvu – nemokamai)

 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ oro kondicionierius 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubai: 3 (mini klubas nuo 4 
iki 7 metų, maksi klubas nuo 8 iki 
12 metų, paauglių klubas nuo 13 iki 
17 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinas
 ♦ auklė vakare, už papildomą mokestį 
(pagal atskirą užklausą)
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Isla Bonita
Luxe 
viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ barai: 3 (baras prie baseino; 
„Plaza“: gyva muzika, šou, 
konkursai, įsikūręs atvirame ore, 
tarp korpusų, dirba nuo 10:00 
iki 23:00 vasarą ir nuo 10:00 iki 
18:00 žiemą; „Acuario“ 18:00 – 
23:00, atviras žiemos metu)

 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas)
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ terasa (saulės vonioms, korpusų 
viršuje (viena iš jų nudistams))

 ♦ restoranas („La Bodega“ – 
pagrindinis restoranas, bufetas 
per pusryčius ir pietus; barbeque 
(kepsnių) restoranas „Biergarten“, 
reikia rezervuoti. Svečiams su 
AI maitinimo sistema, viena 
vakarienė nemokama)

 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė, už papildomą mokestį 
(rezervavus)

 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
ir vakarinė programa)

 ♦ teniso kortas 
 ♦ paslaugos žmonėms su 
negalia

 ♦ sauna 
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ skvošas
 ♦ sporto aikštelė
 ♦ šaudymas iš lanko (ir 
šautuvai)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini futbolas
 ♦ badmintonas
 ♦ krepšinis

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Plaja Fanabe rajone, antroje viešbučių 
linijoje, 300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS:  pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutis 
priklauso „Adonis Resorts“ viešbučių grupei. 
Viešbučio pastatuose yra: 268 standartiniai 
numeriai 
(maks. 4 asm., 35 kv. m), 150 Superior tipo 
numerių (maks. 4 asm., 35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Fanabe, už 
300 m), smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.adonisresorts.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ bidė
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas: kas antrą dieną
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ televizorius 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rašomasis stalas

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ diskoteka 
 ♦ baseinai vaikams: 2 (viešbučio 
sode)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė (su kalneliais ir 
sūpynėmis) 

 ♦ pramoginiai renginiai
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Hovima la Pinta Aparthotel 

Be live la Nina

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ šaldytuvas
 ♦ televizorius (pultas už užstatą)
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ bidė
 ♦ mini virtuvėlė (pilnai įrengta)
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: 6 kartus per 
savaitę

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ rankšluosčių keitimas: 6 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ aptarnavimas: numeriuose visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2 (1 baras prie baseino)
 ♦ belaidis internetas  
(registratūros zonoje)

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu ir 
šildomas)

 ♦ restoranas (dengtas 
restoranas pusryčiams 
su panoraminiu vaizdu 
į vaikų žaidimo aikštelę, 
šalti patiekalai vakarienei – 
užsisakius, ankstyvi pusryčiai 
– užsisakius)

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, 
už papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salės: 3
 ♦ užkandžių baras (prie baseino)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas (su tarptautine virtuve 
(švediškas stalas))

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ sūkurinės vonios: 2 (baseinų 
zonoje)

 ♦ baras (Lobby baras)
 ♦ baseinai: 2 (vienas iš jų šildomas)
 ♦ grožio salonas

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, 1 km iki Plaja de Las Amerikas kurorto 
centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1987 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2002 metais. 
Viešbutis priklauso „Hovima“ viešbučių grupei. 
5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 180 dviejų 
kambarių apartamentų (maks. 2+2 asm., 
55 kv. m), 40 Suite tipo dviejų kambarių 
apartamentų (maks. 4+2 asm., 60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa La Pinta), smėlio. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį (už užstatą).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hovima-hotels.com 

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Kosta Adeche kurorto centre, 
300 metrų  iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. 
Viešbučio 7-ių aukštų pastate yra: standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm.), Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm.), taip pat yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Fanabe, 
už 10 minučių kelio pėsčiomis), smėlio. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belivehotels.com 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas, už papildomą mokestį
 ♦ bingo
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika
 ♦ stalo tenisas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ skvošas
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka  („aukštojo” sezono 
metu kasdien 20:30)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
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Hovima Santa Maria

Hovima Jardin Caleta

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys
 ♦ ventiliatorius (ant lubų)
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: 5 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius 
 ♦ mini virtuvėlė (mikro bangų 
krosnelė, skrudintuvas, indai)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia / dušas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ kavavirė
 ♦ mikrobangų krosnelė
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ balkonas

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ televizorius 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV (yra mokamų 
kanalų)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ rusiški kanalai: 1
 ♦ telefonas
 ♦ kavavirė
 ♦ rankšluosčių keitimas: 5 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 5 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini virtuvėlė (įrengta)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas (uždaras restoranas 
su oro kondicionieriumi 
pusryčiams ir vakarienei)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2 (bare su staliukais, 
esančiame prie baseino, galima 
papietauti)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinai: 2 (šildomi žiemos 
sezonu)

 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(savitarna, už papildomą 
mokestį)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ barai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 3 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, 1 km iki miesto centro, 300 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008–2012 metais. Viešbutis 
priklauso „Hovima“ viešbučių grupei. 7-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 193 vieno kambario Studio 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 
4 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia,138 
vieno miegamojo apartamentai (maks. 2+2 asm., 
42 kv. m), 71 dviejų miegamųjų apartamentas 
(maks. 4+2 asm., 55 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Puerto Colon), smėlio. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hovima-hotels.com  

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, apie 1 km iki La Kaleta centro, 50 m iki jūros, 
1,2 km iki miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1996 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutis 
priklauso „Hovima“ viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 12 vieno 
kambario Studio tipo numerių (maks. 2+1 asm., 
23 kv. m), 224 vieno kambario apartamentai 
(maks. 2+2 asm., 30 kv. m), 8 Suite tipo numeriai 
(maks. 4+2 asm., 60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa La Enramada, 
Playa del Duque), akmenuotas. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hovima-hotels.com 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų kambarys

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas: gėlo vandens (šildomas)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ diskoteka 

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Pusryčiai, 
pietūs, vakarienė
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Hovima Panorama Aparthotel 

Aparthotel Compostela Beach Golf Club

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas: 5 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ dušas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ valgomasis stalas
 ♦ ventiliatorius
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ virtuvė (viryklė, skrudintuvas, indai)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ bidė
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 5 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius, už papildomą mokestį
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ šaldytuvas
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje, 
pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ lygintuvas: už papildomą mokestį
 ♦ ventiliatorius (svetainėje)
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(savitarna, skalbyklės, už 
papildomą mokestį)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas (švediškas stalas, 
šaltą vakarienę reikia užsisakyti 
iš anksto)

 ♦ barai: 2 (1 baras prie baseino)
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu, 
šildomas žiemos sezonu)

 ♦ automobilių nuoma

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2 (baras – lengvi 
užkandžiai ir gėrimai dienos 
metu; baras prie baseino)

 ♦ restoranas (pusryčiai a la 
carte ir pagal meniu)

 ♦ baseinas (šildomas žiemą)

VIEŠBUČIO VIETA:  17 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, 1 km iki Plaja de Las Amerikas kurorto centro, 
antroje viešbučių linijoje, 350 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutis priklauso 
„Hovima“ viešbučių grupei. 4-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 94 vieno kambario Studio tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 35 kv. m), 67 dviviečiai vieno 
miegamojo apartamentai (uždaras miegamasis, 
maks. 2+2 asm., 45 kv. m), 13 dviviečių Suite tipo 
numerių (uždaras miegamasis, maks. 5 asm., 
64 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de las Americas), 
smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. Skėčiai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hovima-hotels.com 

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, 100 m iki kurortinės zonos centro, 800 metrų 
iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2003 metais. Viešbutis priklauso 
„Coral Hotels“ viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 
aštuoni 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 224 
numeriai: 190 vieno miegamojo apartamentų 
(maks. 2+2 asm., 56 kv. m), 36 dviejų miegamųjų 
apartamentai (maks. 4+1 asm., 73 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Las Vistas), 
smėlio (vulkaninis smėlis). Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai 
(čiužiniai – už papildomą mokestį).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.coral-hotels.com

 Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
vakarais, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė, už 
papildomą mokestį (netoli 
viešbučio)

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą 
užklausimą, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota

Pusryčiai, 
pietūs, vakarienė
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Aparthotel Bonanza

Aparthotel los Alisios

Pusryčiai, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ mini virtuvėlė (elektrinė viryklė, 
skrudintuvas)

 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ svetainės zona (svetainėje yra sofa-lova)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas: 5 kartus per savaitę
 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje, pagal 
atskirą užklausimą, už papildomą mokestį

 ♦ virdulys
 ♦ mikrobangų krosnelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizorius 

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia  
 ♦ plaukų džiovintuvas, už 
papildomą mokestį 

 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius, už papildomą 
mokestį 

 ♦ šaldytuvas 
 ♦ seifas, už papildomą 
mokestį 

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ virtuvė (įrengta)  

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ parkas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(savitarna, už papildomą 
mokestį)

 ♦ baras
 ♦ televizijos salė
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas  
 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ parduotuvės 

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, Plaja de Las Amerikas kurorte, 450 m iki 
jūros, 1,5 km iki golfo laukų.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1971 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2001 metais. Viešbutis priklauso 
„Coral - Hotels“ viešbučių grupei. Viešbutyje yra 
139 numeriai:101 Studio tipo numeris 
(maks. 3 asm. 38 kv. m), 23 vieno miegamojo 
apartamentai (maks. 4 asm., 54 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (už 450 m), smėlio. Skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.coral-hotels.com
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Los Kristianos kurorte, antroje 
viešbučių linijoje, 15 min. pėsčiomis iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutyje yra 
3 korpusai, kuriuose yra 115 numerių: 111 vieno 
miegamojo apartamentų (maks. 2+2 asm., 
70 kv. m), 4 dviejų miegamųjų apartamentai 
(maks. 4+1 asm., 120 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, vulkaninės kilmės smėlio. 
Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį. Paplūdimio 
rankšluosčių nėra. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Čiužiniai – už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.coral-hotels.com 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų kambarys, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ petankė

 Pramogos ir sportas: 
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį 

 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius bendrame baseine
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Sol Sun Beach Apartamentos

Paraiso Del Sol Aparthotel

Pusryčiai, 
vakarienė

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas (su vaizdu į baseiną ir 
į jūrą)

 ♦ patalynės keitimas: kas 2 dienas
 ♦ mini virtuvėlė (pilnai įrengta)
 ♦ telefonas
 ♦ ventiliatorius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kas antrą 
dieną

 ♦ kavavirė
 ♦ televizorius 
 ♦ palydovinė TV, už papildomą 
mokestį 

 ♦ mini šaldytuvas

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ mini virtuvėlė (elektrinė viryklė (2 
degikliai), skrudintuvas, virtuvės 
reikmenų rinkinys)

 ♦ dušas
 ♦ televizorius, už papildomą mokestį
 ♦ ventiliatorius, už papildomą mokestį
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ lyginimo lenta: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ virdulys
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ numerių tvarkymas: 5 kartus per 
savaitę

 ♦ lygintuvas: už papildomą mokestį
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje, 
pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ kavavirė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės 
(„supermarketas“)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kavinė 
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu 
ir šildomas žiemos sezonu)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas (pusryčiai ir 
vakarienė)

 ♦ parkas
 ♦ televizijos salė (su poilsio 
salonu)

 ♦ užkandžių baras
 ♦ valiutos keitykla

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ sodas
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ baras (prie baseino)
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos (savitarna, už 
papildomą mokestį)

 ♦ bagažo saugojimo 
kambarys

 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki Tenerifės pietinio 
oro uosto, Kosta Adechės kurortinės zonos centre, 
pirmoje viešbučių linijoje, 40 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutis priklauso 
„Melia Hotels International“ viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro penki korpusai, kuriuose yra 154 
numeriai: 79 Studio tipo numeriai (maks. 3 asm.), 
61 vieno miegamojo apartamentas (maks. 4 
asm.), 14 dviejų miegamųjų apartamentų 
(maks. 4+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Fanabe), smėlio. 
Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com 
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
100 m iki Plaja de Las Amerikas kurorto centro, 400 m iki paplūdimio, 
1,5 km iki golfo laukų.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutis priklauso „Coral Hotels“ viešbučių grupei. 
Viešbutyje yra 144 numeriai: 32 standartiniai Studio tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 40 kv. m), 39 Studio with Private Garden tipo numeriai (maks. 
2+1, 40 kv. m), 44 vieno kambario apartamentai (maks. 2+2 asm., 45 kv. 
m), 16 One Bedroom Apartment with Private Garden tipo numerių (terasa 
su gultais, maks. 2+2 asm., 67 kv. m), 5 Two Bedroom Apartment tipo 
numeriai (keturios viengulės lovos, sulankstoma lova, du miegamieji ir 
atskira svetainė, maks. 3+2 asm.), 8 Two Bedroom Apartment with Private 
Garden tipo numeriai (terasa su gultais, maks. 3+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Troya, už 400 m ), smėlio (vulkaninis 
smėlis). Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai (čiužiniai – 
už papildomą mokestį). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.coral-hotels.com 
Ekonominė klasė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas, už 
papildomą mokestį 
(raketės – už papildomą 
mokestį)

 ♦ gyva muzika (2 kartus per 
savaitę)

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
(dieninė ir vakarinė 
animacinė programa)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

Vaikams:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ vaikų klubas
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Kurortas

RAMYBĖS UOSTAS

Los Gigantes

Kalno šlaite tvarkingai išsirikiavę nedideli balti nameliai, 
tarp jų vingiuojančiose gatvelėse tvyro ramybė, 
pakrantės uolas skalauja bangos ir netgi aukštos klasės 
viešbučiai nesipuikuoja daugiaaukščiais pastatais 

ir jaukiai įsilieja į bendrą aplinką. Netoliese stūksančių 
didingųjų uolų garbei pavadintas Los Gigantes kurortas žavi 
jaukiu paprastumu ir ypač traukia romantikos išsiilgusias 
poras bei ramiam poilsiui nusiteikusias šeimas su vaikais.
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Ypač vasario pabaigoje, kuomet mieste 
šurmuliuoja spalvingas ir gyvybingas 
„Los Gigantes“ festivalis. Gatvėse vyksta 
spektakliai, koncertai, dangų nutvieskia 
įspūdingi fejerverkai, netyla dainos, o 
ryškiais kostiumais pasidabinę vietiniai 
šėlsta iki paryčių.

Įprastomis dienomis šiek tiek daugiau 
veiksmo aptiksite The Plaza , The 
Pedestrial, Avenida Maritima gatvėse bei 
Los Gigantes prieplaukoje. Čia, įsitaisę 
jaukiame restoranėlyje, galėsite mėgautis 
nuostabiu vandenyno bei netoliese 
esančios La Gomeros salelės vaizdu.

Ramus, tačiau tikrai 
nenuobodus

Ką nuveikti?

Pasilepinkite saule ir jūra viename 
iš puikių juodo smėlio paplūdimių 
Playa de Los Gigantes, Los Guios, 
„Mėlynąja vėliava“ įvertintame Playa 
la Arena. Netoli prieplaukos taip pat 
veikia atviras miesto baseinas.

Išsiruoškite į vandenyną stebėti 
delfinų – jų čia suskaičiuojama apie 
27 skirtingas rūšis.

Aplankykite netoliese esančius 
Puerto de Santiago bei Playa de la 
Arena kurortus, nuvykite į nuostabaus 
grožio kalnų kaimelius Cueva del Polvo 
bei Masca.

Būtinai aplankykite netoliese 
stūksančias didingas, net 700 m 
siekiančias, Los Gigantes pakrantės 
uolas. Tyrinėjant šias įspūdingas uolas iš 
arti, visiškai nenuostabu, kodėl vietiniai 
gyventojai jas laikė šventomis ir netgi 
jų vardu pavadino įkurtą miestelį. Jei 
mėgstate nardyti, būtinai patyrinėkite 
povandeninį Los Gigantes pasaulį.

Užsukite
 Puodelio kavos – į miesto pakraštyje 

esančią „Mirador Archipenque“. 
 Pietų – į „El Rincon de Juan Carlos“ arba 

skaniausiai jūros gėrybes ruošiantį 
„CKs Bistro“.

 Tikros ispaniškos vakarienės – 
į „El Ancla“ arba „Restaurante Miranda’s“.
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Barcelo Santiago Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras prie baseino 
(Show Cooking)

 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 280 
asm., yra galimybė nuomotis 
įrangą)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas per 
pusryčius, pietus ir vakarienę, 
Show Cooking, terasa su vaizdu 
į Gomero salą)

 ♦ grožio salonas
 ♦ a la carte restoranai: 2
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinai: 3 (2 šildomi, žiemą 
atviri)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ paštas / faksas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ poilsio kambarys

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sporto aikštelė, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras (ledinės vonelės, 
kontrastiniai dušai, teminiai 
baseinai)

 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai vakarais  
(pramoginė programa, 
kelis kartus per savaitę 
profesionalūs šou)

 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA:  45 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, 95 km iki  Santa Kruzo 
miesto centro, tarp kurortinių miestelių 
Los Gigantes ir Puerto Santjago, 200 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutis priklauso „Barcelo 
Hotels & Resorts“ viešbučių grupei. 
Pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra 406 
numeriai: standartiniai numeriai (maks. 2+1 
asm.), standartiniai Ocean View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm.), Superior Ocean view tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm.), Junior Suite tipo 
numeriai, Junior Suite Deluxe tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de la Arena, už 
200 m), smėlio (apsuptas uolų). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.barcelo.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ rankšluosčių keitimas: kas antrą dieną 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ seifas numeryje, už papildomą mokestį
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
 ♦ šildymas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (4–12 m.)
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luabay Costa los Gigantes Viskas 
įskaičiuota

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ šachmatai 
 ♦ vandens polo 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ mini golfas 
 ♦ aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 44 km nuo pietinio 
Tenerifės oro uosto, 101 km iki Santa Cruz De 
Tenerife sostinės, 10 minučių kelio pėsčiomis 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso „Be Live“ viešbučių 
grupei. Viešbutyje yra Suite tipo numeriai 
(dalis su vaizdu į jūrą, svetainė ir miegamasis, 
2 televizoriai, 50 kv. m, dvivietė lova ir 
sofa-lova, maks. 2+2 asm.). Splendid Service 
tipo numeriuose yra teikiamos papildomos 
paslaugos.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belivehotels.com

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ seifas numeryje, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinai: 3
 ♦ restoranai: 2
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ terasa
 ♦ gydytojo iškvietimas

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikų klubas
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                                            Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus dokumentus, 
reikiamus užsienio kelionėms: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan.
Vykstantiems į Ispaniją su savimi privaloma turėti galiojantį pasą arba asmens 
tapatybės kortelę. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra tinkami dokumentai 
vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento, su kuriuo vykstate į Ispaniją, galiojimo laikas nepasibaigęs. 
Įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas arba asmens tapatybės kortelė privalo 
galioti ne trumpiau nei 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl 
išsamesnės informacijos prašome kreiptis į šalies migracijos tarnybas.
Kelionės dokumentus (elektroninio formato aviabilietą ir apgyvendinimo 
viešbutyje dokumentą „vaučerį“) Jums turi įteikti kelionių agentūros darbuotojai. 
Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių organizatoriumi, dokumentus 
galima atsiimti Vilniaus oro uoste UAB „Tez Tour“ atstovybėje. Skrydžių ir 
apgyvendinimo informacija yra spausdinama ant vieno lapo, o visas dokumentų 
rinkinys („Kelionės dokumentai“) išskiriamas į dvi dalis: „kopija keliautojams“ ir 
„kopija viešbučiui“. Dokumentus prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės dienos.

Vizos 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Ispaniją vizos nereikalingos. Ispanija 
yra Šengeno erdvės šalis. Vykstant į Šengeno erdvės šalis galioja bevizio 
įvažiavimo režimas ir nėra pasienio kontrolės. Tačiau judėjimo Šengeno erdvės 
šalyse negalima tapatinti su judėjimu vienoje valstybėje narėje be kelionės 
ar asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Todėl atkreipiame dėmesį 
į tai, kad kiekvienas keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar 
asmens tapatybės kortelę, nes Šengeno narių valstybių teisėsaugos institucijų 
pareigūnai turi teisę patikrinti asmens tapatybę, vadovaudamiesi nacionaliniais 
teisės aktais.
Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje – www.urm.lt.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų 
išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikalingos informacijos, būtina kreiptis 
į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Jeigu 
Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi 
kreiptis į artimiausią atitinkamos šalies ambasadą. UAB „Tez Tour“ neatsako 
už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio 
bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus 
nuostolius. Naujausią informaciją apie vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius 
reikalavimus, vykstant į mūsų siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių agentūrose 
ar atitinkamos šalies diplomatinėse atstovybėse ir www.pasienis.lt, 
www.migracija.lt. 
DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos 
Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina daugkartinė 
(Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau – www.pasienis.lt ir www.migracija.lt. 
ATTENTION! Tourists, who are the citizens of foreign countries, which do not 
have visa agreement with the Republic of Lithuania, must have a multiple visa 
Schengen or national) when purchasing a trip with departure from Lithuania 
/ return to Lithuania, valid not less than the duration of the trip (more 
information – www.migracija.lt). 
ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим 
безвизового соглашения с Литовской Республикой, которые 
приобрели туристическую поездку, вылета / возврата из 
/ в Литовскую Республику должны иметь многократную 
(национальную или шенгенскую) визу, сроком действия визы 
не менее продолжительности поездки/путёвки (подробную 
информацию можно получить www.migracija.lt).

Vaiko išvykimas į užsienį 
Vaikas, vykstantis į kelionę privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės 
kortelę ir kitus dokumentus, reikalingus kelionei (kelionės bilietus, draudimo 
polisą). Į Ispaniją nepilnametis gali išvykti vienas, t. y. nelydimas tėvų arba vieno 
iš tėvų, išskyrus skyrelyje „Vaiko palyda“ numatytus atvejus (žr. žemiau), tačiau 
jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Atkreipiame dėmesį į tai, 
kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, 
todėl nepilnametis negali vykti į kelionę su šiuo dokumentu.
Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta, 
pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus, turi 
būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas arba notaro patvirtinta 
kopija). Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite 
interneto svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę Valstybės 
sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda 
Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet Airlines“ 
skrydžiuose. 
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito vyresnio nei 
16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams nuo 5 iki 13 metų 
(imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – nelydimų vaikų palyda. Vaikai 
iki 5-ių metų gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu skrendančiais ir juos 

globojančiais asmenimis. 14-kos metų ir vyresni vaikai, turintys tinkamus 
asmens dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus gali keliauti vieni.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems – 14-15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga yra 
mokama – 225 LTL už palydą skrydyje į vieną pusę arba 450 LTL, jei palyda 
reikalinga skrydžiuose abiem kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriumi arba 
kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto organizuotą 
turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB „Tez Tour“ 
patvirtinimas. UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su vežėju. Nelydimų 
vaikų gali būti ne daugiau nei 6 viename skrydyje. Dėl likusių laisvų vietų 
skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą arba UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikalinga pateikti šią informaciją bei užpildyti 
prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo formą, kurią rasite 
interneto svetainėje www.teztour.lt. 
1. Nelydimo vaiko vardą ir pavardę, privalu nurodyti pilną vardą (mažesni vaikai 
gali neprisiminti pavardės);
2. Vaiko amžių;
3. Vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. Vaiką  išvykimui oro uoste palydinčio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios 
vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu); 
5. Vaiką atvykimo oro uoste pasitinkančio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu). 
Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro uosto vietovėje. 
6. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu). 
Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos užsakymo formos 
egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojantis asmuo pasirašo 
visuose 4-iuose nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzemplioriuose 
grafoje DECLARATION OF PARENT GUARDIAN. Užpildyta ir pasirašyta 
nelydimo vaiko palydos užsakymo formos kopija turi būti persiųsta UAB 
„Tez Tour” elektroniniu paštu – avia@teztour.lt, ne vėliau nei 72 valandos iki 
skrydžio. Vaiką išlydintis asmuo turės perduoti visus 4-is užpildytus nelydimo 
vaiko palydos užsakymo formos egzempliorius išvykimo oro uosto skrydžio 
registracijos darbuotojams, tačiau tik originalias kopijas ir tik 
patvirtintas parašu.
Išlydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta nelydimo vaiko palydos 
paslauga turi atvykti anksčiau į oro uostą bei prisistatyti vaiką registracijai į 
skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis asmuo privalo lydėti 
vaiką iki užregistravimo į skrydį pradžios bei pasilikti išvykimo oro uoste 
iki orlaivio pakilimo, jei kiltų kokių nors nesklandumų vykdant išvykimo 
formalumus ar skrydžių vėlavimo / atšaukimo atvejais. Registracijos personalas 
vaiką palydės į orlaivį, kur jis bus perduotas skrydžių palydovių priežiūrai. 
Atvykus į paskirties oro uostą, vaiką pasitiks oro uosto keleivių aptarnavimo 
tarnybos darbuotojai ir palydės pro visas patikras iki atvykimo zonos, kur vaiką 
turės pasitikti sutinkantis asmuo. Susisiekus su sutinkančiu asmeniu ir įsitikinus 
pagal pateiktus dokumentus, kad tai tas pats asmuo, vaikas bus perduotas 
sutinkančiojo asmens rūpybai. Sutinkantis asmuo turės pasirašyti 
palydos dokumentus. 
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali keistis. Jeigu 
Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl informacijos prašome 
kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.

Skrydis nėštumo metu 
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji privalo 
turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas 
skristi. Po 34 nėštumo savaitės, skraidyti nepatariama. Po 36 nėštumo 
savaitės moterys „Small Planet Airlines“ lėktuvais nėra skraidinamos. Nei 
aviakompanijos „Small Planet Airlines“ ar kitas skrydį vykdantis vežėjas, nei 
UAB „Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės dėl motinos ar vaiko sveikatos 
sutrikimų. Daugiau informacijos – www.smallplanet.aero/lt/. 
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl informacijos 
prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą. 

Skiepai 
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – skiepai. 
Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie užkrečiamųjų 
ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko 
susidaro pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis priklauso: nuo kokios ligos 
skiepijama, kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas 
anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4-6 savaitėms iki 
kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, 
kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos 
būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą. 
Informaciją apie skiepus keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į 
konkrečią valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
centro pateiktose rekomendacijose interneto svetainėje – www.ulac.lt/
keliautojams.

Svarbi informacija keliaujantiems
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Draudimas 
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių 
išlaidų draudimą. Rekomenduojame su draudimo sąlygomis išsamiai 
susipažinti dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, kurioje įsigijote 
draudimą, sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, mes 
rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių draudimo rūšimis 
(neįvykusios kelionės draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo 
praradimo draudimas, paso draudimas ir pan.) bei jomis apsidrausti.
Vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame turėti galiojančią 
Europos sveikatos draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau – www.vlk.lt. 

Skrydžio laikai 
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelionę pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse, adresais: www.vilnius-airport.lt/lt/, 
www.teztour.lt. Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt. Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią 
informaciją Jums suteiks TEZ TOUR atstovas arba ją galite rasti prie viešbučio 
registratūros esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve, 
www.teztour.lt. Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių 
vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir 
streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui ir pan.) net 
ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus.  
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio tam, 
kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio ir muitinės kontrolės 
formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, todėl 
atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose vietose. 
UAB „Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl 
savo kaltės neatvyksta į oro uostą.

Bagažas 
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, 
nemokamai leidžiama vežtis nuo 12 iki 23 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio 
bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo 
registruojamo bagažo ir galima vežtis vieną vaikišką vežimėlį. Jeigu keli asmenys 
daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg. Leistinas 
nemokamo bagažo svoris priklauso nuo skrydį vykdančios aviakompanijos 
taisyklių ir yra nurodomas aviabiliete arba kelionės dokumentuose. Daugiau 
informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą rasite interneto svetainėje 
www.teztour.lt. Vežantis daugiau bagažo nei leidžiama, reikia papildomai 
mokėti už kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą 
priklauso nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami 
interneto svetainėje www.teztour.lt.
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame bagaže neturėtų būti: dužių daiktų, gendančių produktų, 
pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens dokumentų 
ir pan. Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, 
durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus 
smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. 
Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal 
krovinių vežimo taisykles.  
Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir Norvegijos, 
Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles rankiniame bagaže 
leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne 
didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą 
ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam 
keleiviui. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt.
 UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats keleivis. 
Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus nedelsiant 
reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir informuoti TEZ 
TOUR atstovą. 

Sporto inventoriaus gabenimas 
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
• banglentė;
• jėgos aitvaras;
• vandens slidės;
• nardymo įranga;
• dviratis;
• golfo reikmenys;
• meškerė.

Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi iš 
anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el. paštu – avia@teztour.lt 
apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama 
įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose kurių svoris neturi viršyti – 
32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie 
privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus leistiną bagažo svorį, imamas 
mokestis už viršsvorį.  

Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į 
kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių 
su atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų nuostolių. 

Naminių gyvūnų gabenimas
Norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos 
tam tikros sąlygos: 
• gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, 
kurių bendra masė su specialia dėže yra ne didesnė nei 8 kg, dėžės matmenys 
turi būti ne didesni kaip 48 cm x 32 cm x 29 cm; 
• gyvūnai pervežami tik keleivių salone. Skrydžio metu draudžiama gyvūną 
išimti iš narvo; 
• gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, katės, 
naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius tokiam 
pervežimui skirtus narvus;
• gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo į 
šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar tranzito šalys, bei 
be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis; 
• specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas 
neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus 
skysčiams padėklas gyvūno šlapimo surinkimui. Dėžėje privalo būti tiek erdvės, 
kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei 
dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti 
konteinerio viduje; 
• nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės dėl 
valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų 
ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu / neįleidimu į šalį ir dėl to 
patirtų nuostolių;
• Vilniaus oro uosto tarnybos, turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną;
• gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;
• gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigijama kelionė arba 
aviabilietas; 
• UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų 
paaiškinimų.   
Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai 
apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių, pateikiant gyvūno 
aprašymą bei nurodant keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, 
reiso numerius, išvykimo-grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija 
organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau nei 48 val. iki skrydžio. 
Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ raštišką atsakymą-
patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti „Gyvūnų 
gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti 
nustatytą mokestį. 

Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies arba gaminio iš jo) 
įvežimui į Lietuvą ir ES  
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, 
kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į Lietuvos 
Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr. – Nykstančių laukinės faunos ir 
floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą). 
Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti: dramblio kaulą, bet kokius gaminius 
iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės rytų medicinos 
(kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje nurodomi nykstančių 
rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių 
kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar konservus; didžiųjų laukinių kačių 
(tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar 
kitus daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius 
gyvūnus ar augalus, jų dalis ar gaminius galima įvežti / išvežti tik pateikiant 
CITES leidimą muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje 
prekybos vietoje). Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami / išvežami 
juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš 
kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai; ne daugiau nei 
3 vienetai vienam asmeniui).  
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant CITES 
konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, 
iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. Lietuvoje CITES leidimus išduoda 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Daugiau informacijos galite rasti 
interneto puslapiuose: www.am.lt, www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė 
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos 
konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti 
teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo 
pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti pateiktas 
ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo atsiimti 
sugadinti daiktai.
Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio bagažo, jei 
pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo / sugadinimo. 
Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo biliete ar su juo 
pateikiamoje informacijoje. Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą tenka 
aviakompanijai. Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti 
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atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar 
markę ir pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir / ar 
tarpinio nusileidimo vietas. 

TEZ TOUR atstovai 
Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) Tarptautiniame 
Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis į UAB „Tez Tour“ biurą, 
kuriame esantis UAB „Tez Tour“ darbuotojas, suteiks visą reikiamą informaciją 
apie kelionės pradžią. UAB ,,Tez Tour“ biurą galite rasti Tarptautiniame Vilniaus 
oro uoste keleivių terminalo trečiame aukšte. Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ 
TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, suteiks pirminę informaciją apie šalį, 
kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, 
suteikiama daugiau informacijos apie šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ 
TOUR atstovu net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, jog 
gautumėte daugiau informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio 
metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas palydės Jus iki oro uosto. 
Įsigijus kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite susisiekti 
su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono 
numeriu, nurodytu kelionės dokumente, arba interneto svetainėje 
www.teztour.lt .
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba anglų 
kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine forma 
pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių kalbomis.

Viešbučių kategorijos 
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus tam 
tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios viešbučių 
kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, 
valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos 
bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis turizmo 
terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, 
bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo, teikiamų 
paslaugų spektro. UAB „Tez Tour” kataloguose ir interneto svetainėje (prie 
kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai žymimos 
simboliu   (snaigė), tačiau šis žymėjimas (snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas 
oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus 
viešbučio vertinimas, nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio 
būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija 
šalyje UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio 
aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodoma prierašu 
„Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 1 / 2 / 3 / 4/ 5 žvaigždutės“. Jeigu viešbutis 
neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo 
sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: viešbutis 
nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo gali būti prierašas HV-1 (1st Class 
Holiday Village) ir HV-2 (2nd Class Holiday Village). Šio tipo apgyvendinimas gali 
turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar vilomis.
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo daugiau 
informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje įsigyjate 
kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų internete, 
nuotraukų, viešbučio internetinio puslapio ir t. t. Atkreipiame dėmesį į tai, jog 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt esančiuose 
viešbučių aprašymuose gali būti kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo 
sutartį užsakyto, tipo viešbučių numerių nuotraukos (gali skirtis kambario 
apstatymas baldais, spalvinė gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba internetinėje svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu pažymėti viešbučiai. Šis žymėjimas paremtas 
kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų atsiliepimais. Šiuose 
viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, baldų
 ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų lygis, 
mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangus aptarnaujančio 
personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.

TEZ EXPRESS 
„Tez express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai viešbutis 
perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, rajono. 
Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus subjektyviu vertinimu 
žymimas bendriniu pavadinimu TEZ EXPRESS 2  / 3  / 4  / 5  /HV-1/HV-2/
APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. Dėl šios priežasties „Tez express“ 
kelialapiai paprastai yra pigesni, viešbutis gali būti nekategorizuotas arba 
turintis kategoriją nuo 1 žvaigždutės iki 5 žvaigždučių, ar apartamentai šalyje. 
Viešbutis nebūtinai bus iš UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto svetainėje 
aprašytų viešbučių. 

Informacija gali keistis 
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo galiojimo 
metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas paslaugas gali 
keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl naujesne ir aktualesne 

informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei kitus 
pasikeitimus prašome susipažinti mūsų interneto svetainėje, adresu 
www.teztour.lt. 

Apgyvendinimas 
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais į jūros 
pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka nustatytą 
atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik 
esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – gyventi kaimyniniuose 
numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.). Dažniausiai viešbučiai 
siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius numerius. Standartiniuose 
dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova arba dvi atskiros 
viengulės lovos. 
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio numerio 
kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna 
mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu 
vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas ir dviviečiame numeryje (jame 
gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina 
visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti: apartamentai, Suite tipo 
numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos.
Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių numerių. 
Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, 
standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma 
lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos priemonės 
tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš nusprendžiant 
užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui skirtą priemonę, 
rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis 
sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik 
turistams pageidaujant, jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos 
sulankstomos lovos, sofos, sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės. Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai 
kurie viešbučiai mokesčio už jas neima). 
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai tik 
kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai pensionuose 
nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali būti pasiekiamas 
tik darbo metu. 
Villa – atskiras 1-6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su svetaine, 
miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus baseinas, 
kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo aprašymą ir jai 
priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas rasite www.teztour.lt 
viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama įsinešti 
mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių draudimų 
būtina laikytis.  
Viešbučio administracijai nusprendus turisto atžvilgiu dėl nurodytų draudimų 
nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti atitinkamas poveikio priemones, kelionės 
organizatorius dėl to neatsako. Kelionės organizatorius, esant svarbioms 
priežastims, apie kurias nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę 
apgyvendinti turistus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje 
visai buvimo šalyje trukmei arba jos daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas 
alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu. 
Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo sąlygas galite 
rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.teztour.lt. Išsamios 
informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo sąlygas taip pat teiraukitės 
kelionių agentūrose.  

Viešbučio para
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai priklauso 
viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant apmokėti sąskaitas ir atlaisvinti 
viešbučio numerį Jūs turite iki 10-12 valandos. Tokia tvarka galioja nepriklausomai 
nuo to, kad Jūsų atvykimo į viešbutį  laikas yra ankstesnis nei laikotarpis nuo 14 
iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei nuo 10 iki 12 val. Jei yra galimybė, išvykimo 
iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai turistui savarankiškai 
reikia sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį. 

Maitinimas
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai: 
RO (Room only) – be maitinimo. 
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo nemokamai. 
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba 
kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės 
metu visi gėrimai – už papildomą mokestį. 
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti 
tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės gamybos 
alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio 
administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės 
metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
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viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Viešbutis 
savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. 
Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai alus, vynas, vanduo). 
AI (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai 
ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. iki 22 val.). Kuriuose 
viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio 
administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai 
spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį. 
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive Plus), SAI (Superior All Inclusive), 
EXTAI (Extended All Inclusive),  ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All 
Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All Inclusive). Kataloge 
šios sistemos pavadintos AI luxe (viskas įskaičiuota luxe) Paprastai AI 
luxe prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas bei teikiamos paslaugos 
kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie sistemos „viskas įskaičiuota“ 
poilsiautojai gauna kai kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, užsienio 
gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.
Pastaba: Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats 
savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo AI 
(viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į 
viešbučio administraciją. 
Pagal sistemas AI, UAI ir AI luxe visi gėrimai patiekiami tik kiekiais skirtais 
vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno ar 
pan. – reikia sumokėti papildomai.  
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba kitaip vadinamo 
švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis. 
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai 
patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus. Paprastai stalas 
statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų 
prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų 
valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo 
gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), 
švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz. maistas gali 
būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį 
būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio 
administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali būti 
įskaičiuotas į kainą (pvz.: viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) arba už 
papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. 
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų 
pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais atvejais – 
už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. 
Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatoma viešbučio administracijos 
nuožiūra. 

Šventinės vakarienės
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis, viešbučiai įprastai ruošia šventines 
vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė programa. Už 
šias vakarienes, paprastai imamas papildomas mokestis, kurį nustato viešbučio 
administracija. Kainas UAB „Tez Tour“ pateikia pastabose kaip priemoką, 
kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą kainų lentelėje. Šventinės 
vakarienės gali būti privalomos arba pasirenkamos pagal pageidavimą. 
Ši informacija taip pat yra pateikiama pastabose. 

Maitinimas lėktuve 
Skrydžių į Ispaniją metu, maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsisakyti skrydžio metu iš orlaivio meniu. 
Daugiau informacijos apie maitinimą lėktuve rasite interneto svetainėje 
www.teztour.lt. 

Gydytojo paslaugos
Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei atidžiai 
susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. Nutikus draudiminiam 
įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti Jūsų draudimo polise. Apie tai 
informuokite ir TEZ TOUR atstovą.
Jeigu kreipsitės į viešbučio registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo 
paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite 
tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos 
draudimo polise) – mokėjimo kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo 
antspaudu, parašu bei parašytą ant firminio gydytojo kabineto blanko.

Seifas 
Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba 
registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus bei pinigus 
rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai nei viešbučio administracija, 
nei kelionių organizatorius neatsako už kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali 
būti nemokami arba už papildomą mokestį.

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 

šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą 
mokestį. Gėrimų ir užkandžių kainyną galima rasti šalia 
mini baro. Žemesnės kategorijos viešbučiuose mini 
šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant poilsiautojui.
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais tik 
poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik mineralinis vanduo 
ir/arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai kambariuose įrengia 
ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant 
viešbučių vidaus taisyklių).
Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio.

Oro kondicionieriai 
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba individualus.
Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio administracijos nuožiūra, 
dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis valandomis arba gali būti 
įjungiamas kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio 
kondicionavimo gali ir nepakakti. 
Individualų oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti 
savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš kambario, kondicionieriai dažniausiai 
automatiškai išsijungia.  Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio 
administracijos nustatytą grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų 
objektyvių priežasčių.
Kiekvienas viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono 
pradžią ir pabaigą.

Elektros srovė 

Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai tai 
nurodoma instrukcijose vonioje. 

Vanduo
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). 
Geriamą vandenį galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje ar viešbutyje. Valyti 
dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama parduotuvėje ar viešbutyje 
pirktu vandeniu. Nepatariama pirkti pilstomų gaiviųjų gėrimų bei gėrimų iš 
gatvės prekeivių.

Triukšmas 
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose 
kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. 
Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje, viešbučio administracija neatsako. 
Todėl, norintiems ramaus poilsio, renkantis viešbutį, rekomenduojame 
atkreipti dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip pat, siekiant Jūsų poreikių tinkamo 
užtikrinimo, siūlome tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios 
kelionės agentūros atstovams prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga 
priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio 
administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių statybų, 
jų keliamo triukšmo ir nepatogumų – nei kelionės organizatorius, nei viešbučio 
administracija neatsako. 

Baseinas 
Viešbučiuose būna įrengti atviri ir / arba uždari baseinai. Baseinuose leidžiama 
maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis valandomis. 
Uždarų / atvirų baseinų šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią ir 
pabaigą, priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. 

Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje 
Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, 
sezono pradžioje / pabaigoje (Maljorka (žemyninė Ispanija) gegužė / rugsėjis, 
Tenerifė (spalis / balandis)) viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai 
kurios paslaugos,  pvz.: gali neveikti atviri baseinai, kai kurie lauko restoranai, 
barai bei kavinės, vandens kalneliai, gali vykti paplūdimio tvarkymo darbai, 
nevykti pramoginiai renginiai po atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų 
spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių administracija (savo nuožiūra). 
Taip pat viešbučių administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje 
numatytas sezono pradžios / pabaigos datas bei mokamų / nemokamų 
paslaugų apimtį. 

Pretenzijos 
Kelionės metu, kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti 
pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems 
nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje 
raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju 
galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas. Jeigu pretenzijos 
pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali būtis komplikuotas.
Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas kelionės organizatoriui galima 
pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija 
pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas. 
Pretenzijas reikia siųsti registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje. 
Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų 
nuo pretenzijų gavimo dienos. 
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Svarbi informacija keliaujantiems
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force 
majeure aplinkybių, kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima 
išvengti. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus 

susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

Daugiau informacijos 
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje, adresu www.urm.lt. Taip pat patariame 
atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje, 
adresu www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams skirtą 
informaciją. Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir 
interneto svetainėje http://finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti 
pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.

Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR SPAIN 
siūlomas ekskursijas šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie 
ekskursijų trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR 
SPAIN. UAB „Tez Tour“ turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja, nevykdo 
ir už jų eigą neatsako. Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems 
pasirenkant ekskursijas bei juos teikiančius subjektus.  
 
Atstumas iki jūros
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas 
skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali būti, 
kad pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo kito – 500 
metrų ir daugiau). Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo bei statybų 
kurortuose, gali keistis atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro uosto 
ar kitų objektų.

Ant jūros kranto
Viešbučio esančio ant jūros kranto teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo 
paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio teritorijos ir 
paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant jūros kranto, 
tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra per kelią nuo paplūdimio arba 
pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai esantys ant jūros kranto nebūtinai turės 
ir paplūdimį šalia viešbučio, kadangi gali būti, kai viešbutis įkurtas ant uolos, 
ant jūros kranto, tačiau prie kurios nėra paplūdimio. Į iškilusius papildomus 
klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Pirma linija (nuo paplūdimio)
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pastatų, bet 
gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs pirmoje linijoje, tačiau dalis 
viešbučio teritorijos arba kai kurie korpusai įsikūrę ir ant jūros kranto. Į iškilusius 
papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Antra linija (nuo paplūdimio)
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio gali 
skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais viešbučiai nebūtinai 
nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis aukštesnės 
kategorijos viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ antrojoje linijoje. 
Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje linijoje nuo jūros esančiame 
viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmojoje linijoje esančio viešbučio 
infrastruktūra. Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų 
kelionių agentas. 

„Room Service“ (aptarnavimas kambariuose) 
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslaugų, kurias 
galima užsisakyti į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis su 
gėrimu, ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys į numerį. 
Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo paslaugas ir 
pan. Tereikia paskambinti nurodytu telefonu ir išreikšti savo pageidavimus. 
Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10-15 procentų 
brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, rekomenduojami 
arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 
val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės viešbučiuose 
šios paslaugos teikiamos visą parą. 

Miesto / privatus paplūdimys 
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Ispanijoje beveik visi paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia 
barai ir restoranai, tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia 
mokėti papildomai. Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo turistus, 
tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame viešbutyje 
kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką palaiko ir prižiūri 
ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto darbuotojai.
Nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių viešųjų 
paplūdimių tvarką. Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar 
nuomojama) ir, savo nuožiūra,  įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia 
už gultus ir skėčius įprastai mokėti nereikia.

Vaikų klubas
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams 
konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų klubai veikia 
nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę pasižiūrėti animacinių 
filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas nuspręs palikti pasilinksminimo 
vietą, jis bus nuvestas pas tėvus. Vaikų klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 
3-4 žvaigždučių viešbučiai juos gali organizuoti tik aukšto sezono metu (liepą – 
rugpjūtį). Kartais už vaikų klubą tenka mokėti papildomai. 
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai kurie 
viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba nuo 6 
iki12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris amžiaus 
grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6, nuo 7 iki 10 ir nuo 11 iki 14 metų, ir tada sudaro 
programas, kurios būtų įdomios kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus ribos 
nustatytos tam, kad būtų aiškesnės programos.
Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. Tokiais 
atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. Auklės paslaugos 
užsakomos pagal atskirą pageidavimą už papildomą mokestį. Personalas 
dirbantis vaikų klubuose ir auklės dažniausiai kalba rusų, anglų arba vokiečių 
kalbomis.

Palikti / rasti daiktai 
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus turistų 
daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 6 mėnesius) ir 
atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pagal 
turisto prašyme sudarytą paliktų / prarastų daiktų sąrašą. Taip pat 
UAB „Tez Tour“ neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti turistui 
asmeniškai bei neatsako už pristatymo išlaidas. 

Apgyvendinimo tipas 
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL / TWIN (double room / twin room) – dvivietis numeris su viena dviviete lova 
arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB – (double room with extra bed) – dvivietis numeris, su viena dviviete 
(arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova. Papildoma lova 
dažniausiai būna mažesnė/ siauresnė, todėl 3-jam asmeniui taikoma žemesnė 
kaina, nei vienam asmeniui DBL numeryje. 
TRPL – (triple room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis vienvietėmis 
lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova. 
SGL – (single room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis 
numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame 
apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena 
vieta DBL numeryje.
SGL+CHD – (single room and 1 child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai 
įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, 
tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD – (double room and 1 child) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su viena 
dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio 
apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio administracija 
numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiais. Išimtiniais atvejais, esant 
pakankamai erdvės numeryje, pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, 
sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės.
DBL+2CHD – (double room and 2 children) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su 
viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. 
Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 
arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų 
gali miegoti su suaugusiais. 

Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis 
(dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūrą matoma tik išėjus į balkoną 
ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai imama 
priemoka. 
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose numeriuose 
tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija. 
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, 
kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio 
administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o pro 
langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus žaliuojantys 
sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą.  
Mountain View – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą 
nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau nei 
kambarys su vaizdu į jūrą ir, dažniausiai, pigiau nei su vaizdu į sodą. 
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į atskirą rūšį. 
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą. 

Numerių kategorijos
R. O. H. (Run of the House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris užsakytame 
viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į viešbutį. Numerio 
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tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
Standard Room  – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame 
būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos 
priklauso nuo viešbučio lygio.
Family Room  – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – 
pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė 
gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant  vertėtų pasitikslinti, ar kambariai 
yra atskirti – durimis ar didele ertme, arba tai yra vientisa erdvė be pertvarų. 
Įprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame 
pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room  – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas – į 
miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas. 
Junior Suite  – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu - didesnis, 
padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos 
dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei 
standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5 , 
rečiau 4  viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai 
numeriai.
Suite  – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių numeris 
(nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, jame gausu 
baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik vienas vonios 
kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose 
numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks 
numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris.
Deluxe Suite, Excellence Suite  – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia kambarių – 
du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė vonia, didžiulė terasa 
arba balkonas. Šis numeris  kainuoja beveik dvigubai brangiau nei standartinis 
numeris.
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. 
Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo kabinetas, 
du vonios kambariai, nemokamai vynas ir vaisiai kambaryje. Baldai čia – 
išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai neapsistoja. 
Šalia, dažniausiai, būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame numeryje, 
dažniausiai, teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei standartiniame.
Villa (viešbučio komplekse) – atskiras 3-6 kambarių namelis, vieno arba dviejų 
aukštų, su didele svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios 
kambariais. Gali būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. 
Geruose 5  viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai 
gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus 
paslaugomis. Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, 
rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už vieną ar 
kelis standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki 
trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle ir vonios 
kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, 
techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas – miegamąją ir 
svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, 
virtuvėlėse gali būti indai ir stalo įrankiai.  

Naudinga žinoti

TEZ TOUR SPAIN biuras Kosta Bravoje

Avda. Vila de Blanes, 60, 17310, Lloret de Mar (Žirona), Ispanija

Calle Balmes, 6-8, 08380, Malgrat de Mar (Barselona), Ispanija

Calle del Mar, 29, 08370, Calella (Barselona), Ispanija

Tel. +34 972 901 765

El. paštas – costadorada@teztour.es

Kosta Doradoje

Calle Mayor, 50, 43840, Salou, Taragona, Ispanija

Plaza Europa, edificio „Mercury“, 43840, Salou, Taragona, Ispanija

Avda. Pau Casals 53, local 11, 43481, Vila-Seca, La Pineda, Taragona, 
Ispanija

Avda. Diputacion 175, 43850, Kambrilis, Vilafortuny, Taragona, Ispanija

Tel. +34 977 353 515

El. paštas –  costadorada@teztour.es

Maljorkoje

Calle Eusebi Estada, 35, 5A, 07004, Palma de Maljorka, 

Balearų salos, Ispanija

Tel. +34 971 498 764

El. paštas – mallorca@teztour.es

Tenerifėje 

Centro Comecial Fanabe Plaza, 335

38660, Kosta Adeje, Tenerifė

Tel. +34 922 717 004

El. paštas – tenerife@teztour.es 

Barselonoje

Paseo de Gracia, 60, edificio „Elcano“, 08007, Barselona

Tel. +34 931 179 287

El. paštas – barcelona@teztour.es  

LR ambasada Ispanijoje

Pisuerga 5 28002 Madridas, Ispanija

Tel. +34 91 702 21 16, +34 91 70 221 18 (konsuliniai kl.), +34 91 31 020 75 
(konsuliniai kl.)

Faks. +34 91 31 040 18, +34 91 56 479 92

El. paštas – amb.es@urm.lt 
Pasibaigus konsulato darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis, 
nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais
skambinkite į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją
telefonu +370 5 2362444. 

Vietinės tarnybos

Informacija 003

Policija 091

Municipalinė policija 092

Greitoji pagalba 061

Gaisrinė 080 

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, siūlomas 
paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją apie 
pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ tinklapyje www.teztour.lt.
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Sutartis
  1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
  1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja.
  1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje 
medžiagoje. Jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja 
organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą. Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties prie-
das. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.tez-
tour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių) skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus 
po katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t. y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako 
už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo 
vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar 
kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, ob-
jekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu 
išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų 
vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo 
tvarką ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių 
paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, 
likusios sumos mokėjimo grafiką. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus 
internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš 
kitų užsienio valstybių).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo 
tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, 
kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą trans-
porto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto 
adresą ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių agentų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, 
kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar 
globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7. Informuoti juos apie šalį į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
1.1.9. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskel-
biamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.2. Turistas(ai) įsipareigoja.
1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti 
ne vėliau kaip 3 savaitės iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės 
apmokėjimo sąlygos). Šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) 
sutartį. Turistui įsigyjant kelionę pagal Išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas, kelionę, pagal kurią išvykimas yra ne iš Lietuvos ir / arba kelionę, kuriai taikomos specialios 
apmokėjimo sąlygos, atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyje.
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo nurody-
tas išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo 
gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais 
vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias 
Šengeno erdvei, tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 23-858).
1.2.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį 
apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius 
turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurody-
tas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties.
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo 
tyčinių veiksmų ar neatsargumo)), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksi-
malios vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:
 

 
Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo 
atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz., dėl 
sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, 
kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią 
situaciją ir kelionės atsisakymą. Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrin-
das – turisto liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Šalys susitaria ir 
sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių 
nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo 
patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su tu-
ristu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti 
už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties.
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, 
alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių or-
ganizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %
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2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. 
Jokia žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už 
organizuotą turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
 
3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. Turistas turi teisę atsisakyti 
keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo    
išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo    
kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo 
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti 
grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, tais atvejais, kai 
Turistas atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1 punkte nurodytų aplinkybių, taikomas 2.3 punktas. 
 
4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau 
neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę 
perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją 
bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę 
perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys 
susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perlei-
dimo išlaidos sudaro 100 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui 
perleidžiama likus iki kelionės pradžios mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 200 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pa-
reikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 
4.2 punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1.1 punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
 
5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius 
privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); 
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako tretysis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, 
atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą 
ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, 
remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagal-
bos ir paramos teikimu turi atlyginti pats Turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius 
naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu Turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti Turistui (-ams) 
tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos 
skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių Turistas jų atsisakė, kelionių organi-
zatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka Turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už 
nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą Turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar 
didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 
1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d. 
pakeitimą, Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo 
atsakomybę EC 899 / 2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027 / 97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato 
ir daugelyje atveju apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.
 
6. BENDROSIOS SĄLYGOS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 
1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, Turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus 
vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos 
raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, Turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių 
organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami 
derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais bei tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų 
prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
 
Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepat-
virtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudary-
damas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų 
kelionės variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti 
kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 p. nustatyta tvarka.
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas iš / į Lietuvą, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). 
Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa 
su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, 
laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavi-
mus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar 
agentūros atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos 
nuostatas bei informavo kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti 
visas sutarties sąlygas.
 
Sutarties priedai: katalogas, programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 

157Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Užrašams
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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė viešbučiai iki 2013 
metų lapkričio 1 dienos. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 
įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt


