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Atostogų įspūdžiai išlieka ilgam!

Apie TEZ TOUR

„TEZ TOUR LIETUVA“ – 
Ką KALBA sKAIčIAI 

Kurti atostogų prisiminimus „Tez Tour Lietuva“ pradėjo 
2004 metais. Tada su mumis keliavo 16 tūkst. turistų. 
Po dešimties metų jų buvo jau daugiau nei 70 tūkst., o 

2015-aisiais mūsų pastangas vertinančių keliautojų skaičius 
perkopė 85 tūkst. Tikime ir planuojame, kad 2016 metais 

aptarnausime daugiau nei 100 tūkst. turistų.

KOMfORTAs, KUR BEKELIAUTUM 
Mėgaukitės komfortiškomis atostogomis ir pasinerkite 

į įspūdžių paieškas, o Jūsų svajonių kelionės organizavimu 
pasirūpins „Tez Tour“ – profesionalų komanda, nuolat 
investuojanti į paslaugų kokybę ir ieškanti būtent Jūsų 

kelionei pritaikytų sprendimų.

ATOsTOgų įsPūDžIAI 
IšLIEKA ILgAM 

Mėgaukitės atostogomis, fiksuokite akimirkas ir dalinkitės 
įspūdžiais, kurie išlieka ilgam: skrosdami bangas su delfinais 

Bulgarijoje ar tingiai vartydamiesi saulės bučiuojamuose 
Sardinijos ir Kipro paplūdimiuose, panirę į flamenko sūkurį 

Ispanijoje ar įveikę ekstremaliausias trasas 
Austrijos ir Italijos Alpėse. 

Drauge su „Tez Tour“ išvyskite aukso spindesį Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, gėrėkitės spalvinga egzotika Tailande ir 
aplankykite neįtikėtinų kontrastų šalį Turkiją. Prisiliesti prie 

istorijos kviečiame į tūkstantmečių paslaptis saugantį Egiptą 
ar kultūros sostinę Graikiją. O šiemet įkvepiančių kelionių 

sąraše laukia nauja kryptis – picos gimtinė ir atradimų 
miestas Neapolis. Keliaukime kartu!
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NUO DURų IKI DURų 
„Tez Tour“ atstovai visada šalia – palinkėsime geros kelionės

Vilniaus oro uoste, o nusileidus lėktuvui pasitiksime ir 
nuvešime į viešbutį. Keliautojų patogumui „Tez Tour“ turi 

atstovybę kiekvienoje šalyje, o klientų aptarnavimo skyrius 
veikia visą parą. 

AIsTRINgOMs ATOsTOgOMs – 
IsPANIJA 

Jauki, svetinga ir šilta, supama nuostabios gamtos ir didingo 
architektūrinio paveldo – tokia yra Ispanija, negailinti 

saulėtų dienų, aistringų ritmų ir temperamentingų pramogų 
kiekvienam, nusprendusiam atvykti.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt2 3



7 ispanijos stebuklai

Ispanija garsėja architektūriniais šedevrais. Vienas iš jų – 
didinga ir užburianti Šv. Šeimynos bažnyčia (La Sagrada 
Familia), pradėta statyti dar 1882 metais ir statoma iki šiol. 
Jos autorius Antonio Gaudi savo pėdsakų Barselonoje paliko 
dar daugiau: žaismingų formų Casa Mila bei Casa Batllo ir 
pagaliau – Güell parkas. Įspūdingas gamtos ir architektūros 
duetas, kviečiantis užsuktį į „Šimto kolonų kambarį“ ir Gran 
Placa Circlar – atvirą erdvę su spalvingomis mozaikomis 
išpuoštu vingiuotu balkonu. 

Ispanija tokia didelė ir įvairi, kad išsamiai pažinčiai vieno karto tikrai nepakaks. 
Tai šalis, į kurią norisi sugrįžti, o mainais ji kaskart dovanoja naujų nepakartojamų 
įspūdžių. Septynis iš jų kviečiame atrasti jau dabar!

1 ANTONIO GAUDI

Atsidūrę čia jausitės tarsi nuvykę į mėnulį: parko teritoriją 
puošia įspūdingos vulkaninės uolos, į kraterius sustingusios 
upės bei neregėta augalija. Teidės parko centras – įspūdingo 
dydžio ugnikalnis, tebesnaudžiantis nuo paskutinio išsiveržimo 
1909-aisiais. Į Teidės ugnikalnį galima pakilti keltuvu – 3 550 
metrų aukštį pasieksite vos per 10 minučių. O įveikus likusius 
168 atsivers ne tik visos Tenerifės panorama, bet ir aplinkinės 
La Palmos, Gran Kanarijos, La Gomeros bei El Hierro salos.

TEIDėS NACIONALINIS 
PARKAS3

2 FLAMENKAS

Virtuoziški gitaros akordai, ritmingas batelių 
kaukšėjimas ir hipnotizuojantis kastanječių 
skambesys… Tik atvykę į Ispaniją iš tiesų suprasite, 
kad ugningasis flamenkas – kur kas daugiau nei šokis, 
čia svarbiausia jausti. O ir flamenko pasirodymai 
neapsiriboja vienu stiliumi: atlikėjai žavi ir stebina, 
varijuodami tarp subtilios klasikos ir net kiek 
šiurkštokų improvizacijų, įkvėptų gatvės muzikos.

Ispanijos 
TOP 7
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Maljorkos sostinė Palma – turbūt gražiausias Balearų 
salyno miestas, kuriame harmoningai susipina daugelio 
tautų ir civilizacijų istorija bei kultūra, o architektūros 
paminklai dinamiškai įsilieja į šių dienų miesto ritmą. 
Didžiausi traukos objektai čia: Passeig des Born bulvaras, 
vadinamas Palmos širdimi, ir gotikinio stiliaus katedra, 
statyta naudojant auksinį kalkakmenį, atvežtą iš 
Santanyi regiono. Istorikai tvirtina, jog šios katedros 
statybos užtruko daugiau nei tris šimtus metų.

Ekscentriškasis Salvadoras Dali mėgo stebinti. Galbūt 
kaip tik todėl Figerese esantį muziejų sau įkūrė pats. 
Senajame miesto centre veikiantis muziejus – toks 
pat nepaklūstantis taisyklėms kaip ir jo autorius: 
pastato stogą puošia balti kiaušiniai, 24 muziejaus 
salėse eksponuojama Dali grafika, skulptūros, 
knygų iliustracijos, plakatai ir erdviniai paveikslai, o 
paklaidžiojus galima patekti į neįprastą kambarį, kurio 
baldai primena aktorės Major Vest veidą.

Vakarinėje Tenerifės dalyje, Los Gigantes miestelyje, iš 
vandens didingai kyla milžiniškos to paties pavadinimo uolos. 
500–800 metrų aukštis leidžia pasijusti taip, lyg būtum 
ten, kur baigiasi pasaulis. Nuo viršūnės po kojomis atsiveria 
daugelio pajūrio kurortų panorama, o vienintelis būdas iš 
arčiau apžiūrėti pačias uolas – atplaukti prie jų laiveliu.

Pietinėje Tenerifės pakrantėje, visai netoli sostinės, 
įsikūręs Kandeliarijos miestelis saugo Guimaro piramidžių 
paslaptį – pasaulio archeologai ją bando įminti iki šiol. 
Niekas nežino, kaip laukuose atsirado šešios 12 metrų 
aukščio stačiakampės piramidės, primenančios tas, 
kurias Meksikoje pastatė majai ir actekai. O įdomiausia 
tai, kad šie laiptuoti statiniai suręsti visai ne iš akmenų: 
pagrindinė statybinė medžiaga – ugnikalnio lava.

5

6

7

PALMA
SALVADORO DALI 
MUZIEJUS

LOS GIGANTES

GUIMArO PIrAMIDėS

4

Ispanijos 
TOP 7
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Apie šalį

Temperamentingoji

Ispanija

Ispanija – šalis, stebinanti 
maloniu Viduržemio jūros klimatu, 
šurmuliuojančiais miestais ir 
pramogomis, įspūdingomis bulių 
kautynėmis ir abejingų nepaliekančiais 
architektūros paminklais. Ji turi 
daugybę veidų: jauki, svetinga ir šilta, 
besididžiuojanti nuostabia gamta, o 
kartu – temperamentinga didžių genijų 
šalis, alsuojanti aistringu flamenko ritmu. 

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

          Ispanija dosni 
gurmaniškomis lauktuvėmis 
ir unikaliais suvenyrais. 
Parsivežkite ispaniško vyno 
tikrame odiniame vynmaišyje, 
porceliano iš Valencijos, odos 
dirbinių iš Balearų salų ir 
spalvoto stiklo iš Maljorkos – 
visi liks sužavėti.

Apie šalį
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Sostinė: Madridas.

Didžiausi miestai: Madridas, Barselona, 
Valensija, Sevilija, Bilbao, Malaga.

Gyventojų skaičius: apie 46 mln.

Valiuta: euras.

Kalba: ispanų.

Religija: 99 proc. šalies gyventojų yra 
katalikai.

Geografinė padėtis: įsikūrusi Pirėnų 
pusiasalyje tarp Viduržemio jūros ir Atlanto 
vandenyno.

Kaimynės: Portugalija, Prancūzija, Andora.

Apie  Ispaniją 
faktais 

Koks šiandien oras?

Atsakymas į šį klausimą Ispanijoje visada 
bus teigiamas. Vasarą šalies kurortuose 
lepina kaitri saulė, o pavasarį ir rudenį jie 
pasitinka malonia vėsa. Saulės voniomis 
galima mėgautis 280 dienų per metus. 
Įbristi į jūrą taip pat nebaisu – vanduo čia 
įkaista iki 25–30 laipsnių. O štai Kanarų 
salyne oro temperatūra nenukrenta 
žemiau kaip iki 20 laipsnių net ir žiemą!

Šalies vizitinė kortelė

Žavingų vietų, stebinančių tradicijų ir 
įdomių istorijų Ispanijoje netrūksta. Vis 
dėlto labiausiai šalį garsina aistringasis 
flamenkas, prieštaringai vertinama korida ir 
įvairiapusis kultūrinis paveldas. Čia gyveno 
ir kūrė tokie genijai kaip Servantesas, Gaudi, 
Pikasas ir Dali, o gamtos ir architektūros 
stebuklų aprašyti tiesiog neįmanoma – juos 
reikia išvysti, atrasti ir pajusti.

KIEKVIENO IsPANO 
VIRTUVĖJE RAsITE:įdomu

Kaip atsirado šalies pavadinimas, 
iki šiol nėra tiksliai žinoma. Tačiau 
vienas iš populiariausių žodžio 
„Ispanija“ kilmės paaiškinimų – 
finikiečių kaboje tai reiškia „triušių 
šalis“. Šią teoriją patvirtina ir 
senosios romėniškos monetos, ant 
kurių Ispanija buvo vaizduojama 
kaip mergina su triušiu po kojomis.

Apie šalį

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt6 7



Kviečiame į šalį, kuri garsėja svetingumu ir išraiškingais skoniais. Sotūs patiekalai ir 
nesuskaičiuojami užkandžiai, dieviško skonio desertai ir viena sveikiausių pasaulio 
virtuvių – patikėkite, gurmaniškų atradimų Ispanijoje tikrai netrūks.

Ispaniškos vaišės

įdomu
Tradicija užkandžiauti gurkšnojant vyną 
atsirado būtent Ispanijoje, Andalūzijos 
regione. Norėdami apsaugoti į taures 
išpilstytą vyną nuo dulkių, barmenai 
uždengdavo jas duonos riekele, sūrio, 
kumpio ar dešros griežinėliu.

           Jūros gėrybių mėgėjams verta 
apsilankyti Tenerifėje, kur viešbučio „Hovima 
Jardin Caleta“ pašonėje spiečiasi jaukūs 
restoranėliai, siūlantys puikaus skonio 
patiekalus iš ką tik pagauto laimikio.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ispanijos 
skoniai
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Lėkštėje – visa Ispanija
Keliaujant po Ispaniją, ragauti teks visko 
ir daug – juk kiekvienas iš septyniolikos 
šalies regionų gali pasigirti vis kitais 
patiekalais ir savitomis maisto ruošimo 
tradicijomis. Tačiau yra trijulė, be kurios 
neįsivaizduojama visos Ispanijos virtuvė:
Paella – nacionalinis pasididžiavimas. Šis 
patiekalas ruošiamas specialioje keptuvėje 
ir gardinamas pačiais įvairiausiais priedais: 
nuo jūros gėrybių iki daržovių ar mėsos, 
tačiau svarbiausi ingredientai yra trys: 
ryžiai, alyvuogių aliejus ir šafranas.
Gazpacho – šaltoji sriuba, vietinių gyventojų 
vadinama „sriuba iš kirvio“. O iš tiesų ji 
gaminama iš trintų pomidorų su aliejumi, 
balta duona, česnaku ir kitais priedais.
Tortilla – sotus ispaniškas bulvių omletas, 
gardinamas daržovėmis, sūriu, žalumynais 
ir svogūnais.

Užkandžiavimo ritualas
Ispanai mėgsta užkandžiauti. Tačiau tai jie 
daro kaip tikri gurmanai: keliaudami iš baro 
į barą, gurkšnodami vyną ir nuotaikingai 
bendraudami. Ispaniški užkandžiai tapas – 
šio smagaus ritualo dalis. O jų čia galima rasti 
pačių įvairiausių: nuo ugningosios chorizo 
dešros ar marinuotų alyvuogių iki mėsos 
kukulių albóndigas, sūriu apkeptų baklažanų 
berenjenas gratinadas ar bulvių kroketų su 
garsiuoju Jamón Serrano kumpiu.

Kas desertui?
Flan – purus kreminis pyragas, aplietas 
tirštu sirupu. Įdaras gali būti saldus, 
vaisinis ar pikantiškas.
Membrillo – saldus svarainių džemas, 
kurį ispanai mėgsta valgyti per pusryčius. 
Gabalėlis šio gintaro spalvos skanėsto – 
puiki draugija kietajam sūriui.

Cukruotos žibuoklės – šio gurmaniško 
saldėsio galima įsigyti tikrame smaližių 
rojuje, Madride įsikūrusioje krautuvėlėje 
„La Violeta“.

Sangrija – gaivus vyno ar šampano 
kokteilis, pagardintas šviežiais vaisiais 
ir uogomis. 

Torrone – baltoji riešutų nuga, laikoma vienu 
populiariausių šalies desertų. Jos paragauti 
galima visuose regionuose.

Ispanijos 
skoniai
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Pažintinės 
kelionės

Žydroji pakrantė 
Viduržemio jūros 
legendos Barselona–Kosta Brava–Nica–San Remas–

Monakas–Kanai–Kosta Brava–Barselona

Įsilieti į nuotaikingą šurmulį ir išbandyti sėkmę kazino, paganyti akis 
po prašmatnių jachtų prieplaukas ar „Formulės-1“ trasas, nukeliauti 

į viduramžius ir paragauti šviežiausių jūros gėrybių... Priežasčių 
atvykti į Žydrąją pakrantę yra gausybė.

1 diena / šeštadienis
VILNIUS–BARSELONA

Skrydis Vilnius–Barselona. Atvykimas į Barselonos oro uostą, 
kur Jus pasitiks TErrAMAr TOUr atstovai. Pervežimas į 
viešbutį Barselonoje. Nakvynė viešbutyje. 

3 diena / pirmadienis
ŽYDrOJI PAKrANTė

Po pusryčių išvykstama į Prancūzijos Žydrąją pakrantę. 
Apgyvendinimas ir nakvynė Nicos viešbutyje. 

4 diena / antradienis
NICA–KANAI

Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Nicą: anglų bulvaras, stačiatikių 
šventykla. Apsilankysite kalnuose esančiame viduramžių kaimelyje 
Eze. Laisvas laikas. Vykstame į Kanus. Apžvalginė ekskursija mieste, 
kuris visame pasaulyje garsėja kino festivaliais. Pasivaikščiosite po 
prabangiais viešbučiais nusagstytą Kruazet bulvarą, išvysite žymiąją 
žvaigždžių alėją šalia Kino festivalių rūmų. Nakvynė viešbutyje.

2 diena / sekmadienis
BARSELONA–KOSTA BRAVA

Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Barseloną, aplankant 
žymiausius architekto Antonio Gaudi projektuotus šedevrus: 
Šv. Šeimynos bažnyčią (Sagrada Familia), Casa Mila bei Casa Batllo 
namus, Paseo de Gracia, Montjuic kalną, „The Diamond Palace“ 
(vieną iš didžiausių juvelyrinių parduotuvių Europoje). Nakvynė 
viešbutyje Kosta Bravos pakrantėje.
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5 diena / trečiadienis
SAN REMAS–MONAKAS

Pusryčiai. Ekskursija į San remą (Italija) – Europos gėlių sostinę. 
Pasivaikščiojimas, kurio metu aplankomas senamiestis ir italų dainų 
festivalių rūmai. Laisvas laikas. Antroje dienos pusėje – apsilankymas 
svajonių kunigaikštystėje Monake: Kunigaikščių rūmai, katedra, 
egzotiniai sodai ir žymusis Monte Karlo kazino. Nakvynė viešbutyje. 

6 diena / ketvirtadienis
KOSTA BRAVA

Pusryčiai. Išvykstame į Ispaniją. Atvykimas į Kosta Bravos 
pakrantę. Apgyvendinimas ir nakvynė viešbutyje.

7 diena / penktadienis
KOSTA BRAVA

Pusryčiai. Ekskursija į Figereso mieste įsikūrusį Salvadoro 
Dali teatrą-muziejų*. Laisvas laikas. Išvykimas į Žironą. 
Žironoje aplankoma: senamiestis, katedra (už papildomą 
mokestį), Žydų kvartalas, Sant Feliu bažnyčia. Pakeliui 
atgal į Kostą Bravą užsukama į žymiausių ispaniškų vynų 
degustaciją. Nakvynė viešbutyje.

8diena / šeštadienis
BARSELONA–VILNIUS

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

Dėmesio! 
• Galimas programos, ekskursijų eiliškumo ir jų pradžios laiko 

pasikeitimas. 

• Vietas autobuse priskiria gidas atvykus.

• Parodų ir mugių metu galimas apgyvendinimas 2* kategorijos 
viešbučiuose arba pensionuose.

• Atvykus į miesto viešbučius privaloma palikti užstatą nuo 50 iki 200 EUr 
(priklausomai nuo viešbučio kategorijos) arba turėti kreditinę kortelę 
(minėta suma yra laikinai įšaldoma).

• Nuo 2012 11 01 Katalonijos regione įvestas turistinis mokestis, kuris 
taikomas visiems vyresniems nei 16 metų svečiams. Mokestis mokamas 
atvykus į viešbutį: 5* viešbučiuose – 2,5 EUr/asm., 4* viešbučiuose – 
1,25 EUr/asm., 3* ir 2* viešbučiuose – 0,75 EUr/asm. už parą.

Į pažintinės kelionės kainą įskaičiuota:

• skrydis Vilnius–Barselona–Vilnius;

• 7 nakvynės 3* kategorijos viešbučiuose su 
pusryčiais;

• 7 vakarienės (užsisakiusiems maitinimo tipą: 
pusryčiai,vakarienė); 

• pervežimai autobusu pagal numatytą maršrutą;

• įėjimo bilietai į lankomus ir programoje 
pažymėtus žvaigždute (*) objektus; 

• rusakalbio gido paslaugos;

• pervežimai oro uostas–viešbutis–oro uostas.

Pažintinės 
kelionės

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt10 11



Ispanijos didybė 
Penkios sostinės per 8 dienas
Barselona–Valensija–Granada–Sevilija–Kordoba–Toledas–Madridas–Saragosa–
Kosta Dorada / Kosta Brava–Barselona

1 diena / šeštadienis
VILNIUS–BARSELONA

Skrydis Vilnius–Barselona. Atvykimas į 
Barseloną, kur Jus oro uoste pasitiks TErrAMAr 
TOUr atstovai. Pervežimas į viešbutį. Nakvynė 
viešbutyje Barselonoje arba jos apylinkėse.

2 diena / sekmadienis
BARSELONA–VALENSIJA

Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Barseloną, aplankant žymiausius architekto 
Antonio Gaudi projektuotus šedevrus: Šv. Šeimynos bažnyčią (Sagrada Familia), 
Casa Mila bei Casa Batllo namus, Paseo de Gracia, Montjuic kalną, „The Diamond 
Palace“ (vieną iš didžiausių juvelyrinių parduotuvių Europoje). Išvykimas į 
Valensiją. Apžvalginė ekskursija po Valensiją. Laisvas laikas miesto centre. 
Išvykimas į Benidormą arba Alikantę. Nakvynė viešbutyje. 

3 diena / pirmadienis
GRANADA

Pusryčiai. Išvykimas į Granadą. Apžvalginė ekskursija po 
Granadą, buvusią maurų karalystės sostinę: Alhambros 
rūmai*, buvusi Nasridų karalių rezidencija, Generalife 
sodas*, seniausias Europoje arabiškų rūmų kompleksas. 
Flamenko šou – už papildomą mokestį (35 Eur/asm.). 
Nakvynė viešbutyje.

4 diena / antradienis
SEVILIJA–KORDOBA

Pusryčiai. Išvykimas į Seviliją. Apžvalginė ekskursija po Seviliją, Andalūzijos 
sostinę: trečia pagal dydį Europoje ir viena gražiausių Ispanijoje katedra, 
kurioje yra Kristupo Kolumbo kapas, Santa Cruz kvartalas, Giraldos bokštas. 
Pasivaikščiojimas po senamiestį. Išvykstama į Kordobą. Apsilankymas 
Kordoboje, buvusioje Arabų kalifato sostinėje: ekskursija pėsčiomis po 
Kordobos centrą, aplankant žymiąją Kordobos mečetę. Nakvynė viešbutyje. 

Pažintinės 
kelionės

Įdomi pažintis su didingąja Ispanija ir 
svarbiausiais jos miestais: valstybės sostine 
Madridu, kultūros ir parodų sostine Barselona, 
istoriniais karalystės centrais Toledu bei 
Saragosa ir, žinoma, Valensija – ekonominiu 
ir architektūriniu požiūriu dinamiškiausiai 
besivystančiu šalies miestu. 

12 13



5 diena / trečiadienis
TOLEDAS–MADRIDAS

Pusryčiai. Ekskursija po Toledą – buvusią Ispanijos sostinę, 
aplankant žymiąją katedrą* ir Šv. Tomo bažnyčią* su El Greco 
šedevrais. Toledo regiono metalo dirbtuvių fabriko lankymas. 
Išvykstama į Madridą. Norintiems organizuojama ekskursija 
autobusu po Madridą (už papildomą mokestį – 20 Eur/asm.). 
Nakvynė viešbutyje.

6 diena / ketvirtadienis
MADRIDAS

Pusryčiai. Ekskursija pėsčiomis po Madrido senamiestį. Antroje 
dienos pusėje laisvas laikas, kurio metu siūloma pratęsti 
pažintį su Madridu, savarankiškai apsilankyti Prado muziejuje 
(įėjimo bilietai už papildomą mokestį) arba vykti į karališkąją 
rezidenciją – El Escorial vienuoliją (už papildomą mokestį – 
45 Eur/asm.). Nakvynė viešbutyje.

7
diena / penktadienis

SARAGOSA–KOSTA BRAVA / 
KOSTA DORADA

Pusryčiai. Išvykstama į Saragosą. Ekskursija po Saragosos 
miesto centrą, aplankant Šv. Mergelės Pilar baziliką. Išvykimas į 
Kosta Bravą arba Kosta Doradą. Nakvynė viešbutyje.

8diena / šeštadienis
BARSELONA–VILNIUS

Pusryčiai. Išvykimas į Barselonos oro uostą. 
Skrydis Barselona–Vilnius.

Dėmesio! 
• Galimas programos, ekskursijų eiliškumo ir jų pradžios laiko 

pasikeitimas.

• Vietas autobuse paskiria gidas atvykus.

• Parodų ir mugių metu galimas apgyvendinimas 2* kategorijos 
viešbučiuose arba pensionuose.

• Atvykus į miesto viešbučius privaloma palikti užstatą nuo 50 iki 
200 EUr (priklausomai nuo viešbučio kategorijos) arba turėti 
kreditinę kortelę (minėta suma yra laikinai įšaldoma).

• Nuo 2012 11 01 Katalonijos regione įvestas turistinis mokestis, 
kuris taikomas visiems vyresniems nei 16 metų svečiams. 
Mokestis mokamas atvykus į viešbutį: 5* viešbučiuose – 
2,5 EUr/asm., 4* viešbučiuose – 1,25 EUr/asm., 3* ir 2* 
viešbučiuose – 0,75 EUr/asm. už parą.

• Lankantis Granadoje, Alhambros rūmuose, Generalife sode, 
Kordobos mečetėje reikia naudotis ausinukais. Kaina – 4 EUr/asm.

Į pažintinės kelionės kainą įskaičiuota:

• skrydis Vilnius–Barselona–Vilnius; 

• 7 nakvynės 3* kategorijos viešbučiuose su pusryčiais; 

• 7 vakarienės (užsisakiusiems maitinimo tipą: pusryčiai, 
vakarienė); 

• pervežimai autobusu pagal numatytą programą; 

• rusakalbio gido paslaugos;

• įėjimo bilietai į lankomus ir programoje žvaigždute (*) pažymėtus 
objektus; 

• pervežimai oro uostas–viešbutis–oro uostas.

Pažintinės 
kelionės

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt12 13



Katalonija – regionas Ispanijos rytuose, 
kurį drąsiai galima vadinti atskira 

valstybe. Juk katalonai turi savo kalbą, 
papročius ir netgi sostinę. Traukiantis 
akį stulbinančio grožio pakrantėmis su 
nedideliais kurortiniais miesteliais, žavintis 
senuoju palikimu ir iššaukiančia architektūra, 
didingais kalnais ir žaliuojančiais slėniais – 
argi tai ne rojus poilsiautojams?

Katalonija
SPalvinga valStyBė valStyBėje

Regionas
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Miesto arterija 

Apie ispanišką gyvenimo džiaugsmą 
ir linksmybes žino visas pasaulis. Tad 
nenuostabu, kad kiekvieną, atvykusį 
pasisvečiuoti, katalonai pasitinka su ilgu 
pačių įvairiausių fiestų sąrašu: čia statomos 
žmonių piramidės, švenčiama Katalonijos 
globėjo Šv. Jurgio diena, laužais ir fejerverkais 
palydimas San Juan, o Didysis ketvirtadienis 
prieš Velykas siejamas su „mirties šokiu“, 
kurį atlieka skeletais apsirengę vyrai. Be to, 
švenčių dienomis Katalonijoje galima išvysti 
tradicinį šokį sardana, šokamą tiesiog miesto 
gatvėse ir aikštėse. Keliaudami po Kataloniją 
nenustebkite – šiam šokiui yra pastatyta 
daug paminklų.

Tai Katalonijos sostinėje Barselonoje 
esanti Las Ramblas alėja – pagrindinė 
miesto gatvė, kuria kasdien praeina po 
150 000 žmonių. Vaikštinėdami ja, būtinai 
užsukite į La Boqueria turgų – čia tikras 

mėsos, žuvies, jūros gėrybių, vaisių, 
daržovių, saldumynų rojus. Šioje gatvėje 
taip pat verta sustoti prie Palau Güell – 
tai vienas svarbiausių Antonio Gaudi 
suprojektuotų statinių.

Fiestos – neatsiejama 
katalonų gyvenimo dalis

KIEKVIENO IsPANO 
VIRTUVĖJE RAsITE:

           Viešėdami Katalonijoje, 
neužmirškite, kad katalonai – labai 
išdidi ir beveik autonomiška tauta, 
todėl ir komplimentus derėtų sakyti 
ne ispaniškajai, o katalonų kultūrai.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

įdomu
Net 25 % visų į Ispaniją 
atvykstančių turistų renkasi 
Kataloniją. Vien Barseloną kas 
savaitę aplanko apie 1 mln. žmonių.

Katalonija Regionas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt14 15



Barselona
Meilė MieStui iš PirMo ŽvilgSnio

Žavi, jauki ir be galo dinamiška 
Barselona nustebina kiekvieną 
kartą. Siaurutės viduramžiuose 
tebegyvenančios gatvelės kviečia 
pasiklysti savo labirintuose, o 
vos išėjusius tą pačią sekundę 
įtraukia net naktį nenurimstantis 
spalvingo miesto šurmulys. Čia 
galima valandų valandas tyrinėti 
senąjį romėniškąjį paveldą, 
galerijų ir muziejų eksponatus, 
grožėtis įspūdinga modernizmo 
epochos ar šių dienų avangardine 
architektūra. Po dienos klajonių 
įsitaisius jaukaus restoranėlio 
terasoje klausytis gatvės 
muzikantų atliekamų nuostabių 
muzikos garsų, basomis palydėti 
saulę 4,5 km smėlio paplūdimiu. 
Sveiki atvykę į Barseloną!

Aplankysime ir pamatysime
A. Gaudi kūriniai
Gamtos įkvėpta vaizduotė, netradicinis požiūris ir talentingos architekto rankos 
sukūrė ir miestui padovanojo galybę nepaprasto grožio šedevrų. Spalvingų elementų 
išvysite visame mieste, tačiau įspūdingiausi reginiai laukia lankant garsiausius A. Gaudi 
šedevrus: 1882 metais pradėtą statyti ir vis dar statomą Šv. Šeimynos bažnyčią (La 
Sagrada Familia) ir 14 metų kurtą Güell parką, kuriame spalvingos mozaikos smagiai 
nuspalvina žalią augmeniją. Aplankysite šimto kolonų kambarį, sėdėdami ant ilgiausio 
pasaulyje suoliuko grožėsitės atsiveriančia miesto panorama.

įdomu
• Montjuic kalnas
 Su puikiai išsilaikiusia pilimi ir 

nepakartojama miesto bei uosto panorama. 
Pasivaikščiojimas kalno viršūnės link – 

 smagus ir vaizdingas, lygiai toks pat 
įspūdingas, tačiau greitesnis – gondolinis 
keltuvas. 

• Barri Gotic
 Gotikos kvartalas – tikras viduramžių 

muziejus po atviru dangumi. Vaikštant 
siauromis gatvelėmis prieš akis atsivers 
erdvios aikštės su didingomis bažnyčiomis, 
kavos puodeliui kvies viena už kitą 
jaukesnės lauko kavinukės.

• Verta aplankyti
 Barselonos katedra, Camp Nou stadionas 

ir olimpinis kaimelis, Jūreivystės muziejus, 
ispaniškieji kaimeliai, Pikaso muziejus, 
Torre Agbar – vienas aukščiausių pastatų 
Barselonoje (net 142 m).

Barselonos fontanai
La Fuente Magica de Montjuic – 
įspūdingas šviesų, muzikos ir vandens 
šokis, pritraukiantis tūkstančius žiūrovų. 
Pastatyti 1929 m. ir restauruoti prieš 
1992 metais vykusias Olimpines 
žaidynes, šie fontanai išlieka viena 
lankomiausių Barselonos įžymybių. 
Saulei nusileidus patogiai įsitaisykite ant 
Katalonų muziejaus laiptų ir nusiteikite 
magiškam reginiui.

Las Ramblas 
Nenurimstanti, visada šurmuliuojanti 
Barselonos arterija, kurioje gyvenimas 
verda visą parą. Dieną atviros garsių 
parduotuvių ir jaukių suvenyrų krautuvėlių 
durys, vyksta įvairiausi gatvės artistų 
pasirodymai, puikiam poilsiui nusiteikę 
turistai ramiai traukia paplūdimio link. 
Naktinėtojus vilioja baruose skambanti 
muzika, daugybė naktinių klubų ir 
linksmintis nusiteikusių bendraminčių.

Ekskursijos
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Aplankysime ir 
pamatysime

Pirėnų Kalnų MaŽylė

Andora

Nuostabių įspūdžių kelionę pradėsime 
Kosta Doradoje – iš čia vyksime į Pirėnų 
kalnų gilumą. Kilsime vingiuotais Mont-
serato kalnų masyvais tol, kol pasieksime 
sostinę – Andorą (Andorra la Vella).

įdomu
Į Andorą turistai plūsta ne tik 
dėl gražių vaizdų, juk čia – 
laisvoji ekonominė zona.
O tai reiškia gerokai 
mažesnes prekių kainas.

Verta aplankyti:

• Sant Julià de Lória – tradicinį 
kaimelį;

• Tabako muziejų Bixessarri 
miestelyje;

• „Caldea“ – didžiulį vandens 
pramogų ir SPA parką;

• Pašto, akmenų, maketų, 
miniatiūrų, kvepalų, sūrio 
muziejus.

Casa de la Vall
„Slėnio namus“ 1580 m. pasistatė sosti-
nės vikaro šeima. Iki 1702 m. šis pastatas 
tarnavo kaip dvaras ir gynybinis bokštas, 
vėliau čia įsikūrė vienas seniausių Euro-
pos parlamentų. Ir šiandien čia priimami 
įstatymai bei kiti šalies gyvenimui svarbūs 
sprendimai.

Cercle de Pessons
Pailsusiems nuo slidinėjimo jėgas atstatyti 
padės nuostabioje vietoje įsikūręs terminių 
vandenų kompleksas Cercle de Pessons. 

Sorteny 
1080 hektarų Sorteny nacionalinio parko 
teritorijoje galima išvysti per 800 įvairiausių 
augalų rūšių, kai kurie jų – ypač reti ir labai 
saugomi. Vaikštinėjant žaliu slėniu gera 
grožėtis įvairiaspalvėmis gėlėmis ir virš jų 
ore plevenančiais drugeliais, galima iš tolo 
stebėti besiganančią šernų šeimyną, sutikti 
grakščią stirną.

Pirėnų kalnų apsupta miniatiūrinė Andora dažno pavadinama vienu 
jaukiausių Europos kampelių. Nenuostabu – įsikūrusi tarp Ispanijos ir 
Prancūzijos, ši vos 468 kv. km plotą užimanti kunigaikštystė žavi nuostabiais 
kraštovaizdžiais, nuo kalnų vilnijančiais žaliais slėniais su pabirusiais 
mažyčiais namukais ir besiganančiomis avimis, siaurutėmis gatvelėmis 
ir jaukiomis kavinaitėmis. Andorą ypač pamėgę slidinėjimo entuziastai – 
jiems čia įrengtos puikios kokybės trasos, o viešbučiai siūlo nepriekaištingą 
aptarnavimą ir komfortišką poilsį.

Ekskursijos
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Montserato 
vienuolynas 

Montserato įžymybės
Svarbiausia jų – 95 cm aukščio Juodosios 
Montserato mergelės, visos Katalonijos 
globėjos, skulptūra A. Gaudi suprojektuo-
toje koplyčioje.  
Vaikštinėdami vienuolyno teritorijoje 
užeisime į renesansinę baziliką ir jos vidinį 
kiemą. Pamatysime senąją biblioteką su 
maždaug 300 000 čia saugomų įvairaus 
žanro spaudinių, seniausias jų – išlikęs 
dar nuo 1499-ųjų metų. Pasivaikščiosime 
vienu iš septynių maršrutų, o norintys 
galės pakilti aukštyn į kalną funikulieriumi.

Montserato 
mergelės stebuklas
Juodosios Montserato mergelės statulą 
800 m. rado piemenys. Tikima, kad 
palietus ją norai virsta realybe.

įdomu
 Nuo 1236 m virš jūros lygio iškilusios Sant Jeroni viršūnės visa Katalonija – kaip 
ant delno. Giedrą dieną iš čia matosi net Maljorkos sala.
 Escolania berniukų choras, giedantis religinių ceremonijų bazilikoje metu, vienas 
seniausių Europoje.
 Bazilikoje įsikūrusiame muziejuje galite išvysti Pikaso, Dali, Degas, Miro, Monet, 
rusino, Casas darbų.
 Šventasis urvas (Santa Cova), kuriame buvo rasta Juodosios Montserato mergelės 
statula; debesyse skendinti Sant Juan koplyčia; Kryžiaus kelias su 14 statulų.

Saulės atokaitoje, uolų, vingiuotų takelių ir žaliuojančių 
medžių apsuptyje jaukiai verda ramus vieno seniausių 
Ispanijoje benediktinų vienuolynų gyvenimas. Turistų 
čia daug, tačiau šurmulio – jokio, visi apimti pagarbos 
ir susižavėjimo švenčiausios Ispanijos vietos didybe. 
Girdėti lėti žingsniai grindinyje, nuaidi varpo dūžiai, iš 

bazilikos pasigirsta harmoningi berniukų choro giesmės 
garsai. Jaukią idilę saugo įspūdingų formų tiesiai į 
dangų šaunančios uolos – tikintieji pasakoja, kad jas 
čia auksiniais pjūklais išpjaustė angelai. Matyt, jiems 
padedant čia buvo patupdyti ir dailūs vienuolyno pastatai – 
vienuolyno miestelis įsikūręs net 725 metrų aukštyje.

Aplankysime ir pamatysime

Ekskursijos
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s. Dali pasaulis
KitoKia realyBė –

Svarbiausias miestelio objektas 
Be jokios abejonės, tai Salvadoro Dali muziejus, įkurtas teatro 
pastate. Čia galima išvysti garsiuosius iliuzijų meistro kūrinius 
„Lietaus taksi“, „Haliucinogeninis toreodoras“, „Juodasis 
kadilakas“. Tačiau ekspozicija neapsiriboja vien paveikslais – 
išvysite veido formos kambarį, gausybę pagal menininko 
eskizus sukurtų papuošalų, kostiumų, kvepalų buteliukų ir 
kitų siurrealistinių kūrinių.

Rūmai genijaus mūzai 
Koks gi genijus be mūzos, tiesa? Salvadoro Dali įkvėpėja 
buvo jo žmona Gala. Užsuksime į Pubol rūmus, kuriuos 
menininkas kadaise dovanojo savo mylimajai. Čia iki 
šiol saugomi Galos meno kūriniai, asmeniniai daiktai, 
drabužiai ir net palaikai.

Vos pora valandų nuo Barselonos, ir 
atsidursime Figerese – mieste, kurį būtina 
aplankyti kiekvienam modernaus meno 
mylėtojui. Čia gimė, kūrė, gyveno, mirė ir buvo 
palaidotas žymusis Ispanijos genijus Salvadoras 
Dali, po kurio pasaulį ir kviečiame pasidairyti.

          Norintiems dar labiau 
prisiliesti prie S. Dali gyvenimo, 
rekomenduoju ekskursiją 
po „Dali trikampį“ – tai trys 
svarbiausi objektai, susiję su 
garsiuoju siurrealizmo genijumi: 
teatras-muziejus Figerese, 
buvusiai menininko žmonai 
Galai skirti Pubol rūmai 
Figereso kaimynystėje ir paties 
S. Dali namas Port ligate.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ekskursijos
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į Peniskolą

Leisimės į pajūrį, kur labai gražioje vietoje, visai ant jūros 
kranto, įsikūręs senovinis Peniskolos miestas. Čia Jūsų 
lauks susitikimas su istorija – aplankysime miesto simboliu 
tituluojamą didžiulę galingų gynybinių sienų saugomą pilį.

į Morelą

Iš Peniskolos patrauksime link Morelos – puikiai išsilaikiusio 
Ispanijos viduramžių miesto. Būtent čia krikščionys kadaise 
kovojo prieš maurus, o jų kovų pėdsakai išliko iki šiol. 

Tamplierių 
keliais

Tortosoje – mieste, įsikūrusiame Taragonos 
provincijoje, ant Ebro upės kranto, ir 
saugančiame didžiulę tūkstantmetę tvirtovę.

Tarp maurų ir 
krikščionių

Nors krikščioniškasis tamplierių ordinas buvo 
sunaikintas dar vėlyvaisiais viduramžiais, tačiau 
mitai ir paslaptys iki šiol gaubia šių vienuolių palikimą 
Katalonijoje. Ekskursijos metu lankysime vietas, vis dar 
menančias tamplierių ordino didybės ir galybės laikus. 

Įdomi ekskursija nuves į Katalonijos vietoves, kuriose 
vis dar ryškūs maurų ir krikščionių gyvenimo įrodymai.

Kur lankysimės?

Kur keliausime?

Peniskoloje – vietovėje, kur stūkso didinga 
pilis, tamplierių ordino pastatyta dar 
1294–1307 metais.

Miravet kaimelyje, kur sustosime prie 
didžiausios Katalonijos tvirtovės.

įdomu
Tamplieriai save vadino 
„Kristaus vargšais riteriais“, 
tačiau per kelis savo istorijos 
šimtmečius šis ordinas tapo 
viena galingiausių ir ekonomiškai 
stiriausių to meto organizacijų.

Ekskursijos
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Greičiausiu pasaulio šokėju tituluojamas Jose 
Leonas, kerintis tenoro Samo balsas ir gitaros 
virtuozo Diego Cortezo muzika – sveiki atvykę 
į aistringą ir užburiantį flamenko pasaulį!

šou „La siesta“
aiStringaS flaMenKo SPeKtaKliS

Ką veiksime?
Vyksime į Santa Susanna miestelį, kur įsikūręs tradicinis 
ispaniško kaimo dvaras „La Siesta“ kiekvieną vakarą 
kviečia pasiklausyti muzikos ir šokio kalba pasakojamos 
istorijos apie meilę ir pavydą, aistrą ir nusivylimą, 
sudėtingus ir jausmingus dviejų žmonių santykius. 
Pasirodymo metu ne tik pajusite intriguojančią siužeto 
liniją, bet ir prisiliesite prie ugningosios ispanų kultūros.

Ką veiksime?
Laukia smagi ir ekstremali diena – „Port Aventura“ parke 
galėsite išbandyti aibę pramogų. Jame įrengta net 30 
skirtingų atrakcionų, o spalvingas nuotykių pasaulis 
suskirstytas pagal temas: čia telpa ir mįslingoji Kinija, 
ir laukiniai Vakarai, ir klaidžios Polinezijos džiunglės, ir 
egzotiškoji Meksika, ir Viduržemio jūros pakrantės.

Keliaujant į pietvakarius nuo Barselonos, Kosta Dorados pakrantėje, Salou kurorto 
teritorijoje, išlieti energiją kviečia vienas didžiausių pramogų parkų Europoje.

Ir drąsiausiems, ir mažiausiems 
Norite pasisemti adrenalino? Tam puikiai tiks „Drakono 
Khano kalneliai“, leidžiantys pasiekti net 110 kilometrų 
per valandą greitį, net 76 metrų aukštyje esantis 
atrakcionas „Shambala“ arba „Tuktuki vagonėliai“, 
lekiantys tiesiai į vandenį. O šeimų su vaikais laukia net 
13 tūkst kv. m teritorija su 11 atrakcionų, sukurtų pagal 
garsią televizijos programą „Sessame Street“.

įdomu
Nors laikomas visos ispanų kultūros 
dalimi, flamenkas faktiškai kilęs tik iš 
vieno Ispanijos regiono – Andalūzijos.

„Port Aventura“ 
nuotyKių ParKaS 
šalia BarSelonoS

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

         Šiemet „Port Aventura“ švenčia 20-ąjį gimtadienį, ta proga parko teritorijoje duris 
atvers „Mansión de Lucy“ 5* viešbutis, o cirko trupė „Cirque de Soleil“ surengs naują 
pasirodymą. 2016 metais šis parkas kvies į naują teminę „Ferrari“ zoną – 75 000 kv. m 
plotą su lenktynių trasomis, aukščiausiu ir greičiausiu Europoje atrakcionu ir teminiu 5* 
viešbučiu.

Ekskursijos
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uolėtų PaKrančių Magija

Kosta Brava 

Kosta Brava – laukine 
vadinamos pakrantės 

ruožas su miškingomis 
įlankomis, smėlio paplūdimiais 
ir besikeičiančiais peizažais. 
Ieškantiems nepatirtų įspūdžių 
čia tikras rojus: pradedant 
nesibaigiančiais vakarėliais, 
pasiplaukiojimais jūra ir 
baigiant atokiais kaimeliais bei 
ramybės užutėkiais.

KOSTA BRAVOS 
regiono kurortai:

TOSA DE MARAS
Mėlynojo rojaus idilė

LORET DE MARAS
Jaunatviškas ir pilnas pramogų

BLANESAS
Žvejų uosto žavesys

įdomu
Kosta Bravos pakrantė – tikras 
gurmanų rojus. Nemažai čia 
įsikūrusių restoranų yra įvertinti 
„Michelin“ žvaigždutėmis.

Regionas
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Universalus kurortas
Kosta Bravą noriai renkasi labai įvairūs keliautojai. Pasimėgauti saulėta ramybe čia atvyksta 
šeimos ir romantikos ieškantys įsimylėjėliai, tyrinėti kraštovaizdžių skuba neabejingi gamtai 
turistai, o pasilinksminti – futbolo, teniso ir golfo mėgėjai bei vandens sporto aistruoliai iš 
viso pasaulio.

O pakrantėje
…laukia beveik 200 paplūdimių. Vieni iš 
jų idealiai sutvarkyti, kiti – autentiški ir 
laukiniai. Tačiau kiekvienas puikiai tinka 
norintiems pabėgti nuo miestietiško 
gyvenimo tempo, atrasti ramybę ir 
patyrinėti tarp uolų įsispraudusias 
žaliuojančias įlankas.

Svetingi miesteliai
Cadaques – jaukus baltutėlių namų miestelis, 
traukte traukiantis ne vien turistus, bet ir 
įkvėpimo ieškančius menininkus. Tarp jų – 
Pablas Pikasas ir Salvadoras Dali.

Besalu – riterių laikus menantis viduramžių 
miestas.

L’Escala – pakrantės miestas, pasitinkantis 
smėlėtomis pakrantėmis ir į vandenį 
smingančiomis uolomis.
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Gražus ir romantiškas, svetingas ir stulbinamų peizažų nuspalvintas Tosa de Maras – 
vienas mėgstamiausių Kosta Bravos pakrantės kurortų. Gyvenimas čia eina lėtai ir svajingai, 

o atostogos ramybe alsuojančiame rojuje leidžia bent trumpam atsiplėšti nuo realybės.

tosa de Maras
Mėlynojo rojauS idilė

Kurortas
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Pakrantės 
malonumai
romantikos mėgėjus Tosa de Maras 
vilioja plačiais smėlio paplūdimiais, 
uolų viršūnes puošiančiomis pušimis ir 
jaukiomis įlankėlėmis. O povandeninio 
pasaulio tyrinėtojai nuo seno vertina 
greitai gilėjantį paplūdimį, kuriame gausi 
floros ir faunos įvairovė. 

         Tosa de Maro 
kurortas gerai žinomas 
dėl kulinarijos paveldo. 
Puiki vieta pažinčiai su 
Viduržemio jūros 
virtuve – lankytojų 
teigiamai vertinamas 
restoranėlis „La Luna“.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

įdomu
Tosa de Maras mėgsta 
gyvą muziką: rugpjūtį čia 
vyksta tarptautinis muzikos 
festivalis, o ištisus metus 
bent kartą per savaitę 
rengiami įvairūs koncertai.

Žavingos apylinkės
Ilsintis Tosa de Mare, verta pasidairyti po 
miestelio apylinkes. Visai netoliese pajusti 
viduramžių dvasią siūlo miestas-tvirtovė 
Villa Vella ir galima pamatyti IV a. romėnų 
gyvenvietės liekanas. Pats Tosa de Maras 

garsėja didinga senamiesčio tvirtove, kurią 
kadaise juosė net trys cilindriniai bokštai, 
o siauros senamiesčio gatvės ir jose 
susispietę namukai iki šiol dvelkia žvejų 
kaimelio atmosfera.
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GOLDEN 
BAHIA DE TOSSA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas („Costa Brava“, tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ garažas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ internetas*
 ♦ 3 barai („Capri“, baras prie baseino 
„Pergola“, „La Selva“)

 ♦ dviračių nuoma
 ♦ 5 sūkurinės vonios atvirame ore, 1 
uždaroje patalpoje

 ♦ paštas / faksas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
(garažas)*

 ♦ 5 konferencijų salės (iki 400 asm.)
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ terasa, skirta deginimuisi

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ masažas*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ petankė
 ♦ mini golfas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ SPA centras* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 105 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 42 km iki Žironos 
oro uosto, apie 300 m iki Tosa de Maro 
miesto centro, apie 800 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. 5-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 307 Standard 
Double Room tipo numeriai (dalis numerių su 
vaizdu į baseiną, maks. 3 arba 2+2 asm.), 10 
Single Room tipo numerių (maks. 1 asm.), 
12 vieno kambario Family Room tipo numerių 
(vonia, atskira dušo kabina, maks. 4 asm.), 
8 Junior Suite tipo numeriai (svetainė, 
miegamasis atskirtas su stumdomomis 
durimis, sūkurinė vonia terasoje, vonia 
ir atskira dušo kabina, maks. 4 asm.), 10 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Tossa, už 
800 m), smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.goldenhotels.com

Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ šildymas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa

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

Viskas 
įskaičiuotaSuperior
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GRAN HOTEL REYMAR

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ 2 barai
 ♦ grožio salonas
 ♦ a la carte restoranas („Garbi“)
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu ir 
šildomas)

 ♦ 3 konferencijų salės (iki 150 asm.)
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ paštas / faksas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ restoranas („Garbi“, tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas*
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ sauna*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ masažas*

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 105 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 42 km iki Žironos oro uosto, apie 
200 m iki Tosa de Maro miesto centro, pirmoje 
viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1962 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. 7-ių aukštų 
viešbučio pastate ir vilose yra 30 Standard Double 
Room tipo numerių (maks. 3 asm.), 66 Standard 
Double Room with Sea View tipo numeriai (maks. 
3 asm.), 15 Single tipo numerių (dalis numerių 
su vaizdu į jūrą, be balkono, maks. 1 asm.), 
18 dviejų kambarių Suite tipo numerių (dalis 
numerių su vaizdu į jūrą, svetainė ir miegamasis, 
hidromasažinė vonia, maks. 3 asm.), 3 Three 
Bedroom Villa tipo numeriai (ne pagrindiniame 
korpuse, svetainė, 3 miegamieji, 2 vonios 
kambariai, pilnai įrengta virtuvė, 120 kv. m, maks. 
4 +2 asm.), 12 Family Room tipo numerių (vieno 
kambario, 36,5 kv. m, 3+1 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Mar Menuda), 
stambaus žvyro / akmenuotas, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelreymartossa.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ balkonas / terasa (apstatyti, išskyrus 
Single Room)

 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ Palydovinė televizija 
 ♦ šildymas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą užklausą
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienėSuperior
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TOSSA BEACH / TOSSA CENTER

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
(garažas)*

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas (TOSSA BEACH korpuse, 
tarptautinė virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ internetas (interneto terminalai)*
 ♦ 2 barai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ 2 baseinai
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(savitarna)*

 ♦ paštas / faksas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ pramoginiai renginiai

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ skyrius vaikams 
pagrindiniame baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė*

* Už papildomą mokestį.

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

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius (nuo 06 15 iki 
09 15)

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ šildymas
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje* (užstatas)
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas*
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ kosmetinis veidrodis

To
sa

 d
e 

M
ar

as

Viskas 
įskaičiuota

28 294 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.



NEPTUNO TOSSA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baseinas
 ♦ garažas
 ♦ parkas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
(garažas)*

 ♦ poilsio kambarys
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ paštas / faksas
 ♦ baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė sportinė 
ir animacinė programos, pramoginė 
programa vakarais – liepą, rugpjūtį)

 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 105 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 42 km iki 
Žironos oro uosto, apie 200 m iki Tosa 
de Maro miesto centro, apie 300 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2003 metais. 
Viešbutis priklauso GHT HOTELS viešbučių 
grupei. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra 
117 Standard Double Room tipo numerių 
(maks. 3 asm., 19 kv. m), 7 Single Room 
tipo numeriai (maks. 1 asm., 12 kv. m). 
4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Tossa, už 
300 m), smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.ghthotels.com 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ šaldytuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ šildymas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
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Loret de Maras – vienas lankomiausių Ispanijos kurortų Viduržemio jūros pakrantėje. romantikos ir 
tylos čia ieškoti neverta, o štai nesibaigiančių pramogų ir triukšmingų vakarėlių – į valias. 

jaunatvišKaS ir PilnaS PraMogų 
loret de MarasKurortas
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Linksmybių centras
Gyvas ir šurmuliuojantis Loret de Maras – 
visiška priešingybė kaimyniniam Tosa 
de Marui. Su daugybe naktinių klubų, 
kazino ir ilgai veikiančių restoranų šis 
niekada nemiegantis kurortas tapo 
jaunimo pamėgsta vieta. O keliaujantiems 
su šeima tikrai patiks didžiulis vandens 
pramogų parkas „Water World“, galintis 
pasigirti vandens kalnelių ir trasų gausa 
bei specialiai įrengta zona mažyliams.

Senamiestyje
X a. įkurtame Loret de Mare netrūksta 
ne tik pramogų, bet ir senovę menančių 
paminklų. Senamiestyje savo istoriją 
pasakoja San Roma bažnyčia, Šv. Kristinos 
vienuolynas, bokšto griuvėsiai ir 
renesanso stiliaus sodai Santa Clotilde.

įdomu
Loret de Maras lenkia kitus 
Kosta Bravos kurortus 
dydžiu ir puikiai sustyguota 
infrasruktūra, todėl dažnai 
vadinamas neoficialia 
regiono sostine.
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MARSOL 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu vandeniu ir 
šildomas)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ baseinas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ barais (1 aukšte, krantinėje, su atvira 
terasa)

 ♦ konferencijų salė (iki 60 asm.)
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ internetas*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ paštas / faksas
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 30 km 
iki Žironos oro uosto, Loret de 
Maro miesto centre, apie 50 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso MARSOL 
HOTELS & rESOrTS viešbučių grupei. 
Pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2002 metais. 6-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 94 
Standard Double Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 18 kv. m), 10 Standard 
Sea View Room tipo numerių (vaizdas į 
jūrą, maks. 3 asm., 18 kv. m), 10 vieno 
kambario Junior Suite tipo numerių 
(24 kv. m, maks. 3 asm., miegamais 
be durų, svetainės zona su sofa-lova, 
balkonas su vaizdu į jūrą). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de 
Lloret, už 50 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.marsolhotel.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ šildymas
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ lovelė

32 334 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.



H.TOP ROYAL BEACH Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ internetas*
 ♦ 2 sūkurinės vonios
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

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

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ paštas / faksas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ užkandžių baras
 ♦ terasa, skirta deginimuisi

Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vakariniai renginiai (profesionalūs šou 
kelis kartus per savaitę)

* 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, 
200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso H.TOP HOTELS 
viešbučių grupei. Pastatytas 1973 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra 368 
Standard Double Room tipo numeriai (dalis 
numerių su vaizdu į baseiną, maks. 4 asm., 
21 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
www.htophotels.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ šildymas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu
 ♦ lovelė
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GUITART CENTRAL PARK 
RESORT & SPA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ parkas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 5 baseinai (1 šildomas)
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 500 asm., kongresų 
organizavimas, pasitarimų kambarys – iki 
25 asm.)

 ♦ 7 barai (alaus baras „Bavaria“, „Les 
Habaneres“ su zona poilsiui, „Salsa Cafe“ 
šokių salėje, „Palas Atenea“ naktiniame 
klube, „Yacht Club“ prie baseino)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 a la carte restoranai (specializuotas grilio 
restoranas „Petit Grill“ (patiekalai iš mėsos), 
naktiniame klube „Palas Atenea“)

 ♦ 2 restoranai (restoranas „Costa Brava“, 
restoranas „Habana“ – su tarptautine 
virtuve, švediškas stalas)

 ♦ keletas televizijos salių
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ naktinis klubas
 ♦ paštas / faksas
 ♦ keletas poilsio kambarių

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ masažas (įvairūs masažo 
būdai)*

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
(profesionalūs šou kelis 
kartus per savaitę)

 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ petankė
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ SPA centras (įvairios 
terapinės programos)*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Barselonos oro 
uosto, apie 30 km iki Žironos oro uosto, apie 200 m 
iki Loret de Maro miesto centro, apie 400 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso GUITArT HOTELS viešbučių 
grupei. Pastatytas 1971 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro trys 4-ių, 
5-ių, 6-ių aukštų korpusai (visi priklauso GUITAr 
CENTRAL PARK & SPA kompleksui), kuriuose yra 177 
Standard tipo numeriai (GUITArT PArK I ir GUITArT 
PArK II korpusuose, (dalis numerių su dviviete lova, 
maks. 2+1 asm. 17 kv. m), 40 dviejų kambarių One 
Bedroom Apartment tipo numerių (GUITArT PArK IV 
korpuse, miegamasis su dviem vienvietėmis lovomis, 
svetainė su sofa-lova, įrengta virtuvė, nėra oro 
kondicionieriaus, numeriai atnaujinti 1996 metais, 
4 aukštų pastatas, maks. 4 asm.).  Taip pat yra SPA 
centras („SPA & Fitness Institut GEM“). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Loret, už 450 m), 
smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.guitarthotels.com 
Ekonominė klasė 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas (visi Superior Silver 
Room su dušo kabina)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ oro kondicionierius (išskyrus 
One Bedroom Apartment)

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų parkas
 ♦ meniu 
 ♦ 2 baseinai (nuo 3 iki 5 metų, nuo 
6 iki 12 metų, 10:00–18:00)

 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė*
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SURf MAR Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ parkas
 ♦ 2 barai (terasoje, viešbučio hole)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ internetas*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ paštas / faksas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ petankė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ vandens aerobika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 30 km iki Žironos oro uosto, 
apie 1 km iki Loret de Maro miesto centro, 
apie 20 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso SAMBA HOTELS viešbučių 
tinklui. Pastatytas 1976 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. 5-ių aukštų viešbučio 
pastate yra 182 Standard Double Room tipo 
numeriai (maks. 3 arba 2+2 asm., 16,5 kv. m), 
30 Superior tipo numerių (atnaujinti 2010 metais, 
parketas, maks. 3 arba 2+2 asm., 16,5 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 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ šildymas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (su šoniniu vaizdu į jūrą)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose (13:00–24:00)*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ meniu
 ♦ diskoteka, pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parkas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ baseinas
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 300 asm.)
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ baras (su poilsio zona)
 ♦ poilsio kambarys (keletas)
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ paštas / faksas
 ♦ užkandžių baras (prie baseino)
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, teminės 
vakarienės)

Pramogos ir sportas:
 ♦ vakariniai renginiai (profesionalios 
ir pramoginės programos)

 ♦ stalo tenisas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika (aukštojo sezono metu)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ biliardas*

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai (aukštojo 
sezono metu)

 ♦ diskoteka (aukštojo sezono metu)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 30 km iki Žironos oro uosto, 
apie 300 m iki Loret de Maro miesto centro, 
apie 500 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1972 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 346 Standard Double 
Room tipo numeriai (dalis numerių su dvigule 
lova, maks. 2+2 arba 3 asm.), 40 Single Room 
tipo numerių (6 aukšte, be kondicionieriaus, 
maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Fenals, už 
500 m), smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sambahotels.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės (parketas kai 
kuriuose Standard Double Room 
numeriuose)

 ♦ šildymas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius (tik Standard 
Double Room ir Suite)

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

SAMBA
Luxe 
viskas 
įskaičiuota
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Blanesas – žavus netrikdomos ramybės kurortas, atveriantis vartus į visą Kosta Bravos regioną. 
Šis mažas miestelis saugo žvejų kaimo praeities dvasią, o dėl jaukių paplūdimių ir šviežių jūros 

gėrybių jį noriai renkasi net patys ispanai.

Žvejų uoSto ŽaveSyS

Blanesas 

Kurortas
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Miesto įžymybės
Miestelyje išlikę nemažai istorinių 
paminklų. Galėsite apžiūrėti gotikinio 
stiliaus San Guano fontaną, Šv. Onos 
vienuolyną ir Cabrera vikontų rūmus. O 
ant Šv. Jono kalno stūksanti Blaneso pilis, 
pastatyta dar 1002 metais, leis pasigėrėti 
aplinkinių kurortų panorama.

Du Blaneso veidai
Įspūdingo dydžio uola, kurią skalauja jūra, 
skiria miestą į dvi dalis. Pietuose – rami 
paplūdimio zona, kur susitelkę dauguma 
viešbučių, o šiaurėje – miesto dalis su 
šviežias jūros gėrybes tiekiančiu žvejų uostu, 
jaukiomis kavinėmis ir barų terasomis.

Egzotinių augalų kolekcija
Ji saugoma Blaneso botanikos sode. Čia sukaupta per 3 000 egzotinių augalų iš skirtingų 
Ispanijos vietovių. O tropinis sodas „Pinya de rosa“ didžiuojasi įspūdingais kaktusais iš 
Afrikos bei Pietų Amerikos.

įdomu
Kasmet liepos pabaigoje 
Blanese vyksta festivalis, kurio 
metu dangų nuspalvina per 500 
tonų fejerverkų.
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GUITART CENTRAL PARK 
GOLD RESORT & SPA

Bl
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as

Luxe 
viskas 
įskaičiuota

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

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ naktinis klubas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ poilsio kambarys (keletas)
 ♦ 7 barai („Les Habaneres“ su zona 
poilsiui, alaus baras „Bavaria“, „Salsa 
Cafe“ šokių salėje, „Yacht Club“ prie 
baseino, naktiniame klube „Palas 
Atenea“)

 ♦ keletas televizijos salių
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 500 asm., 
kongresų organizavimas, pasitarimų 
kambarys – iki 25 asm.)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 2 a la carte restoranai (grilio restoranas 
„Petit Grill“ (mėsos patiekalai), „Palas 
Atenea“ naktiniame klube)

 ♦ 5 baseinai (1 šildomas)
 ♦ parkas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ paštas / faksas)
 ♦ susitikimų kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ SPA centras (įvairios 
terapinės programos)*

 ♦ pramoginiai renginiai 
(profesionalūs šou kelias 
dienas per savaitę)

 ♦ sauna*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ masažas (įvairūs masažo 
būdai)*

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ biliardas*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Barselonos oro 
uosto, apie 30 km iki Žironos oro uosto, apie 300 m 
iki Loret de Maro miesto centro, apie 450 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso GUITArT HOTELS viešbučių 
grupei. Kompleksą sudaro trys korpusai (4-ių, 5-ių ir 
6-ių aukštų). Viešbutyje yra 142 Gold Superior Room tipo 
numeriai (korpuse GUITArT PArK I, 20–22 kv. m, maks. 
2+2 arba 3 asm.), 75 vieno kambario Family Junior Suite 
tipo numeriai (korpuse GUITArT PArK I/II, miegamasis 
ir svetainės zona, dalis numerių su dvivietėmis lovomis, 
2 televizoriai, 30–33 kv. m, dalis numerių su dušo 
kabinomis, maks. 2+3 arba 4 asm.), 5 dviejų kambarių 
Art Suite tipo numeriai (korpuse GUITArT PArK I, 
kambariai įrengti žinomų ispanų menininkų kūrybai: 
Gaudi, Dali, Pikaso, Miro. Miegamasis ir svetainė, 2 
televizoriai, 40 kv. m, maks. 2+2 asm.), 1 dviejų kambarių 
Suite Barcelona tipo numeris (6-ame aukšte, korpuse 
GUITArT PArK I, miegamasis ir svetainė, 2 televizoriai, 
33 kv. m + terasa 27 kv. m, maks. 2+1 asm.). Taip pat yra 
SPA centras („SPA & Fitness Institut GEM“). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Lloret, už 450 m), 
smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.guitarthotels.com 
Ekonominė klasė 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas (dalis Junior Suite 
numerių su dušo kabina)

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ 2 vaikų klubai (mini klubas nuo 3 iki 5 
metų, Junior klubas nuo 6 iki 12 metų, 
10:00–18:00)

 ♦ vaikų parkas
 ♦ lovelė*

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.38 39
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BLAUMAR COSTA BRAVA Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 6 konferencijų salės (iki 400 asm.)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baseinas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baras (viešbučio hole)
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ paštas / faksas

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė* (BLAUCEL 
viešbutyje)

 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis* (BLAUCEL 
viešbutyje)

 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ SPA centras* (BLAUCEL viešbutyje)
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
animacinė programa – liepą, 
rugpjūtį)

 ♦ sauna* (BLAUCEL viešbutyje)
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 85 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 32 km 
iki Žironos oro uosto, apie 1,5 km iki 
Blaneso miesto centro, apie 100 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra Promo 
Room tipo numerių (pirmame arba 
antrame aukšte, be vaizdo į jūrą, kai 
kuriuose numeriuose yra terasa / 
mažesnio dydžio balkonas, maks. 2+1 
arba 3 asm.), 162 Standard Double 
Room tipo numeriai (maks. 3 arba 
2+2 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.blauhotelsblanes.com

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ grindys – parketas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ šildymas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas / terasa (apstatyta)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ palydovinė televizija

Vaikams:
 ♦ diskoteka (liepą, rugpjūtį)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams (liepą, 
rugpjūtį)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė*
 ♦ vežimėlis*

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt38 39



Kosta de 
Barselona –
Maresmė
tarP Kalnų ir vandenyno

Barselonos pašonėje, 
vos 50 km į šiaurę, 

plyti turtingo kraštovaizdžio 
pakrantė – Kosta de 
Barselona–Maresmė. 
Patogi geografinė padėtis, 
modernių viešbučių ir 
pramogų gausa, malonus 
Viduržemio jūros klimatas 
ir net 275 saulėtos dienos 
per metus – rodos, 
tobuloms atostogoms 
čia nieko netrūksta.

KOSTA DE 
BARSELONA – 
MARESMĖS
regiono kurortai:

MALGRAT DE MARAS
Su visa šeima

KALELjA
Aktyvi ir nepaprastai jauki

PINEDA DE MARAS
Gamtos parko pašonėje

SANTA SUSANA
Žali pušynai ir žydra jūra

Regionas
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Paplūdimių rojus
Kosta de Barselona–Maresmės pakrantės iš tiesų įspūdingos, o 
paplūdimių yra visiems poreikiams: pradedant į šeimas su vaikais 
orientuotais Els Pascadors ir Les Dunes, šarminguoju Passeig dels 
Anglesos de Caldes d’Estrac ir baigiant nudistams skirtu Las Rocas 
bei auksinio smėlio Garb Beach, kuris pritaikytas neįgaliesiems.

Verta aplankyti
Valstybės saugomas Medes salas, kurias ypač mėgsta 
nardytojai iš viso pasaulio – tai puiki vieta pažinčiai su 
Viduržemio jūros platybėmis.

Montnegre gamtos parką – didelė parko teritorija kviečia 
pasigrožėti architektūriniu paveldu, pasivaikščioti 
po mažyčius kaimelius ir užkopti į St. Marti viršūnę, o 
aktyviuosius – pasivažinėti keturračiais, pašaudyti iš lanko 
ar pajodinėti žirgais.

Mataro – tai Maresmės širdis, kurioje išvysite romėniškos 
pirties liekanas, Šv. Marijos baziliką, o pažintį su regionu 
pratęsite Maresmės arba Masia Can Magarola vyno muziejuje.

Can Rates fortą su įspūdingu XVI a. pastatytu apžvalgos 
bokštu, siūlančiu pasidairyti po apylinkes iš aukštai.

          Tarp šio regiono kurortų 
nuolatos kursuoja greitasis 
traukinys, kuriuo greitai ir 
patogiai galima pasiekti 
Barseloną ar Žironą.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ko
st

a 
De

 B
ar

se
lo

na
–M

ar
es

m
ės

 re
gi

on
as

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt40 41



Malgrat de Maro kurortas skiriamas į dvi dalis: naujojoje miestelio dalyje susitelkę modernūs 
viešbučiai, pramogų oazės, kavinės, naktiniai klubai ir restoranai, o senojoje dominuoja senamiestis.

Ir nors duris turistams atvėrė tik 1960-aisiais, šis kurortas jau spėjo išpopuliarėti kaip ypač 
patraukli šeimos poilsio vieta.

Su viSa šeiMa

Malgrat 
de Maras 

Kurortas
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Viduržemio jūra

MALGRAT DE MARAS

H.Top Amaika

H.Top Planamar
Luna Club Hotel

Svarbiausi 
objektai
• Senoji vargšų ligoninė, pastatyta dar 
1441 metais, o šiuo metu veikianti kaip 
miesto terapijos centras.

• Peixateries Velles – senojo žuvų turgaus 
liekanos.

• La Cooperativa – seniausias miesto 
pastatas, kuriame anksčiau buvo įsikūręs 
kraujo centras ir kultūrinės bendruomenės, 
o dabar veikia biblioteka. 

• El Castell – miesto centre, kalvos 
viršūnėje, stovintis bokštas su parku, nuo 
kurio atsiveria įspūdinga Malgrat de Maro ir 
apylinkių panorama.

Atostogos su šeima
Net 60 % visų Katalonijos turistų sudaro 
šeimos. Švelnus Malgrat de Maro klimatas 
tėvus su vaikais vilioja į paplūdimius, čia 
gausu parduotuvių ir restoranų, kviečiančių 
paragauti vietinių ir tarptautinės virtuvės 

patiekalų, o šeimos poilsiui pritaikyti 
viešbučiai siūlo platų paslaugų ir pramogų 
spektrą. Miestelyje yra vandens pramogų 
parkas „Marineland“, kuriame vyksta jūros 
liūtų, delfinų ir papūgų pasirodymai.

įdomu
Iš Malgrat de Maro matoma 
La Pilona – dirbtinė sala 
viduryje jūros. Anksčiau ji buvo 
naudojama kaip uostas laivams, 
gabenantiems mineralus iš 
Can Palomeres kalnų kasyklos, 
o dabar yra būrio kuoduotųjų 
kormoranų prieglobstis.
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H.TOP PLANAMAR   

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ paštas / faksas
 ♦ baseinas
 ♦ internetas*
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*
 ♦ žaidimų automatai*

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas (nuo 2 iki 12 
metų, nuo 05 01 iki 10 31)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 84 km iki Barselonos oro 
uosto, apie 35 km iki Žironos oro uosto, apie 
100 m iki Malgrat de Maro miesto centro, 
apie 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso H.TOP HOTELS viešbučių 
tinklui. Pastatytas 1968 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 1995 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 153 Standard 
Double Room ir Standard Pool View tipo numeriai
(maks. 4 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja de Malgrat), smėlio, 
skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.htophotels.com 
Ekonominė klasė 

Numeriuose:
 ♦ šildymas
 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
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Viskas 
įskaičiuota

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.44 45



AQUA HOTEL BELLA PLAYA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parkas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
(garažas)*

 ♦ belaidis internetas*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ užkandžių baras (prie baseino)
 ♦ baras-kavinė
 ♦ televizijos salė
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ paštas / faksas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ smiginis 
 ♦ dviračių nuoma* 

* 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 250 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso AQUA HOTEL viešbučių 
grupei. Pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 182 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
18–20 kv. m), 24 vienviečiai numeriai (maks. 
1 asm., 16 kv. m), 24 šeimyniniai numeriai 
(2 miegamieji su durimis, vienas vonios 
kambarys, maks. 4 asm., 25 kv. m), 40 Premium 
tipo numerių (vaizdas į baseiną, plaukų 
džiovintuvas, makiažo veidrodis, plazminis 
televizorius, bevielis internetas, terasa, baseino 
rankšluosčiai, maks. 3 asm.). 4 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja de Malgrat, už 
250 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.aquahotel.com

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ šildymas

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ meniu
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Tai vienas iš naujausių kurortų, įsikūrusių Kosta Bravos pakrantėje. Šis senas miestukas garsėja mineraliniais 
vandenimis ir gydomaisiais šaltiniais, jame tvyro pasakiškas klimatas, jaukūs auksinio smėlio paplūdimiai ir 

kvepiančių pušų pavėsis – ar reikia dar priežasčių atvykti į Santa Susaną? O jų tikrai yra daugiau.

Žali Pušynai ir Žydra jūra

Santa Susana 
Kurortas
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Viduržemio jūra

SANTA SUSANA

Don Angel

Indalo Park

Golden Taurus Park

Tahiti Playa Superior  

Istorinė miesto dalis
Vaizdingų kalnų papėdėje įsikūręs Santa Susanos senamiestis pasitinka XVI a. gynybiniu 
bokštu ir restauruotais Castell de Can Rates rūmais. O visai šalia yra saugomas Park 
Natural de la Font del Boter parkas, kuriame tarp nuostabios tropinės augmenijos trykšta 
mineraliniai šaltiniai ir karštosios versmės.

Susisiekimas 
Santa Susana yra vos už 10 minučių kelio nuo Kosta Bravos, Žironos oro uostą pasieksite 
per pusvalandį, o sumanę nuvykti į Barselonos centrą, turėsite įveikti 96 kilometrus.

          Pagrindine kurorto gatve važinėja turistinis traukinukas, kuriuo iš 
viešbučių zonos galima nuvažiuoti į istorinį Santa Susanos miestelį.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Pramogos tarp kalnų ir 
jūros
Kurorto pakrantėje arti vienas kito susibūrę 
daugybė šiuolaikinių viešbučių, kurių 
vakarinės programos leis pasijusti tarsi 
patekus į tikrą ispanišką fiestą. Tačiau 
pramogų rasite ir už viešbučio ribų: mėgautis 
vandens sportu kviečia „Water Sports resort 
Santa Susanna“, o aktyviai praleisti laiką 
kalnuose – „MTB Centre–Montnegre“. 
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TAHITI PLAYA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
(garažas)*

 ♦ garažas
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

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

 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ parduotuvė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parkas
 ♦ paštas
 ♦ internetas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas* (užstatas)
 ♦ biliardas*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Barselonos oro 
uosto, apie 35 km iki Žironos oro uosto, apie 100 m 
iki Santa Susanos turistinės zonos centro, pirmoje 
viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013–2014 metais. 7-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 48 Promo Room tipo numeriai 
(vienvietės lovos, maks. 4 asm., 21 kv. m), 129 
Superior Room tipo numeriai (vaizdas į jūrą, dušas su 
hidromasažo funkcija, maks. 4 asm., 21 kv. m), 244 
Superior Pool View tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, 
dušas su hidromasažo funkcija, maks. 4 asm., 
27 kv. m), 28 Superior VIP tipo numeriai (vaizdas į jūrą, 
dušas su hidromasažo funkcija, seifas (už užstatą), 
šaldytuvas, lyginimo lenta, maks. 2+2 arba 3 asm., 
21 kv. m), 12 Superior VIP Familiar tipo numerių 
(vaizdas į jūrą, seifas (už užstatą), šaldytuvas, 
lyginimo lenta, dviejų kambarių numeris: miegamasis 
su dvigule lova, miegamasis su 2 vienvietėmis 
lovomis, maks. 2+2 asm., 40 kv. m). 6 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Llevant), smėlio, 
skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.tahitiplaya.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje* 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ LCD televizorius
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ šildymas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas / terasa 
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – parketas
 ♦ palydovinė televizija 

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ meniu (aukštojo sezono metu)
 ♦ atviras baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė*
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H.TOP ROYAL SUN

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

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 2 baseinai
 ♦ paštas / faksas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 barai (baras viešbučio hole, baras-
terasa)

 ♦ dviračių nuoma
 ♦ internetas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 35 km 
iki Žironos oro uosto, apie 500 m 
iki Santa Susanos turistinės zonos 
centro, pirmoje viešbučių linijoje, apie 
10 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso H.TOP HOTELS 
viešbučių tinklui. Pastatytas 1987 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 
1998 metais. 2013 metais buvo 
renovuoti liftai. 6-ių aukštų viešbučio 
pastate yra 192 Standard Double 
Room tipo numeriai (138 numeriai su 
vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 16 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja de 
Levante), smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.htophotels.com 
Ekonominė klasė 

Numeriuose:
 ♦ šildymas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ kosmetinis veidrodis (Standard Double 
Room)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas*
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu
 ♦ lovelė
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AQUA HOTEL AQUAMARINA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kavinė (picerija „Il Veneziano“)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
(garažas)*

 ♦ parduotuvė
 ♦ garažas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ paštas / faksas
 ♦ 2 restoranai (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, show cooking)

 ♦ baras
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 5 konferencijų salės (iki 130 asm.)
 ♦ parkas
 ♦ internetas*
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Barselonos 
oro uosto, 35 km iki Žironos oro uosto, 
150 m iki Santa Susanos turistinės 
zonos centro, 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra 398 
standartiniai Double tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 23 kv. m), 100 Four Bed 
tipo numerių (maks. 4 asm., 23 kv. m), 
36 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
du miegamieji, 35 kv. m), 67 Premium 
tipo numeriai (vaizdas į jūrą arba į 
baseiną, gultas terasoje, kosmetinis 
veidrodis, televizorius, bevielis 
internetas, paplūdimio rankšluosčiai, 
mini baras – už papildomą mokestį). 4 
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, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquahotel.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ šildymas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka vaikams
 ♦ atviras baseinas vaikams
 ♦ lovelė
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Pusryčiai, 
vakarienėDON ANGEL

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas („Boulevard“)
 ♦ 2 sūkurinės vonios
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė (garažas)*
 ♦ baras (viešbučio hole)
 ♦ televizijos salė
 ♦ garažas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 250 asm.)
 ♦ parkas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ poilsio kambarys (taip pat salė skaitymui)
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė

* 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 atnaujintas 2013 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 187 standartiniai 
numeriai (maks. 4 asm., 19,5 kv. m), 5 
vienviečiai numeriai (maks. 1 asm., 18 kv. m), 
32 Junior Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
19,5 kv. m, dvivietė lova, parketas, šaldytuvas 
(už papildomą mokestį), dušas su hidromasažo 
funkcija), 3 Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
38,5 kv. m, miegamasis su durimis, svetainė, 
dvivietė lova, sofa-lova, parketas, šaldytuvas 
(už papildomą mokestį). 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

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ šildymas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams 
pagrindiniame baseine

 ♦ lovelė*
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Tai rami pakrantės zona, iš vienos pusės skalaujama žydrų Viduržemio jūros bangų, o iš kitos apdovanota 
žaliuojančiu Montnegre gamtos parku. Pineda de Marą garsina ilgiausias Maresmės regiono paplūdimys ir 

plačios apgyvendinimo galimybės: čia gausu viešbučių, vilų ir net palapinių miestelių.

gaMtoS ParKo Pašonėje

Pineda de Maras  
Kurortas
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Ką nuveikti?
Pineda de Maras yra gyvybingas 
miestelis – jame netrūksta pramogų ir 
pasiūlymų laisvalaikiui.

Aktyvios pramogos

Šis kurortas – ideali vieta žygiams į 
kalnus, važinėjimui kalnų dviračiais, 
buriavimui ir vandens sportui. Čia taip pat 
įrengtas modernus riedlenčių parkas ir 
daugybė sporto centrų.

Šeimoms su vaikais

Vaikams čia tikras rojus: Pineda de Mare 
dirba profesionalūs animatoriai ir yra 
įrengta vaikų žaidimų zona „Xic-Park“, 
kurioje laukia pripučiama pilis, baseinai, 
smėliadėžės ir žaidimai.

Architektūra ir istorija

Kurorto teritorijoje gausu įdomių statinių: 
senasis romėnų akvedukas, viduramžiška  
pilis, Santa Maria bažnyčia, Can Quintana 
kryžius, puikiai išsilaikęs Santa Jaume 
bokštas ir daugelis kitų.

Šventės ir festivaliai

Kasmet Pineda de Mare vyksta 
mėgėjų teatro ir chorų festivaliai, 
tradicinis karnavalas ir vasaros menų 
šventė, rengiami koncertai, susitikimai 
ir paradai – nepraleiskite progos 
sudalyvauti bent viename iš jų.

Viduržemio jūra

PINEDA DE MARAS

Golden Taurus Park

Aqua-Hotel Nostre 
Mar Apartments

Aqua-Hotel Promenade

        Dėl plataus visai šeimai skirtų laisvalaikio pramogų pasirinkimo Pineda 
de Maras yra apdovanotas „Family Tourism Destination“ pažymėjimu.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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AQUA HOTEL PROMENADE

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

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ internetas*
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ paštas / faksas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 350 asm.)
 ♦ televizijos salė
 ♦ baras
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ petankė
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ 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: priklauso AQUA HOTEL viešbučių 
tinklui. Pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. 5-aukštų viešbučio 
pastate yra 110 standartinių numerių (maks. 
4 asm., 23 kv. m), 3 Superior Sea View tipo 
numeriai (vaizdas į jūrą, plazminis televizorius, 
mini baras už papildomą mokestį, bevielis 
internetas, makiažo veidrodis, maks. 2 asm., 26 
kv. m), 19 šeimyninių numerių (2 miegamieji su 
durimis, maks. 4 asm., 38 kv. m), 40 Premium 
Sea View tipo numerių (vaizdas į jūrą, dalis 
numerių su dvigule lova, makiažo veidrodis, 
plazminis televizorius, bevielis internetas, 
šaldytuvas, mini baras už papildomą mokestį, 
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, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquahotel.com

Numeriuose:
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės 

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pusryčiai, 
pietūs,
vakarienė4
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GOLDEN TAURUS PARK

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, show cooking, teminės 
vakarienės)

 ♦ paštas / faksas
 ♦ parduotuvė
 ♦ belaidis internetas viešosiose vietose
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai (2 barai su terasomis prie 
baseino)

 ♦ užkandžių baras
 ♦ parkas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos (savitarna)
 ♦ 3 baseinai
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ automobilių stovėjimo aikštel
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ internetas*
 ♦ poilsio kambarys (taip pat salė skaitymui)
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ mini golfas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ petankė
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko (ir ginklai)
 ♦ smiginis 

* 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: priklauso GOLDEN HOTELS 
viešbučių tinklui. Pastatytas 1963 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro keturi 3-jų–8-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 318 Standard Double 
Room tipo numerių (dalis numerių su vaizdu 
į jūrą, maks. 4 asm.), 41 Family Room tipo 
numeris (maks. 5 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

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ šildymas
 ♦ virdulys
 ♦ šaldytuvas
 ♦ oro kondicionierius (nuo 06 01 iki 09 30)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ seifas numeryje* 
 ♦ grindys – plytelės 

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

Viskas 
įskaičiuota4
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Buvęs nedidukas žvejų kaimelis šiandien vadinamas vienu moderniausių ir perspektyviausių Kosta 
Maresmės pakrantėje įsikūrusių kurortų. Istorinio senamiesčio palikimas, miesto centro šurmulys, 

daugybė barų, renginių ir, žinoma, nuostabaus paplūdimio idilė. Kalelja pasiruošusi palikti puikų 
įspūdį kiekvienam čia apsilankiusiam.

aKtyvi ir nePaPraStai jauKi

Kalelja
Kurortas
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Viduržemio jūra

KALELJA

Costa Adeje Gran Hotel
Costa Adeje Gran Hotel

Nuostabūs paplūdimiai
3 km auksinio smėlio pakrantės juostoje jų – net trys: Garbi, des Roques bei pagrindinis 
Gran Playa, visi įvertinti Mėlynosios vėliavos sertifikatais. Poilsiautojų čia laukia 
daugybė vandens sporto pramogų, mažiesiems organizuojami įvairūs užsiėmimai, o 
saulei nusileidus vyksta šokių vakarėliai. 

Nesibaigiančios 
linksmybės
Nedidukė Kalelja nustebins 
savo pramogų ir renginių 
gausa – čia vyksta 
paplūdimio vakarėliai, 
kinas po atviru dangumi, 
gyvos muzikos vakarai, 
daugybė koncertų, 
festivalių, įvairiausių 
kultūrinių, pramoginių ir 
sporto renginių. Kaleljoje 
visada yra ką veikti!

La Minerva
Didžiausias visos pakrantės festivalis, vykstantis 
kiekvienų metų rugsėjį. Linksmybės tęsiasi 
visą savaitę, o šventę vainikuoja „Parade of the 
Giants“ – įspūdingas ir spalvingas popierinių 
figūrų paradas ir fejerverkų šou.

Ką nuveikti ir 
pamatyti?
• Carrer de l’Esglesia – 
pagrindinėje pėsčiųjų gatvėje 
įsikūrę daugiau nei 400 
įvairiausių parduotuvėlių.

• Santa Maria bažnyčia, sergima 
12 apaštalų skulptūrų.

• Nuo 1859 metų vis dar 
laivams kelią rodantis senasis 
švyturys.

• Dalmau de Calella parkas – 
tikra 11 hektarų ramybės oazė 
pačiame miestelio centre. 

• „Maraventura“ jūros pramogų 
parkas visai šeimai.

• Barselona – vos už 50 km, 
todėl skirti dieną Katalonijos 
sostinės grožybėms tikrai verta.

Ko
st

a 
De

 B
ar

se
lo

na
–M

ar
es

m
ės

 re
gi

on
as

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt56 57



H.TOP AMAIKA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ televizijos salė
 ♦ baras (viešbučio hole)
 ♦ garažas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, show 
cooking)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
(garažas)*

 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ 2 sūkurinės vonios (dengtos)
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ internetas*
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ paštas / faksas

Pramogos ir sportas:
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalūs šou)

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 72 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 40 km iki Žironos oro uosto, 
apie 250 m iki Kaleljos miesto centro, apie 
250 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso H.TOP HOTELS viešbučių 
tinklui. Pastatytas 1978 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 1998 metais. 11-os aukštų 
viešbučio pastate yra 217 Standard Double 
Room tipo numerių (dalis numerių su vaizdu 
į baseiną, vienvietės lovos, sofa-lova, maks. 
4 asm., 16 kv. m), 2 Junior Suite tipo numeriai 
(uždaras miegamasis, svetainė, vaizdas į jūrą, 
maks. 2 asm., 33 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 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje* (užstatas)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(08:00–22:00)

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ šildymas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ meniu vaikams
 ♦ diskoteka
 ♦ lovelė
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H.TOP OLYMPIC

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ paštas / faksas
 ♦ 2 barai (1 iš jų prie baseino)
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ internetas*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų automatai*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  pie 72 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 40 km iki Žironos oro uosto, 
apie 500 m iki Kaleljos miesto, apie 400 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso H.TOP HOTELS 
viešbučių grupei. Pastatytas 1972 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 1995 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 506 Standard Double Room ir 
Standard Pool View tipo numeriai (maks. 4 
asm., 14,5 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja de Calella, už 
500 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

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ šildymas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ belaidis internetas 

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  72 km iki Barselonos oro 
uosto, 40 km iki Žironos oro uosto, 300 m iki 
Kaleljos miesto centro, 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso MErCUrY GrUP viešbučių 
tinklui. Pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbučio 5-ių aukštų 
pastate yra 72 standartiniai dviviečiai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 13 kv. m, dalis numerių su 
vaizdu į jūrą, pusė numerių be balkono). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja Ponent Calella, 
už 100 m), smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mercurygrup.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ lovelė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ baras
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ poilsio kambarys (taip pat 
salė skaitymui)

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  72 km iki Barselonos 
oro uosto, 40 km iki Žironos oro uosto, 
Kaleljos miesto centre, 300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso BONDIA HOTELS 
viešbučių tinklui. Viešbutis pastatytas 
1971 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 
metais. Viešbučio 5-ių aukštų pastate yra 55 
standartiniai dviviečiai numeriai 
(maks. 3 asm., 11–15 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Platja Garbi Calella, 
už 300 m), smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bondiahotels.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per savaitę
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje 
pagal atskirą užklausą

Vaikams:
 ♦ lovelė
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auKSinė PaKrantė

Kosta dorada 

Atviruko vertas 
kraštovaizdžis, švelnus 

klimatas ir unikalūs gamtos 
draustiniai – tai auksinio 
smėlio paplūdimių ruožas 
Taragonos provincijoje, 
vadinamas Kosta Dorada 
(„auksinė pakrantė“). 
Atvykite ir įsitikinsite, kad 
erdvės čia netrūksta nei 
maloniam poilsiui, nei 
pašėlusioms pramogoms.

KOSTA DORADOS
regiono kurortai:

LA PINEDA
Kvepianti pušynais

SALOU
Saulės miestas šeimos poilsiui

KAMBRILIS
Jūros gėrybių gurmanams

Regionas
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Nuotykiai!
Ekstremalaus sporto mėgėjams kurorte bus ką veikti: čia 
galima išsinuomoti kalnų dviračius, nusileisti plaustu kalnų upe 
ir kopti į uolas. Pasiilgę pramogų būtinai apsilankykite visoje 
Europoje žinomame atrakcionų parke „Port Aventura“ ir šalia 
jo esančiame „Caribe Aquatic“, kur laukia daugybė vandens 
pramogų. Smagios šėlionės ir įspūdžiai visai šeimai garantuoti 
„Aqua Leon“ vandens safario parke.

Auksinių paplūdimių penketukas
• Altafulla – „Mėlynąja vėliava“ pažymėtas paplūdimys su buriuotojų 
klubu, rengiančiu pasaulio čempionatus.

• Torn – izoliuotas ir puikiai prižiūrėtas paplūdimys, tikras nudistų rojus.

• Riumar – įsikūręs toje vietoje, kur Ebro upė įteka į Viduržemio jūrą, ir 
žavintis auksinio smėlio kopomis.

• Cala Fonda – nuostabiai rami įlanka su virš paplūdimio pakibusiomis 
uolomis. 

• Tamarit – pavadintas šalia esančios tvirtovės vardu ir tiesiog 
sutvertas banglenčių sportui.

Autentiška architektūra 
regiono miestuose gausu autentiškumą 
išsaugojusių architektūros paminklų. Verta 
aplankyti senuosius Pablet ir Santa Creus 
vienuolynus bei Centcelles vilą-muziejų, 
dekoruotą Senojo Testamento ir kitas scenas 
vaizduojančiomis mozaikomis. Būtinai nuvykite 
į Taragonos miestą: čia driekiasi senasis romėnų 
akvedukas, stūkso į UNESCO paveldo sąrašą 
įtrauktas romos laikų amfiteatras, o smalsuolių 
laukia Nacionalinis archeologijos muziejus.

Kosta dorada 
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la Pineda
KVEPIANTI PUšYNAIS

La Pineda – palyginti jaunas, tačiau sparčiai besivystantis kurortas. Šis ramus pušynuose skendintis miestelis 
iš aplink žaliuojančių medžių pasiskolino ne tik pavadinimą, bet ir visur tvyrančią ramybę. Jaukios pakrantės 

kavinės ir nedideli restoranai, tylūs paplūdimiai ir ošianti jūra – tai priežastys, dėl kurių La Pinedą renkasi 
jaunos šeimos ir romantikos pasiilgusios poros.

Kurortas
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VIDURŽEMIO JŪRA

Čia patiks visiems 
Vaikams – teminis vandens atrakcionų 
parkas „Aquapolis“, kuriame laukia maudynės 
su jūrų liūtais ir delfinų pasirodymai.

Sporto mėgėjams – „Euro Sport“ kompleksas 
su daugybe modernių treniruoklių. 

Gurmanams – „Pineda Drink Boulevard“ – 
ištisas barų, kavinių ir restoranų kompleksas, 
siūlantis paragauti pačių įvairiausių 
nacionalinių patiekalų.

Norintiems pasigrožėti peizažais – palmėmis 
apsodinta Passeig de Pau Casals promenada.

Ką aplankyti?
 Reuso miestelį – tai ne tik Antonio Gaudi gimtinė, bet ir architektūros 
lopšys. Išvysite Cambrer pilį, Bofarul rūmus, Prima aikštę ir Šv. Petro 
bažnyčią. 
 Senąją Katalonijos sostinę Taragoną, menančią romėnų laikus.
 Kaimyninius kurortus: aktyviomis pramogomis viliojantį Salou ir 
senąsias žvejų tradicijas saugantį Kambrilį.

          Beveik 4 km 
besitęsianti La Pinedos 
paplūdimių linija laikoma 
viena švariausių, saugiausių 
ir geriausiai prižiūrimų 
pakrančių, kuri, žinoma, 
turi „Mėlynosios vėliavos“ 
sertifikatą.Karina Sabaitytė

rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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GRAN PALAS
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 11 konferencijų salių (iki 1 200 
asm., yra galimybė nuomotis 
įrangą)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ televizijos salė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parkas
 ♦ SPA centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ restoranas („El Moss“ – švediškas 
stalas arba a la carte (priklauso 
nuo sezono), show cooking, 
pusryčiai, pietūs, vakarienė) 

 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 barai (hole ir prie baseino)
 ♦ 4 baseinai
 ♦ verslo centras
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 3 a la carte restoranai 
 ♦ sūkurinė vonia (uždara, šildoma)
 ♦ parduotuvė
 ♦ terasa (saulės vonioms)

Pramogos ir sportas:
 ♦ SPA centras*
 ♦ „Thallasso“ centras*
 ♦ šildoma sūkurinė vonia
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ joga 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ soliariumas*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ pilatesas 
 ♦ tenisas*

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Barselonos oro uosto, 
200 m iki La Pinedos turistinės zonos centro, 80 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Priklauso GRUP 
PALAS viešbučių tinklui. Viešbutį sudaro vienas 3-jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 102 numeriai: 34 Classic 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 32 kv. m), 18 Superior Classic 
tipo numerių (su vaizdu į jūra, maks. 3 asm., 32 kv. m), 16 
Junior Suite Garden tipo numerių (su vaizdu į sodą, dviaukštis 
numeris, 1 aukšte: svetainės zona, miegamasis be durų, 
vonios kambarys, 2 aukšte: miegamasis, vonios kambarys, 
maks. 4 asm., 50 kv. m), 28 Junior Suite Delta tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, dviaukštis numeris, 1 aukšte: svetainės 
zona, miegamasis be durų, vonios kambarys, 2 aukšte: 
miegamasis, vonios kambarys, maks. 4 asm., 50 kv. m), 5 
vieno kambario Suite Mediterranea tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, hidromasažinė vonia, maks. 2+1 arba 3 asm., 
40 kv. m), 1 Suite Gran Palas tipo numeris (du sujungti Suite 
Mediterranea tipo numeriai, maks. 5 asm., 80 kv. m), 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa La Pineda, už 80 m), smėlio, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.granpalashotel.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija (yra 
mokamų kanalų)

 ♦ šildymas
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ chalatas
 ♦ balkonas
 ♦ radijas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ vonios reikmenys (papildoma)
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ LCD televizorius
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ 2 baseinai vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė 

* Už papildomą mokestį.

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Vaikams:
 ♦ diskoteka vaikams (nuo birželio iki rugsėjo)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ meniu 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ lovelė*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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PALAS PINEDA Viskas
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ televizijos salė
 ♦ grožio salonas
 ♦ 4 barai (hole, terasoje, prie 
baseino – dirba nuo birželio 
iki rugsėjo)

 ♦ kirpykla
 ♦ garažas
 ♦ 3 baseinai
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ parduotuvė
 ♦ 7 konferencijų salės (iki      
470 asm.) 

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 restoranai („Olimpo“ ir 
„Fidias“ – tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, show 
cooking)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ SPA centras* („Spalas“ 
GrAN PALAS viešbutyje)

 ♦ sauna*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ soliariumas*
 ♦ mini golfas*
 ♦ sūkurinė vonia (dengta)
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ tenisas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ žaidimų kambarys*

* 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 2010 metais. Viešbutį sudaro trys 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 452 numeriai: 394 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 4 asm., 20 kv. m.), 24 Superior 
Room tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 25 kv. m), 
17 Duplex Room tipo numerių (1 aukštas: svetainės zona ir 
miegamasis su dviem lovom, vonios kambarys, 2 aukšas: 
miegamasis, vonios kambarys, maks. 4+1 arba 5 asm., 
35 kv. m), 17 Superior Duplex tipo numerių (1 aukštas: 
svetainės zona su sofa, miegamasis su dviem lovom, 
2 aukštas: miegamasis, vonios kambarys, maks. 4+1 arba 
5 asm., 35 kv. m), One Bedroom Apartment tipo numeris 
(uždaras miegamasis, svetainė su sofa-lova, virtuvė, 
maks. 4 asm. 35 kv. m), 29 Two Bedroom Apartment tipo 
numeriai (2 uždari miegamieji, svetainė su sofa-lova, virtuvė, 
maks. 6 asm., 50 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia. Taip pat yra priėjimas prie registratūros, baseino, 
restorano, tualeto ir lifto.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa La Pineda, už 80 m), smėlio, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.palaspineda.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje už užstatą 
 ♦ telefonas
 ♦ šildymas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą (už 
užstatą)

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)
 ♦ palydovinė televizija

Superior
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FOur ELEMENTS SuITES 
APARTHOTEL Viskas

įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ grožio salonas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ užkandžių baras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
(dieninė ir vakarinė 
programa)

 ♦ smiginis*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ žaidimų kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Barselonos oro 
uosto, apie 400 m iki La Pinedos miesto centro, 
apie 3 km iki Salou kurorto centro, apie 200 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 166 numeriai: 49 Studio tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 32 kv. m), 28 One Bedroom 
Apartment tipo numeriai (svetainė su virtuve ir 
sofa-lova, miegamasis su durimis, su dvigule lova, 
maks. 4 asm., 40 kv. m), 89 Two Bedroom Apartment 
tipo numeriai (svetainė su virtuve ir sofa-lova, du 
miegamieji su durimis, maks. 6 asm., 54 kv. m). 
Visuose numeriuose yra įrengta virtuvė (kavavirė, 
mikrobangų krosnelė, šaldytuvas, viryklė, indai). Yra 
numerių, pritaikytų neįgaliesiems.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de La Pineda, už 
150 m), smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.aparthotelfourelements.com

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ virtuvė
 ♦ virdulys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ šildymas
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas numeryje už užstatą

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ diskoteka 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė* 

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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BEST SOL DOr

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 2 barai (hole ir prie baseino)
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas*
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ petankė
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai 
(dieninė ir vakarinė 
programa)

 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vakariniai renginiai (keletą 
kartų per savaitę)

 ♦ stalo tenisas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 110 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 300 m iki La Pinedos turistinio 
miesto centro, apie 3 km iki Salou kurortinės 
zonos centro, apie 100 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1965 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2000 metais. Viešbutis 
priklauso BEST HOTELS viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 320 Standard Room tipo numerių 
(maks. 4 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto (El Raco, už 100 m), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą užklausą
 ♦ šildymas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ oro kondicionierius (nuo 06 15 iki 09 15)
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Viskas
įskaičiuota

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Saulės miestu šį kurortą vadino kadaise jame ilsėdavęsi romos imperatoriai. O šiandien tai 
gyva ir pramogų negailinti šeimų susibūrimo vieta. Kaip ir kiti Taragonos provincijos kurortai, 

Salou garsėja tvarkingais paplūdimiais, didele viešbučių pasiūla ir pavydėtina ramybe. Tačiau iš 
visų jis vienintelis puikuojasi Kosta Dorados turizmo sostinės vardu.

SAULėS MIESTAS
 šEIMOS POILSIUI

Salou
Kurortas

70 71
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Išvysite Santa Maria del Mar bažnyčią – iš 
pradžių tai buvo vienos navos koplyčia su 
nedidele varpine, iki šiandieninio dydžio ji 
padidinta tik po daugiau nei 200 metų.

Paminklą, pastatytą karaliui Jaume I už 
Maljorkos užkariavimą 1229-aisiais.

Torre Vella gynybinį bokštą, kuris XVI a. Salou 
miestui padėjo apsisaugoti nuo puolančių 
piratų.

Miesto parką Carles Buigas gatvėje – 
prieš keletą metų tai buvo paprasčiausia 
stovyklavietė, vėliau paversta viešuoju parku. 

Metas pramogauti!
• „Iliuzijų namai“ – magijos teatras, kuriame 
vaišindamiesi kataloniškais skanumynais 
galėsite stebėti profesionalių iliuzionistų 
atliekamus magijos triukus.

• „Bosc Aventura“ – smagiai pasikarstyti 
kviečiantis nuotykių parkas su medžiuose 
įrengtomis laipynėmis.

• „Port Aventura“ – garsusis nuotykių ir 
atrakcionų parkas, kuriame gausu trasų 
vaikams ir net labai ekstremalių nusileidimų 
suaugusiems.

įdomu Vakarinio Salou pažiba yra grojantis ir šviečiantis 
vandens fontanas, esantis pagrindinėje miesto 
gatvėje ir stebinantis šviesos bei garso efektais.
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Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ diskoteka
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ vežimėlis
 ♦ lovelė
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VILLA ROMANA
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 2 barai (viešbučio vestibiulyje 
10:00–00:00, prie baseino)

 ♦ bankomatas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

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

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ terasa
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė* (už raktą imamas 
užstatas)

 ♦ baras (18:30–02:00)
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalūs šou kelis 
kartus per savaitę)

 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ sportiniai žaidimai baseine 
 ♦ SPA centras (SPA zona, 
vaikams iki 16 metų įeiti 
draudžiama)

 ♦ sauna 
 ♦ soliariumas 
 ♦ petankė
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai (rusų, 
anglų ir kitomis kalbomis)

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ smiginis 
 ♦ futbolas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 110 km iki Barselonos oro 
uosto, apie 700 m iki Salou turistinės zonos centro, 
apie 800 m iki paplūdimio, apie 500 m iki 
„Port Aventura“ parko. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. Priklauso 
HOHTELS viešbučių tinklui. Viešbutį sudaro du 
6-ių aukštų korpusai, kuriuose yra 430 numerių 
(nerūkantiems): 400 Standard Room tipo numerių 
(yra galimybė sujungti numerius, maks. 3+1 asm., 
20 kv. m), 25 Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu į 
baseiną, miegamasis su nedidelė svetainė, 
maks. 3+1 asm.), 5 Suite tipo numeriai (miegamasis 
su stiklinėmis durimis, svetainė, maks. 4 asm., 
40 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms su 
negalia (neįgaliojo vežimėlis pagal užklausą). 
Taip pat yra priėjimas prie registratūros, baseino, 
restorano, tualeto ir lifto. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Llevant, už 800 
m), smėlio, yra dušas, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ohtels.es 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas (keletas numerių tik su dušu)
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą užklausą
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ šaldytuvas
 ♦ balkonas
 ♦ šildymas
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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SALOU PARK Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ restoranas (Viduržemio jūros 
regiono virtuvė, švediškas 
stalas)

 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* (viešbutyje PLAYA 
MARGARITA)

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

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sūkurinė vonia* (viešbutyje 
PLAYA MArGArITA)

 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis* (viešbutyje 
PLAYA MArGArITA)

 ♦ žaidimų automatai*

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

* 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 visiškai atnaujintas 2014 metais. 
Viešbutis priklauso 4R HOTELS viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 218 numerių: 15 
Standard Without Balcony tipo numerių (maks. 
2+1 arba 3 asm., 15 kv. m), 101 Standard Room 
tipo numeris (maks. 4 asm., 16 kv. m), 102 
Standard Sea View tipo numeriai (numeriai su 
vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 16 kv. m), 6 Junior 
Suite Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su durimis, svetainė su sofa-lova, 
maks. 4 asm., 24 kv. m), išskirtinis numeris 
TEZ TOUr klientams. Yra 7 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. Taip pat yra priėjimas prie 
registratūros, baseino, restorano, tualeto ir lifto.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa des Capellans, už 
200 m), smėlio, yra dušas, tualetas, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.4rhotels.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą* 
 ♦ bidė
 ♦ radijas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ šaldytuvas*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ seifas numeryje* 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą užklausą
 ♦ šildymas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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REGINA GRAN HOTEL Viskas
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ grožio salonas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ užkandžių baras prie baseino 
(nuo 06 15 iki 09 15)

 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ uždaras baseinas*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvė
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ vandens aerobika*
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ joga*
 ♦ mini golfas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ tenisas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ biliardas*
 ♦ žaidimų automatai*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ meniu (aukštojo sezono metu)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė (patalynė*)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 110 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 600 m iki Salou turistinės zonos 
centro, apie 700 m iki paplūdimio, apie 500 m iki 
„Port Aventura“ pramogų parko. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais. Priklauso 
4R HOTELS viešbučių grupei. Viešbutį sudaro du 
5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 294 numeriai: 
282 Standard Room tipo numeriai  (maks. 2+2 
arba 3 asm., 15 kv. m), 6 Junior Suite tipo numeriai 
(miegamasis su dviviete lova, svetainės zona su 
sofa-lova, 2 vonios kambariai, maks. 4 asm.), 
6 Suite tipo numeriai (miegamasis su dviviete 
lova, svetainės zona su sofa-lova, 2 vonios 
kambariai, maks. 4 asm.). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. Taip pat yra priėjimas prie 
registratūros, baseino, restorano, tualeto ir lifto. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Llevant, už 700 m), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.4rhotels.com

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ šaldytuvas*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ šildymas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą 
(už užstatą)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (nuo 
06 15 iki 09 15)

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virdulys
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DORADA PALACE
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 3 baseinai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ grožio salonas
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, show cooking)

 ♦ 2 barai (hole ir prie baseino)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
(dieninė ir vakarinė)

 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalūs šou kelis 
kartus per savaitę)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

 ♦ aerobika
 ♦ petankė 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 100 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 700 m iki Salou 
turistinės zonos centro, apie 800 m iki 
paplūdimio, apie 1 km iki „Port Aventura“ 
pramogų parko.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, iš 
dalies atnaujinamas kasmet. Viešbutį sudaro 
du 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 355 
numeriai: 235 Standard Room tipo numeriai 
(yra galimybė sujungti numerius, maks. 3+1 
arba 2+2 asm., 27 kv. m), 120 Apartment tipo 
numerių (miegamasis ir svetainė su sofa-
lova, virtuvės zona, mikrobangų krosnelė, 
maks. 3+1 arba 2+2 asm. 35 kv. m). Taip pat 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
Yra priėjimas prie registratūros, baseino, 
restorano, baro, tualeto, lifto. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Llevant, 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.doradapalace.com

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ šildymas
 ♦ plazminis televizorius (pultas už užstatą)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)
 ♦ šaldytuvas (už užstatą)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą* 
 ♦ balkonas
 ♦ terasa
 ♦ seifas numeryje* 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė
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Viskas 
įskaičiuotaBEST NEGrESCO

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ konferencijų salė
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo, valymo paslaugos
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ televizijos salė
 ♦ užkandžių baras (prie korpuso baseino)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ grožio salonas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ diskoteka
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ lovelė 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir 
vakarinė programa)

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai (profesionalūs 
šou kelis kartus per savaitę)

 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ biliardas*
 ♦ „Thallasso“ centras*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ SPA centras*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ petankė
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 110 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 1,5 km iki Salou 
miesto centro, apie 1,5 km iki La Pinedos 
kurorto centro, apie 50 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso BEST HOTELS 
viešbučių grupei. Pastatytas 1976 ir 
1999 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2008 metais. Viešbutį sudaro 6-ių ir 
8-ių aukštų korpusai, kuriuose yra 412 
numerių: 217 Standard Room tipo numerių 
(maks. 4 asm., 17 kv. m), 190 Standard Sea 
View tipo numerių (su vaizdu į jūrą, 
maks. 4 asm., 17 kv. m), 5 Junior Suite tipo 
numeriai (vienas iš jų su vaizdu į jūrą ir 
sūkurine vonia, miegamasis ir svetainė, 
sofa-lova miegamajame, terasa, maks. 
2+1 arba 4 arba 3+1 asm.). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. Taip pat 
yra priėjimas prie registratūros, prie 
baseino, restorano, tualeto, lifto. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Llarga, už 
50 m), smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius (nuo 06 01 iki 
09 30)

 ♦ šaldytuvas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – parketas arba plytelės
 ♦ radijas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ šildymas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas (99 % numerių)
 ♦ rusiškas kanalas
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Viskas
įskaičiuotaVILLA DORADA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sauna 
 ♦ petankė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 15 km iki Reuso 
oro uosto, apie 20 km iki Taragonos miesto 
centro, šalia vienos pagrindinių Salou gatvių, 
apie 10 min. važiavimo iki „Port Aventura“ 
pramogų parko, apie 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso OHTELS viešbučių 
tinklui. Pastatytas 1973 metais ir atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro du šešių aukštų 
korpusai, kuriuose yra 230 Standard Room 
tipo numerių (maks. 3 arba 2+1 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Llevant), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ohtels.es

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal atskirą užklausą

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (vaikams nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Viskas
įskaičiuotaPLAYA DE ORO PARK

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ televizijos salė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sportiniai žaidimai baseine 
 ♦ aerobika 
 ♦ vakariniai renginiai (profesionalūs 
šou kelis kartus per savaitę)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ joga 
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ gimnastika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 110 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 900 m iki 
paplūdimio, apie 800 m iki Salou turistinės 
zonos centro. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutis priklauso OHTELS viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro 8-ių aukštų 
pastatas, visi numeriai skirti 
nerūkantiems asmenims, kuriame yra 
163 Standard Room tipo numeriai (kai 
kurie numeriai su vaizdu į jūrą, maks. 
3 arba 2+1 asm., 17,5 kv. m), Suite 
tipo numeriai (miegamasis su durimis, 
svetainė, maks. 3 arba 3 +1 asm., 
32 kv. m). Priėjimas žmonėms su negalia 
prie registratūros, baseino, restorano, 
baro, tualeto, lifto. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa des Capellans, 
už 900 m), smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai, nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ohtels.es 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ oro kondicionierius (nuo 06 15 iki 
09 15)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ televizorius (pultas už užstatą)
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje 
pagal atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ šildymas
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Viskas
įskaičiuotaH.TOP MOLINOS PARK

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

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(savitarna)*

 ♦ baseinas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ televizijos salė
 ♦ sūkurinė vonia (4 aukšte)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 2,5 km iki Salou turistinės 
zonos centro, apie 1,5 km iki La Pinedos 
kurortinės zonos centro, apie 300 m iki 
paplūdimio. Apie 20 m iki autobusų stotelės, 
apie 1,5 km iki taksi stotelės, apie 1,5 km iki 
naktinio baro (Salou), apie 200 m iki restorano, 
apie 150 m iki prekybos centro, apie 200 m iki 
vaistinės, apie 100 m iki bankomato. 
VIEŠBUTIS: priklauso H.TOP HOTELS viešbučių 
grupei. Pastatytas 1979 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2004 metais. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 246 
Standard Room tipo numeriai (maks. 4 asm., 
21 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Cala Font, už 300 m), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.htophotels.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ seifas numeryje* (už užstatą)
 ♦ telefonas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ televizorius (pultas už užstatą)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šildymas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalūs šou kelis 
kartus per savaitę)

 ♦ pramoginiai renginiai 
(dieninė ir vakarinė 
programa)

 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ dviračiai   

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienėBEST SAN fRANCISCO

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

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 barai (hole ir prie baseino)
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ televizijos salė
 ♦ sūkurinė vonia

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir 
vakarinė programa)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ žaidimų kambarys  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 200 m iki Salou 
kurortinės zonos centro, apie 150 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. 
Viešbutis priklauso BEST HOTELS viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 230 Standard Room 
tipo numerių (maks. 4 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Capellans, 
už 150 m), smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es 

Numeriuose:
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ šildymas
 ♦ oro kondicionierius(nuo 06 15 iki 
09 15)

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
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Viskas
įskaičiuotaBEST SAN DIEGO

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 2 barai (hole ir prie baseino)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 200 m iki Salou kurortinės 
zonos centro, apie 200 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbutis 
priklauso BEST HOTELS viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 262 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 4 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Capellans arba 
Playa de Levante, už 200 m), smėlio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es 

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ šildymas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą užklausą
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ oro kondicionierius (nuo 06 15 iki 09 15)

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
(dieninė ir vakarinė 
programa)

 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ aerobika    

* Už papildomą mokestį.
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Viskas
įskaičiuotaBEST MEDITERRANEO

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai (hole ir prie baseino)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baseinas

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir 
vakarinė programa)

 ♦ petankė
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ žaidimų kambarys  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki 
Barselonos oro uosto, apie 600 km iki 
Salou kurorto centro, apie 300 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1981 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. 
Viešbutis priklauso BEST HOTELS viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 267 Standard Room 
tipo numeriai (maks. 4 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Capellans 
arba Playa de Levante, už 300 m), smėlio, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es 

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ šildymas
 ♦ oro kondicionierius (nuo 06 15 iki 
09 15)

 ♦ vonia / dušas
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Viskas
įskaičiuotaBEST LOS ANGELES

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

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ baseinas
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ baras hole (10:00–00:30)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ sūkurinė vonia

VIEŠBUČIO VIETA: apie 82 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 350 m iki Salou miesto centro, 
apie 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 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 4 asm., 14 kv. m), 
5 Single Room tipo numeriai (be balkono, maks. 
1 asm., 12 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Capellans, už 
200 m), smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es
Ekonominė klasė
 

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ bidė
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ oro kondicionierius (nuo 06 15 iki 09 15)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą užklausą
 ♦ seifas numeryje* (už užstatą)
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ balkonas (99 % numerių)
 ♦ vonios reikmenys (atvykus)

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalūs šou 3 kartus 
per savaitę)

 ♦ pramoginiai renginiai 
(dieninė ir vakarinė 
programa)

 ♦ petankė
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ gimnastika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika     

* Už papildomą mokestį.
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Kambrilis

Klaidžios viduramžiškos gatvelės, jaukus senamiestis, egzotinė augalija, folkloro šventės ir 
jūra kvepiančios vaišės – atvykusių į Kambrilį laukia išties gurmaniškos atostogos.

JūROS GėRYBIų GURMANAMS

Kurortas
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Kadaise čia buvusios žvejų gyvenvietės dvasia gyva iki šiol: istorinė 
miesto dalis žavi siauromis viduramžius menančiomis gatvėmis ir 
pastatais, o žvejų garbei įrengtas El Pescador parkas. Vis dėlto šis 
kurortas nėra vien tyli žvejų prieplauka – Kambrilis didžiuojasi 10 km 
saulėtų palūdimių, žaliuojančia gamta ir gausiu viešbučių pasirinkimu, 
o kurortinis gyvenimas net labai aktyvus: čia netrūksta aktyvių ir 
vandens sporto pramogų.

Žvejų miestelio dvasia

Tai Park Sama rūmai – unikalus ansamblis, 
kurio architektūroje puikiai dera ispaniški ir 
kubietiški elementai. rūmų parko teritorijoje 
plyti egzotiškų tropinių augalų botanikos sodas 
ir tyvuliuoja nuostabus ežeras su trimis salomis.

Kurorto pasidižiavimas

Kambrilis suskirstytas į tris dalis: istorinį 
centrą, kuriame išlikę viduramžių kvartalai su 
siauromis gatvelėmis, uosto rajoną ir turistinę 
zoną. rekomenduojame patyrinėti jas visas. 
Vaikštinėdami išvysite Šv. Mergelės Marijos 
bažnyčią, Kambrilio istorijos muziejų ir žavingą 
viduramžių pilį Vilafortuny.

Taip pat rekomenduojame

Kambrilis pilnas gumaniškų atradimų: ispanų 
virtuvės patiekalais vaišina „German’s Miguel“ 

restoranas, gardumynus iš jūros gėrybių 
geriausiai ruošia „Montserrat“, o šviežiomis 

kiekvieną trečiadienį prekiauja žuvies turgus.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė
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Pusryčiai,
vakarienė
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TRYP PORT CAMBRILS Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 2 barai (viešbučio hole – 
11:00–00:00, prie baseino 
– aukštojo sezono metu, 
12:00–20:00)

 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas („Tosca“ – 
tarptautinė virtuvė, švediškas 
stalas, show cooking, teminiai 
vakarai 4 kartus per savaitę)

 ♦ 10 konferencijų salių (iki 350 
asm., yra galimybė nuomotis 
įrangą)

 ♦ belaidis internetas*
 ♦ verslo centras
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ sauna 
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
ir vakarinė programa aukštojo 
sezono metu, anglų ir ispanų 
kalbomis)

 ♦ vakariniai renginiai (keletą 
dienų per savaitę)

VIEŠBUČIO VIETA:  110 km iki Barselonos oro 
uosto, 4 km iki Salou turistinės zonos centro, 
500 m iki Kambrilio miesto centro, 200 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutis 
priklauso MELIA HOTELS INTERNATIONAL 
viešbučių tinklui. 5-ių aukštų viešbučio 
pastate yra 156 numeriai: 134 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m), 12 Premium 
tipo numerių (su vaizdu į jūrą, plazminis 
televizorius, chalatas ir šlepetės, dvivietė 
lova, maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 4 šeimyniniai 
numeriai (dvi vienvietės lovos ir dviaukštė lova 
vaikams, maks. 2+2 asm., 30 kv. m), 4 Junior 
Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, svetainės ir 
miegamojo zonos, hidromasažinė vonia, dušo 
kabina, chalatas ir šlepetės, 2 balkonai, maks. 
2+2 asm., 60 kv. m), 2 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Regueral, už 
300 m), 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:
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ seifas numeryje
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šildymas
 ♦ mini baras 
 ♦ grindys – parketas
 ♦ telefonas
 ♦ kosmetinis veidrodis

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ meniu
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.
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BEST CAMBRILS Viskas
įskaičiuota
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ užkandžių baras (prie baseino)
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas, show cooking)

 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ baras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa, skirta deginimuisi

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Barselonos 
oro uosto, apie 2 km iki Kambrilio miesto 
centro, apie 2,5 km iki Salou miesto centro, apie 
100 m iki paplūdimio (per kelią). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 400 Standard Room 
tipo numerių (dalis su vaizdu į jūrą, maks. 
4 arba 3+1 asm., 22 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. Priėjimas prie 
registratūros, prie baseino, restorano, baro, 
tualeto ir lifto.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Cap de Sant 
Pere, už 100 m), smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai, skėčiai, 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ šildymas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą užklausą
 ♦ grindys – parketas ir plytelės
 ♦ internetas*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ seifas* (už užstatą)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius (nuo 06 01 iki 09 30)
 ♦ vonios reikmenys (atvykimo dieną)

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas*
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalūs šou kelias 
dienas per savaitę)

 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sauna 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir 
vakarinė programa)     

* Už papildomą mokestį.
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Didžiausia salyno ir visos 
Ispanijos sala, visada 

saulėta ir žaliuojanti Maljorka – 
tai seniausias Europos 
poilsiautojų prieglobstis, 
jau daugelį metų viliojantis 
kontrastingu kraštovaizdžiu, 
turtinga istorija ir nuostabiais, 
dešimtis kilometrų 
besitęsiančiais paplūdimiais.

MALJORKOS
regiono kurortai:

ARENALIS, 
PLAjA DE PALMA, 
KAN PASTILjA
Trijų kurortų draugystė

KALA MAjORAS
IR ILjETAS
Karališkas poilsis

SANTA PONSA 
IR PAGUERA
Kviečiantys mėgautis poilsiu

ŠIAURINė MALjORKA
Nepakartojami peizažai

MAGALUFAS IR 
PALMANOvA
Dvelkiantys britiška dvasia

Maljorka
Balearų Salyno charizMa

Regionas
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VIDURŽEMIO JŪRA

        Laisvalaikiui prie vandens Maljorka 
ypač palanki: saloje daugybė jachtų 
prieplaukų, vyksta kasmetinės regatos, be 
to, čia tikrai puikios sąlygos buriuoti.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Kuo garsėja Maljorka?

Atostogoms palankiu klimatu
Dėl itin palankaus Viduržemio jūros 
klimato Maljorkoje turistai lankosi ištisus 
metus. Vasaros čia nevargina alinančiu 
karščiu (vidutinė teperatūra siekia 27–29 
laipsnius), o žiemos būna ypač švelnios.
 
vietine virtuve
Lankantis Maljorkoje tiesiog būtina para-
gauti vietinio vyno, daržovėmis, mėsa ir 
duona įdarytų baklažanų bei ensaimadas – 
tik čia kepamų minkštutėlių sraigės formos 
bandelių su įvairiais įdarais.
 

įdomu
Maljorkoje esantį Es Trenc 
paplūdimį kasmet aplanko 
pusė milijono žmonių. 
Poilsiautojų avalynėje ir 
rankšluosčiuose iš paplūdimo 
iškeliauja net 25 tonos smėlio, 
tačiau toks pat smėlio kiekis 
yra kasmet atvežamas atgal.

Tarp pietų ir šiaurės
Pietinėje Maljorkos dalyje įsikūrę 
gražiausi salos paplūdimiai ir įlankos. 
Smulkaus smėlio pakrantėse karšta 
ir sausa, o tingiai šildytis saulėje čia 
galima kad ir visą dieną. Nuvykus į 
salos šiaurę, laukia visai kiti įspūdžiai: 
ši Maljorkos dalis kalnuota, o 
peizažas išvagotas daugybės uolingų 
skardžių ir laukinių paplūdimių.

Tradiciniais amatais
Ieškantiems suvenyrų Maljorka bus 
labai dosni. Ši sala garsėja amatininkų 
meistriškumu – čia nuo seno populiarus 
medžio raižymas, molinių puodų žiedimas, 
siuvinėjimas ir perlų apdirbimas. O iš 
arčiau pažvelgti į perlų gaminimo meną ir 
įsigyti patikusių papuošalų galima dirbtinių 
perlų fabrike „Majorica“.
 
Kontrastingais peizažais
Saloje verta pasigrožėti nuo Formentoro 
iškyšulio atsiveriančia salos panorama, 
pasivaikščioti po tapybiškai gražų 
Valdemosos miestelį, aplankyti didžiausią 
Europoje Botanikos sodą „Botanicactus“ ir 
nuostabius gamtos parkus Islas Malgrats, 
Dragonera bei Mondrago.
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Spalvinga, įtraukianti ir nepaleidžianti – tai pati 
populiariausia apžvalginė ekskursija Maljorkoje. 
Laukia įdomus maršrutas vingiuotais keliukais, 
kelionė jūra ir pažintis su šia nuostabą ir 
susižavėjimą keliančia Balearų sala.

Ką veiksime?
 • ryte išvyksime į Inkos miestelį – salos odininkų susibūrimo 
vietą. Čia galėsite ne tik apžiūrėti, pačiupinėti, bet ir įsigyti rankų 
darbo odos gaminių.

• Jūsų lauks įspūdingi kalnų keliukai ir vadinamasis „kaklaraiščio 
mazgo“ kelias. Keliaudami serpantinais grožėsimės uolėtais 
jūros krantais, giliais tarpekliais ir įvairiaspalve gamta.

• Vėliau vyksite ir į Lluc vienuolyną – aukštai kalnuose įsikūrusį 
dvasinį salos centrą.

• Ekskursijos kulminacija – pasiplaukiojimas kateriu iki 
gražuolio Puerto de Soller. Šis ramybe dvelkiantis uostas kvies 
pasivaikščioti pakrante ir atsipalaiduoti mėgaujantis vynu 
vietinėje tavernoje.

Maljorką
aPŽvalginė eKSKurSija Po

įdomu Teigiama, kad pirmieji žmonės į Maljorką 
atsikraustė prieš 5 000 m. O pirmieji 
turistai į salą atvyko tik 1952-aisiais.

Ekskursijos
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Dvaro gyvenimas iš arti
Smagiai pasivaikščioję po dvaro sodus su 
tvenkiniais ir fontanais, būtinai užsuksime 
pasidairyti į dvaro vidų: čia grožėsimės 
prabangiai įrengtais kambariais ir salėmis, 
aplankysime keramikų, parfumerių, juvelyrų ir 
kitų amatininkų dirbtuves. Čia pat paragausite 
vietinių užkandžių bei vyno ir išvysite 
tradicinius salos šokius.

Kartūzų vienuolynas, įkurtas 
Ispanijos karališkosios šeimos 
rūmuose – pagrindinis miesto 
akcentas. Šalia vienuolyno 
stūkso neoklasicistinio stiliaus 
bažnyčia, nuo kurios driekiasi 
dengta galerija – vienas seniausių 
vienuolyno statinių, vedančių 
į kartūziečių vaistinę. Į garsųjį 
Valdemosos vienuolyną ne vieną 
šimtmetį keliautojai traukia gerinti 

sveikatos, o menininkai – ieškoti 
mūzos. Šiuo metu vienuolyne 
įrengtas muziejus, kuriame 
eksponuojamas surinktas istorinis 
ir meninis kartūzų palikimas, 
leidžiantis išsamiau pažinti 
vienuolių gyvenimą. O taip pat 
atvira ekspozicija Frederikui 
Šopenui bei George Sand, kurie čia 
ne tik ilsėjosi ir gydėsi, bet ir kūrė.

romos laikus menantis La Granja dvaras 
įsikūręs netoli Esporlės miestelio. Dvaro 
teritorijoje veikia etnografinis muziejus, 
pasakojantis apie didingą ir turtingą dvaro 
praeitį bei kviečiantis artimiau susipažinti 
su maljorkiečių gyvenimu.

iStorijoS iš dvaro
La granja

Valdemosa
PaSiSeMti įKvėPiMo

Spalvingi pastatai, akmenimis grįstos gatvelės ir garsių menininkų pėdsakai – tai tik mažoji dalis priežasčių užsukti 
į Valdemosą, nedidelę kalnų gyvenvietę, įsikūrusią vos 17 km nuo salos sostinės.

įdomu
1239 m. grafas La Granja dvarą perdavė 
vienuoliams cistersams, kurie čia įkūrė 
savo vienuolyną, veikusį net 200 metų.

        Verta pakeliauti 
ir po Valdemosos 
apylinkes: miestelis 
įsikūręs vos 15 km 
nuo salos sostinės 
Palmos, kurioje stūkso 
Bellver pilis – šiai 
unikalaus projekto 
tvirtovei jau daugiau 
nei 700 metų!

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Kartūzų vienuolyno istorija

Ekskursijos
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vieta, Kur SuSitinKa vėjai
formentoras

Formentoras – kalnuotas pusiasalis šiaurinėje Maljorkos 
dalyje, vietinių gyventojų vaizdžiai vadinamas vėjų 
susitikimo vieta. Laukia nepakartojamas nuotykis: 
kelionė kalnų serpantinais privers ne kartą aiktelėti iš 
nuostabos, o netikėti kelio vingiai ir žemyn traukiantys 
peizažai neleis paleisti iš rankų fotoaparato.

įdomu
13,5 km ilgio kelias, vedantis į formentoro viršūnę, 
yra italų inžinieriaus A. Paretti kūrinys.

Ką pamatysite?
Pakilę į pačią pusiasalio viršūnę Fumart, esančią 384 m 
aukštyje, atsidursime prie Formentoro simboliu laikomo 
švyturio ir grožėsimės aplinkinių salelių panorama. O nusileidę 
žemyn galėsite mėgautis niekieno neblaškomu poilsiu laukinių 
kalnų ir tankių pušynų apsuptame Formentoro paplūdimyje.

         Kylant link 
aukščiausios iškyšulio 
vietos verta sustoti bent 
keliose iš daugybės 
apžvalgos aikštelių – 
gražiausi vaizdai atsiveria 
nuo Mirador de la Creueta 
ir Atalaya de Albercuix.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ekskursijos
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Menorka
MaŽoji MaljorKoS SeSutė

įdomu Menorka – mažoji Maljorkos kaimynė. Būtent lyginant šių Balearų salų dydį, 
kilo ir jų abiejų pavadinimai: didesnė (isp. mayor) sala Maljorka ir mažesnioji (isp. 
menor) – Menorka.

Antroji pagal dydį Balearų salyne, tačiau pirma pagal paplūdimių skaičių – 
tokia yra Menorka, kviečianti mėgautis saule į net 120 paplūdimių, kurių 
bendras ilgis siekia 220 km.

Patiks 
gurmanams
Menorka garsėja ne 
tik paplūdimiais, bet 
ir patiekalais iš jūros 
gėrybių. Tradicinis 
omarų troškinys, 
šviežių moliuskų tapas 
ir menorkietiškai 
paruošti baklažanai – tai 
patiekalai, kurių tiesiog 
privalote paragauti. O taip 
pat – vietinio salos vyno 
ir pagal ypatingą salos 
receptą čia gaminamo 
džino „Xoriguer“.

Pėsčiomis po sostinę
Salos sostinė Mahonas – puiki vieta 
pasivaikščioti. Čia savo architektūrinį 
palikimą įamžino net dvi tautos: balti namai 
su žaliomis langinėmis byloja apie kadaise 
čia gyvenusius maurus, o senųjų uosto 
tavernų tradiciją paskolino britai. Dienos 
metu sostinėje gera ramiai paklaidžioti, o 
vakare netrūksta veiksmo ir linksmybių.

Ką dar aplankyti?
Verta užsukti į senąją sostinę Ciutadella ir 
aplankyti miestelio katedrą, gynybinę pilį 
bei karališkąjį vienuolyną. Taip pat žymųjį 
salos uostą ir Santa Maria bažnyčią, kurioje 
saugomi įspūdingo dydžio vargonai.

Ekskursijos
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Ibiza
PaSaulio PraMogų SoStinė

Kam gi neteko girdėti apie šėlstantį vakarėlių miestą Ibizą – Baltąja sala vadinamą 
jaunimo traukos centrą, kuris kaskart pasitinka šilta atmosfera, geriausių naktinių 
klubų ritmais ir nuostabaus smėlio paplūdimiais.

Atostogos 
vakarėlių ritmu
Posakis „nuo sutemų iki 
aušros“ Ibizoje nebūtinai 
reiškia vakarėlio pabaigą – 
linksmybės čia gali tęstis 
visą parą ir dar ilgiau. O 
pasiryžusių pašėlti laukia 
garsiausi didžėjai, įspūdingos 
šou programos ir pasaulyje 
pripažinti naktiniai klubai: 
„Amnesia“, „Privilege“, 
„Pacha“, „Es Paradis“ ar 
„Space“ ir kiti.

Prieš ir po 
linksmybių
Būtinai pasivaikščiokite po 
autentišką Ibizos senamiestį, 
padalintą į dvi dalis: Dalt 
Vila ir Eixample. Taip pat 
verta nuvykti į Santa Eulària 
des Riu. Čia apžiūrėsite 
vietinę bažnyčią ir galėsite 
pasidairyti po hipių turgų, 
o užlipę ant Puig de Missa 
kalvos – pažvelgti į miestelį 
iš viršaus. O paskui keliaukite 
į nacionalinį parką, kuriame 
grožiu užburia trys laukinės 
salelės: Es Vedrà, Es Vedranell 
ir Els Illots de Ponent.

        Nuo 2005-ųjų 
Ibizoje kasmet vyksta 
festivalis IBIZA ROCKS, 
kuriame dalyvauja 
pasaulinio garso 
muzikos žvaigždės.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ekskursijos
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Būtinai aplankysime
• Gotikinio stiliaus katedrą, statytą 
naudojant auksinį kalkakmenį 
iš Santanyi regiono. Tai miesto 
pasididžiavimas, kurio statybos, anot 
istorikų, užtruko daugiau nei tris šimtus 
metų.
 
• Palmos širdimi vadinamą Passeig 
des Born bulvarą. Dauguma sostinės 
restoranų, parduotuvių ir kavinių 
spiečiasi būtent čia.
 
• Bellver pilį, išsiskiriančią forma – 
tai vienintelė apskrita pilis visoje 
Ispanijoje, o jos viduje rasite muziejų, 
San Marko šventyklą ir sostų kambarį.
 
• Senąjį Soller geležinkelį. Kol įveikia 
visą šio geležinkelio maršrutą, 
traukinys pravažiuoja net 13 tunelių 
ir kerta keletą tiltų. Tačiau įdomiausia, 
kad šis elektra varomas traukinys – 
vienintelis toks pasaulyje.

įdomu
Beveik pusė visų Maljorkos 
gyventojų gyvena Palmos mieste.

Jūros ir kalnų prieglobstyje jaukiai įsikūrusi Palma stebina turtingu kultūriniu 
palikimu, kuriuo lengva žavėtis vaikštant po istorinį miesto centrą. O išdrįsę 
nuklysti nuo maršruto ir savarankiškai paklaidžioję siauromis gatvelėmis 
pajusite tikrąją šio žavaus miesto dvasią.

Palma
atradiMai

 MaljorKoS SoStinėje

         Jei domitės menu, verta apsilankyti 
„Es Baluard“ – tai šiuolaikinio meno 
muziejus, kuriame galėsite susipažinti su 
garsių pasaulio ir Balearų salų menininkų 
kūryba.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ekskursijos
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Šie trys sostinės Palmos pašonėje susibūrę kurortai – visi lyg vienas: nedideli, bet labai jaukūs, gausiai 
apstatyti moderniais viešbučiais ir negailintys pramogų. O keliaujant juos jungiančiu paplūdimiu, netgi sunku 

atskirti, kur baigiasi vienas, o kur jau prasideda kitas.

trijų Kurortų draugyStė

arenalis, 
Plaja de Palma, 

Kan Pastilja

Kurortas
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VIDURŽEMIO JŪRA

         Panorę atitrūkti nuo ramaus 
gulėjimo paplūdimyje, galėsite aplankyti 
didžiulį vandens pramogų parką 
„Aqualand“ arba pažaisti golfą viename 
iš keleto apylinkėse įrengtų aikštynų.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Kan Pastilja
Tai mažiausias, tačiau turintis ką pasiūlyti 
kurortas: gausybė restoranų ir suvenyrų 
krautuvėlių išsidėstę čia pat, palei platų 
balto smėlio paplūdimį, o 11 km ilgio 
promenada tęsiasi iki pat Arenalio. Kan 
Pastiljoje patiks visiems – ir norintiems 
tingiai pasišildyti saulėje, ir mėgstantiems 
užsiimti paplūdimio sportu.

Plaja de Palma
Nors Plaja de Palma nėra 
tokia judri ir triukšminga 
kaip Arenalis, tačiau linksma 
atostogų atmosfera vyrauja ir 
čia. Ypač daug veiklos kurortas 
žada sporto mėgėjams: nuo 
jodinėjimo iki kėglių ar teniso. 
O po aktyvių pramogų visada 
galima pailsėti žingsniuojant 
išilgai paplūdimį besidriekiančia 
pėsčiųjų promenada ar užsukti į 
barą pavadinimu „Balnearios“ – 
tokių šiame kurorte net 15!

Arenalis
Seniausias salos kurortas, iš visos trijulės labiausiai 
pamėgtas jaunimo – toks yra triukšmingas ir visada 
pilnas veiklos Arenalis. Prižiūrėti kurorto paplūdimiai 
garantuoja puikų poilsį prie vandens, tačiau Arenalyje 
galima ne tik ilsėtis, bet ir maloniai pavargti šėlstant 
jūros bangose su burlente, vandens dviračiu ar slidėmis. 
Iki Arenalio jachtų uosto veda plati palmėmis apsodinta 
pakrantės alėja – vakarais čia gera pasivaikščioti, o 
nuvargus smagu prisėsti kavinėje po atviru dangumi. 

įdomu Tarp Plaja de Palmos, Kan Pastiljos ir Arenalio 
kurortų driekiasi vienas ilgiausių Maljorkos 
smėlio paplūdimių. Jo ilgis – 6 kilometrai.
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PINERO TAL 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salė
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu, šildomas žiemos 
sezono metu)

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

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ faksas
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ baras (viešbučio hole)
 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna* (pagal išankstinį 
užsakymą, svečiams su 
AI maitinimo sistema 
nemokamai)

 ♦ soliariumas* (su ultravioletine 
spinduliuote, pagal išankstinį 
užsakymą, svečiams su 
AI maitinimo sistema 
nemokamai)

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Palmos oro 
uosto, apie 14 km iki Palmos miesto centro, 
apie 300 m iki Arenalio centro, apie 300 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso BAHIA PRINCIPE 
viešbučių tinklui. Pastatytas 1969 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 1997 metais. 
Viešbučio 9-ių aukštų pastate yra
198 Standard Double Room tipo numeriai 
(maks. 2+1 arba 3 asm., 18 kv. m). 4 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Arenal, už 300 m), 
smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bahia-principe.com 
Ekonominė klasė 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ šildymas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa

Vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
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Viskas
įskaičiuotaPINERO BAHIA DE PALMA 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
teminės vakarienės kartą per 
savaitę)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ banketų salė
 ♦ faksas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baras viešbučio hole (nuo 
11:00 iki 23:00)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 8 km iki Palmos oro 
uosto, apie 14 km iki Palmos miesto centro, 
apie 250 m iki Arenalio centro, apie 300 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso BAHIA PRINCIPE 
viešbučių grupei. Pastatytas 1973 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2003–2004 
metais. Viešbučio 12-os aukštų pastate yra 
423 Standard Double Room tipo numeriai 
(maks. 3 arba 2+1, apgyvendinimas 2+2 asm. 
griežtai pagal užklausą, 22 kv. m, 
14 kv. m Single numeriuose). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia (dušo kabina).
PAPLŪDIMYS: miesto (Arenal, už 250 m), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bahia-principe.com

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šildymas
 ♦ telefonas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų, nuo birželio 
iki rugsėjo)
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Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

BARCELO PUEBLO PARK

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 poilsio kambariai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 280 
asm., yra galimybė išsinuomoti 
įrangą)

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ parduotuvė
 ♦ baras (baras viešbučio hole)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas 
stalas, specialus meniu 
sportininkams)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, 
atviras žiemos sezono metu)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ paštas / faksas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ užkandžių baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ golfo laukai*
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalūs šou 2 kartus 
per savaitę)

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 6 km iki Palmos de Maljorkos 
oro uosto, apie 12 km iki Palmos de Maljorkos miesto 
centro, apie 500 m iki Plaja de Palmos turistinės 
zonos centro, apie 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1964 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2004 metais. Viešbutį sudaro 4-ių 
aukštų pastatas ir vasarnamiai: 128 Standard Double 
Room tipo numeriai (maks. 2 asm., 19 kv. m), 28 
Superior Room tipo numeriai (pagrindiniame pastate, 
dalis numerių su dviviete lova, veidrodis makiažui, 
svarstyklės ir vonia, maks. 2 asm., 31 kv. m), 120 
Apartaments tipo numerių (dviejų aukštų kotedžuose, 
miegamasis su durimis, svetainė, įrengta virtuvė: 
šaldytuvas, viryklė, virtuvės reikmenys, mikrobangų 
krosnelė; dalis numerių su dvigule lova, sofa-lova, 
šaldytuvas, min. 2 asm., maks. 2+2 asm., 35 kv. m). 
4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma, už 200 m), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.barcelopueblopark.com

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose (10:00–22:00)
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ dušas
 ♦ šildymas
 ♦ šlepetės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną 
(pagal svečio pageidavimą)

 ♦ telefonas (kambaryje)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija

Viskas
įskaičiuota

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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HISPANIA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ restoranas (meniu 
vegetarams, dietinis meniu – 
pagal atskirą užklausą)

 ♦ 2 barai (viešbučio hole, prie 
baseino)

 ♦ belaidis internetas*
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ kavinė

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ SPA centras*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 4 km iki Palmos oro 
uosto, apie 8 km iki Palmos miesto centro, 
apie 100 m iki Kan Pastiljos turistinės zonos 
centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1967 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. 4-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 139 Standard 
Double Room tipo numeriai (iš jų 24 numeriai 
su vaizdu į jūrą, 27 numeriai  su vaizdu į sodą, 
maks. 3 asm.), 26 Single Room tipo numeriai 
(maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-hispania.com

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ lygintuvas
 ♦ seifas numeryje*

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt100 101
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Vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

PABISA SOfIA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ 2 barai (1 prie baseino)
 ♦ televizijos salė (viešbučio hole)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis
 ♦ biliardas*
 ♦ video žaidimai*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ mini golfas (svečiams su AI 
maitinimo sistema) 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Palmos oro uosto, 
apie 12 km iki Palmos miesto centro, Plaja de Palmos 
turistinės zonos centre, apie 300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011–2012 metais. 8-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 272 Standard Double Room tipo 
numeriai (dvi vienvietės lovos, maks. 2+1 asm., 
12 kv. m), 56 Single Room tipo numeriai (dušo kabina, 
maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma, už 300 m), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pabisa.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ ventiliatorius (įmontuotas lubose)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia
 ♦ bidė
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal atskirą 
užklausą (už užstatą)

 ♦ grindys – plytelės

Viskas
įskaičiuotaSuper
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GALA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys 
 ♦ interneto kavinė* (prie 
registratūros)

 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu, 
vienas iš jų viešbutyje 
MIRAFLORES)

 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 20 asm.)
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras

VIEŠBUČIO VIETA: apie 3 km iki Palmos oro 
uosto, apie 8 km iki Palmos miesto centro, apie 
100 m iki Kan Pastiljos turistinės zonos centro, 
apie 70 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1964 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Priklauso AMIC 
HOTELS viešbučių tinklui. Dviejuose 4-ių aukštų 
viešbučio pastatuose yra Standard Double 
Room tipo numerių (maks. 3 asm.), Single Room 
tipo numerių (maks. 1 asm.), Standard With Air 
Condition tipo numeriai (oro kondicionierius), 
Superior Room tipo numerių (papildoma dvivietė 
lova, šaldytuvas, už papildomą mokestį – 
plaukų džiovintuvas, seifas). Svečiai turi 
galimybę naudotis MIrAFLOrES viešbučio 
paslaugomis. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Palma, už 70 
m), smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.amic-hotels.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius*
 ♦ telefonas (kambaryje)
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną
 ♦ šildymas*
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ oro kondicionierius*
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine 
(viešbučio MIrAFLOrES baseine)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ biliardas* 

* Už papildomą mokestį.

Viskas
įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt102 1033 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Kurortai

Maljorkos sostinės Palmos pašonėje spiečiasi dvi modernios poilsiavietės. Kala Majoras ir Iljetas – elitiniais 
vadinami kurortai – žavi ypač tvarkingomis pakrantėmis, nuostabiais peizažais ir pavydėtina ramybe aukštos 

klasės viešbučiuose.

KarališKaS PoilSiS

Kala Majoras
ir iljetas

VIDURŽEMIO JŪRA

Kurortas

104 105



VIDURŽEMIO JŪRA

Iljeto paplūdimiai
Iljetą labiausiai garsina 
paplūdimiai: erdvus balto 
smėlio, įspūdingo dydžio Es 
Forti ir pušynų apsuptas Kala 
Kontesa. Teigiama, kad čia jie 
gražiausi visoje Maljorkos 
saloje. Į Iljetą poilsiautojus 
kviečia prabanga tviskantys 
viešbučiai, o praleisti 
romantiškų atostogų į kurortą, 
įsikūrusį ant uolos skardžio, 
atvyksta poros ir jaunavedžiai 
iš visų pasaulio kampelių.

Vieta, kur ilsisi 
karalius
Tokiu statusu didžiuojasi Kala 
Majoras – kurorto zonoje įkurta 
Ispanijos karaliaus vasaros 
rezidencija, kurioje monarchas 
su šeima ilsisi kiekvieną rugpjūtį. 
Kalą Majorą paprastai renkasi 
prabangų poilsį vertinantys 
svečiai ir turtingi salos 
gyventojai. Tai pats jaukiausias 
Maljorkos kurortas, kuriame 
nedrumsčiamą ramybę siūlo 
modernūs viešbučiai, vilos ir 
privatūs apartamentai.

         Šiaurinėje 
salos dalyje verta 
aplankyti Sa Calobra 
tarpekl į – čia link 
jūros veda įspūdingas 
serpantinas, kuriuo 
važiuodami galėsite 
grožėtis uolingais 
salos šlaitais.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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BE LIVE ADULTS ONLY LA CALA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ golfas*
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 34 km iki Palma de 
Maljorkos miesto oro uosto, pirmoje Kala Majoro 
paplūdimio linijoje. 
VIEŠBUTIS: priklauso BE LIVE viešbučių grupei. 
Viešbutis skirtas tik asmenims nuo 16 metų. 
Viešbutyje yra 67 numeriai: 9 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 2 asm., be balkono, 14 numerių 
su vaizdu į jūrą – 23 kv. m. terasa), 9 Superior 
Room tipo numeriai (min. ir maks. 2 asm., 12 su 
vaizdu į jūrą), Junior Suite tipo numeriai (min. ir 
maks. 2 asm., vieno kambario), 15 Junior Suite 
Sea View tipo numerių (min. ir maks. 2 asm., 
vieno kambario, vaizdas į jūrą), 8 Single Room tipo 
numeriai (be balkono, dušo kabina). Yra numerių, 
skirtų žmonėms su fizine negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belivehotels.com 

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šildymas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ televizorius
 ♦ kosmetikos reikmenys 
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Pusryčiai, 
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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BE LIVE ADULTS 
ONLY COSTA PALMA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ terasa
 ♦ belaidis internetas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ golfas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ smiginis 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 34 km iki Palmos 
miesto oro uosto, pirmoje Kala Majoro 
paplūdimio linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso BE LIVE viešbučių 
grupei. Tik suaugusiems. Viešbutis įsikūręs 
šalia BE LIVE ADULTS ONLY LA CALA 4* 
viešbučio. Viešbutyje yra 143 numeriai: 
Standard tipo numeris (maks. 2 asm.), 79 
Standard Sea View tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, maks. 2 asm.), 57 Superior tipo numeriai 
(maks. 2 asm., arbatinukas, numeriai išdėstyti 
pirmame arba antrame aukštuose, 50 su 
vaizdu į jūrą), 6 Single Room tipo numeriai 
(nėra balkono).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belivehotels.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
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Pusryčiai, 
vakarienė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ poilsio kambarys (keletas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parkas
 ♦ uždaras baseinas (šildomas, 
atviras šaltojo sezono metu, žiemą 
viešbutis uždarytas)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ belaidis internetas (viešojo 
naudojimo zonose)

 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras (baras-terasa „Gabi“)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vyno rūsys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ restoranas („Q4 Cuatre“ – 
tarptautinė ir japonų virtuvė, 
švediškas stalas per pusryčius ir 
vakarienę, show cooking; a la carte – 
sušių baras, „Tepanjaki“)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ SPA centras
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas*
 ♦ joga 
 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vakariniai renginiai (keletą 
dienų per savaitę)

 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ SPA centras* (sveikatingumo 
centras YHI SPA)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ gimnastika  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 17 km iki Palmos 
oro uosto, 7 km iki Palmos miesto centro, 
Iljeto gyvenvietėje, apie 1 km iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA HOTELS 
INTErNATIONAL viešbučių grupei. Viešbutis 
tik suaugusiems. Pastatytas 1964 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 7-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 144 numeriai: 133 
Deluxe Sea View tipo numeriai (dalis numerių su 
dvivietėmis lovomis, maks. 3 asm., 35 kv. m), 3 
Junior Suite Sea View tipo numeriai (miegamasis 
ir svetainė, 2 terasos, maks. 3 asm., 55 kv. m), 
8 Suite Sea View tipo numeriai (miegamasis ir 
svetainė, 2 televizoriai, hidromasažinė vonia, 
maks. 3 asm., 85 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, miesto, smėlio, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą užklausą
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ chalatas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (apstatytas, su panoraminiu 
vaizdu į jūrą ir parką)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ svarstyklės
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas (kambaryje, belaidis)
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ palydovinė televizija (yra mokamų kanalų)

Pusryčiai,
vakarienėMELIA DE MAR

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.108 109
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BARCELO ILLETAS ALBATROS 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parkas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ 8 konferencijų salės (iki 200 asm., 
yra galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ grožio salonas
 ♦ 2 barai (muzikinis baras „Salon 
Illetas“)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ televizijos salė
 ♦ keletas poilsio kambarių
 ♦ paštas / faksas
 ♦ 2 restoranai („Mediterraneo“, 
švediškas stalas)

 ♦ 2 sūkurinės vonios (atviras ir 
uždaras)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu ir šildomas)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ terasa, skirta deginimuisi

Pramogos ir sportas:
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ joga 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ baidarės*
 ♦ SPA centras*
 ♦ pilatesas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 14 km iki Palmos de Maljorkos 
oro uosto, apie 7 km iki Palmos de Maljorkos miesto 
centro, Iljeto gyvenvietėje, apie 600 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso BARCELO HOTELS & RESORTS 
viešbučių tinklui. Pastatytas 1963 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutis priima asmenis, 
vyrenius nei 17 metų. 6-ių aukštų viešbučio pastate yra 
61 Superior Room tipo numeris (didelė numerių dalis su 
balkonu, tik 10 numerių turi vonią, maks. 3 asm., 25 kv. 
m), 19 Superior Frontal Sea View tipo numerių (balkonas 
su vaizdu į jūrą, maks. 3 asm., 29 kv. m), 38 Superior Side 
Sea View tipo numeriai (4-ame ir 5-ame aukšte, balkonas, 
šoninis vaizdas į jūrą, maks. 3 asm., 25 kv. m, 10 procentų 
numerių be balkono), 4 Deluxe Front Sea View With Jacuzzi & 
Terrace tipo numeriai (vonios kambarys, terasa su sūkurine 
vonia ir gultais, vaizdas į jūrą, maks. 3 asm., 50 kv. m), 5 
vieno kambario Junior Suite Frontal Sea View tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 55 kv. m, vonios kambarys, geresnės klasės 
tualetiniai reikmenys, terasa su vaizdu į jūrą, maks. 3 asm.), 
Suite tipo numeris (maks. 3 asm., 62 kv. m). 3 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.barcelo.com 

Numeriuose:
 ♦ kavavirė* (Superior Sea View, Superior 
Jacuzzi Sea View, Junior Suite, Suite)

 ♦ šildymas
 ♦ chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ virdulys
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ dušas
 ♦ svarstyklės*
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*

Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Kurortai

Jei negalite nuspręsti, kokias atostogas rinktis – ramias ar pašėlusias, keliaukite į Maljorką: čia 
rasite ir linksmybių negailintį Magalufą, ir kiek ramesnę Palmanovą. O kadangi šie kurortai visai 

šalia, galėsite ir drąsiai migruoti iš vieno į kitą.

Kurortas

DVELKIANTYS BRITIšKA DVASIA 

Magalufas ir 
Palmanova
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VIDURŽEMIO JŪRA

Pramogos Magalufe
Maljorkos pramogų sostine tituluojamas Magalufas negaili 
pramogų: čia įrengtos dvi golfo aikštelės, daug nuotykių žada 
vandens parkas „Aqualand“, žaliosiose zonose yra daug kavinių, 
parduotuvių, barų ir restoranų, pasilepinti saulės voniomis kviečia 
35 metrų pločio balto smėlio paplūdimys, o pasižvalgyti po kurortą 
ir apylinkes galima išsinuomojus dviratį ar automobilį.

Šeimos atostogos Palmanovoje
Šalia salos sostinės Palmos įsikūręs jaukus Palmanovos 
kurortas, kurį paprastai renkasi romantikos pasiilgęs jaunimas 
ir šeimos su vaikais. Viešbučiai čia išsidėstę visai šalia jūros – 
vos išėjus iš numerio pasitinka baltutėlio smėlio paplūdimiai: 
Playa de Carregador, Playa de Plama Nova ir San Maties. 
Palmanova tinka tiek aktyviam, tiek pasyvesniam poilsiui: čia 
gausu barų ir kavinių, SPA centrų ir vandens sporto pramogų. 
O leistis į šviežių vietinių gėrybių ir suvenyrų paieškas kviečia 
šeštadieninis turgus.
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įdomu
Į angliškaisiais pramintus kurortus gausiai plūsta britų 
turistai. Jų įtaką pajusite net vartydami restoranų 
meniu – pasivaišinti „angliškais pusryčiais“ galėsite 
kone kiekviename restorane.
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SOL KATMANDU PARK & RESORT Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ parkas
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ konferencijų salė (100 asm., 
įrangą galima nuomotis)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ televizijos salė
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ konferencijų įranga

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas* (ne viešbutyje)
 ♦ vakariniai renginiai

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 25 km iki Palmos 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 344 Standard Double Room tipo numeriai 
(su vaizdu į soda arba baseiną, viešbučio teritoriją ar 
baseiną, min. 1 asm. arba 2+1 asm., 20 kv. m), 36 
Superior Room tipo numeriai (renovuoti numeriai, 
su vaizdu į sodą arba baseiną, min. 1 asm., 
maks. 2+2 asm., 20 kv. m), Family Room With Bunk 
Beds tipo numeriai (vieno kambario numeris, maks. 
2+2 asm., 25 kv. m), Family Room tipo numeriai 
(vieno kambario numeris, maks. 2+2 asm., 25 kv. m). 
5 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia. 
Pageidaujant numerius galima sujungti.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Magalluf), smėlio, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šildymas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualia kontrole)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ virdulys
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (5–12 metų, nuo 
gegužės iki spalio)

 ♦ atviras baseinas
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ kūdikio lopšelis
 ♦ buteliukų šildytuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ kūdikių vonelė pagal atskirą 
užklausą

* Už papildomą mokestį.
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SOL HOUSE TRINIDAD MALLORCA
Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
patiekalai vegetarams, 
vasaros metu – italų virtuvės 
kampelis, teminės vakarienės 
kelis kartus per savaitę)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ 3 barai (baras atviroje terasoje, 
„Lobby“ baras)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių valymo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalūs šou kelias 
dienas per savaitę)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ gyva muzika

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 26 km iki Palmos oro uosto, 
apie 14 km iki Palmos miesto centro, apie 50 m 
iki Magalufo turistinės zonos centro, apie 50 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA HOTELS
INTErNATIONAL viešbučių tinklui. Pastatytas 
1969 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2014–2015 metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 375 Standard / Standard 
Swimming Pool View tipo numeriai (dalis numerių 
su vaizdu į baseiną, dvi vienvietės lovos, 
maks. 2+1 asm. 20 kv. m). 9 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Magaluf, už 50 m), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ Wi-Fi 
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Vaikams:
 ♦ lovelė 

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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SOL GUADALUPE Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras
 ♦ 2 baseinai (vienas iš jų atrodo 
kaip ežeras)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baras („Lobby“ baras)
 ♦ konferencijų salė (iki 60 asm., 
yra galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ seifas
 ♦ poilsio kambarys (su baru)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ konferencijų įranga

Pramogos ir sportas:
 ♦ video žaidimai*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vakariniai renginiai (keletą 
dienų per savaitę)

 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ vandens polas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

 ♦ aerobika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 25 km iki Palmos oro uosto, 
apie 17 km iki Palmos miesto centro, apie 50 m iki 
Magalufo turistinės zonos centro, apie 200 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA HOTELES 
INTErNATIONAL viešbučių grupei. Pastatytas 
1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2015 
metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 493 numeriai: 455 Standard Double 
Room tipo numeriai (su vaizdu į baseiną arba sodą, 
numeriai su vaizdu į jūrą viršutiniuose aukštuose, 
maks. 3 asm., 20 kv. m), 18 vieno kambario Family 
Room tipo numerių (po 2 numerius kiekviename 
aukšte, miegamojo zona su 4 vienvietėmis lovomis 
arba dvigulė lova ir 1 sulankstoma lova, maks. 2+2 
arba 3 asm., 40 kv. m), 10 vieno kambario Junior 
Suite tipo numerių (1 ir 2 aukštuose, dvigulė lova 
ir sulankstoma lova, minimalistinio stiliaus, dušo 
kabina, maks. 5 asm., 34 kv. m). 10 numerių 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Magalluf, už 200 m), 
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:
 ♦ telefonas (kambaryje)
 ♦ seifas numeryje* 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (daugumoje numerių)
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 baseinai
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas (5–12 metų, vasaros metu)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.114 115
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SOL ANTILLAS BARBADOS Viskas
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ uždaras baseinas (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ 2 barai (baras „Antillas“, 
baras-terasa „Barbados“, baras 
paplūdimyje)

 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ el. paštas / faksas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ verslo centras
 ♦ televizijos salė
 ♦ internetas*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 3 baseinai (su gėlu vandeniu)
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ parduotuvė
 ♦ 5 konferencijų salės (iki 350 asm., 
yra galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ užkandžių baras (prie baseino 
„Antillas“)

Pramogos ir sportas:
 ♦ futbolas 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ petankė
 ♦ mini golfas*
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalūs šou)

 ♦ SPA centras*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
sportinė ir animacinė 
programa)

 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 26 km iki Palmos oro 
uosto, apie 14 km iki Palmos miesto centro, apie 
200 m iki Magalufo gyvenvietės centro, pirmoje 
viešbučių linijoje, apie 50 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA HOTELS 
INTErNATIONAL viešbučių grupei. Pastatytas 
1970 metais. 2015 metais atnaujintas „Barbados“ 
pastatas. Viešbutį sudaro du 10-ies („Antillas“) ir 
12-os („Barbados“) aukštų pastatai, kuriuose yra 
757 numeriai: 427 Standard Double Room tipo 
numeriai (dalis iš jų su vaizdu į baseiną, maks. 3 asm., 
25 kv. m, „Barbados“ pastate – papildoma sofa-lova, 
maks. 2+2 asm., nuo 06 01 iki 09 15), 330 Standard 
Frontal / Side Sea View tipo numerių (tiesioginis arba 
šoninis vaizdas į jūrą, maks. 2+2 arba 3 asm., 
28 kv. m), 20 Junior Suite tipo numerių (miegamasis 
su svetainės zona, dvigulė lova, sofa-lova, su vaizdu 
į jūrą, maks. 2+2 asm., 42 kv. m), 32 Connection tipo 
numeriai (50 kv. m). 4 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Magalluf, už 20 m), 
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:
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą užklausą
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose (08:00–21:30)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikų parkas 
 ♦ paauglių klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ meniu
 ♦ 2 baseinai
 ♦ kūdikio lopšelis
 ♦ lovelė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt114 115
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fLAMBOYAN CARIBE Viskas
įskaičiuota

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

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė* (nemokamai, jeigu 
klientai nuomojasi viešbučio 
automobilį)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai (baras su terasa ir 
panoraminiu vaizdu, baras prie 
baseino)

 ♦ užkandžių baras (užkandžių 
baras paplūdimyje (užkandžiai, 
ledai, pieno kokteiliai)

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ SPA centras (nemokamas 
įėjimas, būtina išankstinė 
rezervacija, Chill-Out muzika, 
šalčio ir šilumos ciklas)

 ♦ mini golfas 
 ♦ sūkurinė vonia (atvirame ore)
 ♦ masažas* (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ vakariniai renginiai (flamenko 
šou, gyva muzika 2 kartus per 
savatę)

 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sauna 
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 25 km iki Palma de 
Maljorkos oro uosto, apie 20 km iki Palma de 
Maljorkos miesto centro, apie 200 m iki Magalufo 
turistinės zonos centro, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1963 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012–2013 metais. Viešbutį 
sudaro 9-ių („Flamboyan“) ir 6-ių („Caribe“) 
aukštų pastatai, kuriuose yra 79 Standard Double 
Room tipo numeriai (maks. 3 asm.), 98 Standard 
Double Room Sea View tipo numeriai (maks. 3 
asm.), 21 Single Room Without Sea View tipo 
numeris (dalis numerių be balkonų, maks. 1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de Magaluf), smėlio, 
skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelflamboyan-caribe.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras pagal atskirą užklausą
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ balkonas (išskyrus kai kuriuos 
vienviečius numerius)

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.116 117



M
ag

al
uf

as
 ir

 P
al

m
an

ov
a

MARINA TORRENOVA Viskas
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ suvenyrų parduotuvė („Marina 
Hotels“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos* 
(savitarnos sistema)

 ♦ baras hole
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ a la carte restoranas (italų virtuvė)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ užkandžių baras
 ♦ restoranas (švediškas stalas, 
vegetariški patiekalai, show 
cooking)

 ♦ televizijos salė
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ spauda*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
ir vakarinė programa)

 ♦ biliardas*
 ♦ vakariniai renginiai (keletą 
kartų per savaitę)

 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ vandens polas 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 27 km iki oro uosto, apie 
14 km iki Palmos centro, apie 100 m iki smėlio 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso MArINA HOTELS viešbučių 
tinklui. Pastatytas 1972 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2004 metais. Viešbutį sudaro 8-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 254 numeriai: 
Standard Double Room tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 25 kv. m), Double Superior Room 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, nauji baldai, mini baras 
už papildomą mokestį, televizorius, DVD grotuvas, 
chalatas, kosmetiniai reikmenys, pirmenybė 
rezervuojantis a la carte restorane). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Palma Nova, už 100 m), 
smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marina-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą užklausą* 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ šildymas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (1 iš jų teminis, su 
kaskada)

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt116 117



Kurortai

Santa Ponsa ir Paguera – pietvakarinėje Maljorkos dalyje įsikūrę žaliuojantys kurortai, itin vertinami ir 
mėgstami turistų, kurie ieško ramaus ir kokybiško poilsio.

KviečiantyS MėgautiS PoilSiu

Santa Ponsa 
ir Paguera

Kurortas

118 119



VIDURŽEMIO JŪRA

Paguera
Paguera ypač populiari tarp vokiečių, 
todėl dažnai vadinama „mažąja Vokietija“. 
Čia yra viskas, ko reikia atostogoms: 
harmoningai dera modernūs viešbučiai 
ir nuostabi gamta, o pailsėti kviečia trys 
kurorto paplūdimiai – Playa Palmira, Playa 
Tora ir Playa La Romana, sujungti pėsčiųjų 
promenada. Pagrindinėje miesto gatvėje 
Bulevar rasite daugumą kurorto restoranų, 
užeigų ir parduotuvių, o išsinuomoję 
dviratį galėsite patyrinėti apylinkes.

Santa Ponsa
Jaukus ir šurmuliuojantis kurortinis miestukas, leidžiantis pasijusti taip, tarsi atostogautum 
visai ne Ispanijos teritorijoje. Kitos kultūros aura labiausiai juntama pakrantės promenadoje – 
būtent čia spiečiasi daugybė škotų ir airių barų, kuriuose jaunimas gurkšnoja „Guiness“ 
alų ir vaišinasi mėsainiais bei britų virtuvės tradicijomis kvepiančia žuvimi su bulvytėmis. 
Net ir pramogos čia paklūsta britams: kurorte laukiami golfo mėgėjai, uoste švartuojasi 
prabangios sportinės jachtos ir veikia atviras teniso klubas.

         Šie kurortai patiks ir istorijos mylėtojams: atostogaujant Santa 
Ponsoje rekomenduoju aplankyti senąją tvirtovę su gynybiniais bokštais, 
o Pagueroje – pasivaikščioti miestelio gatvėmis, kuriose kadaise nuo turkų 
piratų slėpėsi krikščionys.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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GLOBALES PIONERO 
SANTA PONSA PARK Viskas

įskaičiuota

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

 ♦ poilsio kambarys
 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ faksas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ 2 barai (baras prie baseino)
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ uždaras baseinas (šildomas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 150 
asm., yra galimybė nuomotis 
įrangą)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ futbolas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ sauna*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 25 km iki oro uosto, 
apie 20 km iki Palmos miesto, apie 250 m iki 
Santa Ponsos centro, apie 300 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso GLOBALES HOTELS AND 
rESOrTS viešbučių tinklui. Viešbutį sudaro 
du 6-ių aukštų korpusai: SANTA PONSA PArK 
ir PIONERO. SANTA PONSA PARK pastatytas 
1973 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Jame yra 269 numeriai: 189 
Standard Double Room tipo numeriai (maks. 
3 asm.), 28 Single Room tipo numeriai (dušo 
kabina, maks. 1 asm.), 4 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia.  PIONErO pastatytas 
1975 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Jame yra 312 numerių: 222 
Standard Double Room tipo numeriai (maks. 
3 asm.), 24 Single Room tipo numeriai (dušo 
kabina, maks. 1 asm.), 6 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia.
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:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šaldytuvas*
 ♦ vonia / dušas (vienviečiuose 
numeriuose yra tik dušo kabina)

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ šildymas

Vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (5–12 metų)
 ♦ diskoteka
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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GLOBALES PLAYA SANTA PONSA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas, 
teminės vakarienės 2 kartus 
per savaitę*)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens polas
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ teniso kortas nemokamai
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ biliardas*
 ♦ futbolas 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ petankė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 30 km iki oro uosto, 
apie 20 km iki Palmos miesto centro, apie 
200 m iki Santa Ponsos kurorto centro, apie 
200 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso GLOBALES HOTELS 
AND rESOrTS viešbučių tinklui. Pastatytas 
1968 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbučio 4-ių aukštų pastate 
yra 209 numeriai: Standard Double Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm.), Single Room tipo 
numeriai (maks. 1 asm.), Family Room tipo 
numeriai (tarpusavyje sujungti standartiniai 
numeriai, maks 2+2 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:
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ ventiliatorius
 ♦ dušas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ palydovinė televizija

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

Viskas
įskaičiuota

Sa
nt

a 
Po

ns
a 

ir 
Pa

gu
er

a

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt120 121



Atostogų troškimas vilioja į Maljorkos šiaurę, kur žaliuoja pušynai ir alyvmedžių giraitės, 
spiečiasi gražiausi salos miestai ir kaimeliai, jaukios įlankėlės glaudžiasi tarp uolingų šlaitų, o 

laukiniuose paplūdimiuose tvyro idiliška ramybė.

nePaKartojaMi PeizaŽai

šiaurinė
Maljorka

ŠIAURINĖ
MALJORKA

VIDURŽEMIO JŪRA

FORMENTORO
IŠKYŠULYS

ALKUDIJA HSM PRESIDENT

HSM LAGO PARK

VELL MARI HOTEL & RESORT

Kurortas
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ŠIAURINĖ
MALJORKA

VIDURŽEMIO JŪRA

FORMENTORO
IŠKYŠULYS

ALKUDIJA HSM PRESIDENT

HSM LAGO PARK

VELL MARI HOTEL & RESORT

Iš paukščio skrydžio
Viena įspūdingiausių salos vietų – Formentoro iškyšulys. Pakilę 
į 384 metrų aukštį galėsite pasidairyti po visą Pollensa įlanką 
paukščio akimis. O jei jau prabilome apie paukščius, yra dar viena 
įdomi vieta, kurią vertėtų aplankyti. Tai Albuferos gamtos parkas, 
kuriame gyvena apie 270 paukščių rūšių.

Viešnagė Alkudijoje
Alkudija – puiki vieta šeimos atostogoms. Smulkaus smėlio 
paplūdimys, šiltas ir seklus vanduo bei jauki pėsčiųjų alėja 
idealiai tinka pasyviam poilsiui. Aktyvieji čia gali mėgautis 
įvairiausiu vandens sportu, lauko tenisu, golfu, jodinėti 
ir važinėtis dviračiais. O besidomintys senovės kultūra ir 
architektūra – pasižvalgyti po senamiestį.

           Šiaurinėje salos dalyje 
verta aplankyti  Sa Calobra 
tarpeklį – čia link jūros veda 
įspūdingas serpantinas, kuriuo 
važiuodami galėsite grožėtis 
uolingais salos šlaitais.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ internetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ užkandžių baras
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ dviračiai*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ baidarės*
 ♦ sauna*
 ♦ video žaidimai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Palma de 
Maljorkos miesto oro uosto, šalia Playa de 
Muro paplūdimio, pirmoje viešbučių linijoje, 
Alkudijoje, apie 6 km iki Alkudijos uosto. 
VIEŠBUTIS: priklauso IBErOSTAr viešbučių 
grupei. Pastatytas 1985 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais („Sea Soul“ 
restoranas ir kai kurie numeriai). Penkiuose 
šešių aukštų viešbučio pastatuose yra 366 
numeriai: Studio tipo numeriai (miegamojo 
zona ir svetainė su mini virtuve, maks. 2+1 
asm.), Apartament tipo numeriai (uždaras 
miegamasis, svetainė su sofa-lova, mini 
virtuvė, minimaliai 2, maks. 3+1 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, 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:
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šildymas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ paauglių klubas
 ♦ meniu
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė

IBEROSTAR ALCUDIA PARK  Viskas
įskaičiuota

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Viskas
įskaičiuotaIBEROSTAR ALBUfERA PARK

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ 4 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ baseinas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ grožio salonas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ dviračiai*
 ♦ baidarės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ biliardas*
 ♦ vaizdo žaidimai*
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tenisas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ SPA centras*
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 65 km iki Palma de Maljorkos 
miesto oro uosto, šalia Playa de Muro paplūdimio, 
pirmoje viešbučių linijoje, apie 6 km iki Alkudijos uosto. 
VIEŠBUTIS: priklauso IBErOSTAr viešbučių grupei. 
Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2009 metais. Keturiuose trijų aukštų 
pastatuose yra 250 numerių: 247 Family Room tipo 
numeriai (42 kv. m, miegamasis su dviem viengulėmis 
lovomis, svetainė su stumdomomis durimis, su dviem 
sofomis-lovomis ir mini virtuve, dalis numerių į sodą 
arba šoniniu vaizdu į jūrą, minimaliai 2, maks. 3+1 asm.), 
iš jų dalis Family Priority Location tipo numerių (42 kv. m, 
miegamasis su dviem viengulėmis lovomis, svetainė su 
stumdomomis durimis, su dviem sofomis-lovomis, yra 
aukštesniuose aukštuose, šoninis vaizdas į jūrą, 
min. 2 asm., maks. 3+1 asm.), 3 Double Standard tipo 
numeriai (26–34 kv. m, dušo kabina, dalis su vaizdu į jūrą). 
PAPLŪDIMYS: miesto, 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
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą užklausą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ šildymas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ grindys – parketas

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ auklė*
 ♦ paauglių klubas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ meniu
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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tenerifė
lauKinė Kanarų egzotiKa

Septynios gamtos spalvomis 
užburiančios salos, Atlanto 

vandenyno bangų mūša ir 
Afrikos kaimynystė – žalumoje 
skendintis Kanarų salynas 
vilioja ne vien idealiomis 
klimato sąlygomis. O pačiame 
archipelago centre puikuojasi 
didžiausia ir gausiausiai 
lankoma Tenerifė – amžino 
pavasario sala, tiesiog sutverta 
atradimų pilnoms atostogoms.

TENERIFĖS
regiono kurortai:

KOSTA ADEChė
Prestižinėms atostogoms

GIjA DE ISORA, 
PUERTO DE SANTjAGAS
Ieškantiems ramybės

PUERTO DE LA KRUzAS
Atostogos prie Atlanto vandenyno

Regionas

126 127



Kontrastų sala
Tenerifėje galima rasti visko – tereikia žinoti, ko ieškai. Vulkaninės kilmės sala puikiai tinka 
tingiam poilsiui juodo smėlio paplūdimiuose, o norintiems pažinti ją iš arčiau negaili įdomių 
atradimų: čia harmoningai dera vešlios pievos ir snieguotos kalnų viršūnės, pilką Teidės 
parko peizažą keičia žaliuojančios alyvmedžių giraitės, o pakrantėse kaimynyste dalijasi 
maži jaukūs miestukai ir prabanga tviskantys kurortai.

Verta aplankyti
• Salos sostinę Santa Kruzą – čia smagu 
pasivaikščioti gatvėmis, saugančiomis 
senąją architektūrą ir alsuojančiomis 
šiuolaikinio gyvenimo ritmu; užsukus į 
vietinį turgų galima pasidairyti originalių 
suvenyrų, o jei pasiseks – netgi 
sudalyvauti garsiajame miesto karnavale.
 
• Aukščiausią salos vietą – Teidės 
ugnikalnį ir nacionalinį parką, pakerintį 
mėnuliškais peizažais bei keista 
augmenija.
 
• Lankomiausius Tenerifės parkus – 
„Siamo“ parke laukia daugybė vandens 
pramogų, smagūs atrakcionai visai šeimai 
ir tailandietiško stiliaus aplinka, o „Loro“ 
parkas žada spalvingą pažintį su laukinės 
gamtos pasauliu ir, žinoma, papūgomis.

Vietiniai gardumynai
Lauktuvėms verta nusipirkti vietinio mojo 
padažo – čia jo esama pačių įvairiausių 
rūšių: nuo aitraus raudonojo iki švelnaus, 
pagardinto kalendromis. Šiuo padažu 
skaninamas ir išskirtinis Kanarų salų 
patiekalas, kurio nerasite niekur kitur – 
raukšlėtosios bulvės papas arrugadas. 
Smaližiams patiks unikalus palmių 
medus, o kaktusų džemo rasite kone 
kievienoje salos parduotuvėje.

           Gamtos mylėtojams verta nuvykti į salos pietuose esantį laisvai skraidančių 
erelių parką „Jungle Park“. Čia įkurtose tropinėse džiunglėse galima išvysti tigrų, 
begemotų ir krokodilų, dangumi skraido spalvingos papūgos ir vyksta dresuotų 
plėšriųjų paukščių pasirodymai.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ka
na

rų
 s

al
os

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt126 127



Nuotykiai laukinėje 
gamtoje
• Atsidursite tikroje spalvų karalystėje 
su ryškiaspalvėmis gėlėmis, kvapniomis 
orchidėjomis, įvairių formų kaktusais, 
medžiais ir krūmais.

 • Pabuvosite „Pingvinų planetoje“ – 
vandens apsuptoje ir nuolat vėsinamoje 
saloje, kurioje gyvena beveik 200 pingvinų.

• Eidami perregimu 18 m ilgio tuneliu, 
paganysite akis po milžinišką akvariumą, 
kuriame plaukioja Misisipės krokodilai, 
spalvotos žuvelės ir net 18 ryklių!

• Išvysite egzotinius gyvūnus iš visų 
žemės kampelių: nuo Galapagų vėžlių 
iki Bengalijos liūtų, delfinų, beždžionių 
ir flamingų.

 • Laukia įdomi programa žiūrovams: 
delfinų, orkų, jūros liūtų pasirodymai ir 
viso pasaulio papūgų šou.

Ką nuveikti?
Parke netrūksta ekstremalių pramogų suaugusiems ir smagių 
atrakcionų vaikams. Čia veikia didžiausia dirbtinė banga 
pasaulyje, kurios aukštis gali siekti net 3 metrus. Pailsėti kviečia 
dirbtinis balto smėlio paplūdimys, kurį glosto Altlanto vandenyno 
bangos, drąsieji gali paplaukioti su tikrų tikriausiais rykliais, o 
patiems mažiausiems įrengta atskira vandens kalnelių trasa.

 Šiaurinėje Tenerifės salos pakrantėje, Puerto de la Kruzo mieste, duris į 
laukinės gamtos pasaulį atveria viena lankomiausių salos vietų – „Loro“ 
parkas, pilnas ryškių spalvų ir šurmuliuojančios gyvybės.

Tenerifės pietūs – tikras vandens pramogų rojus. Čia esantis „Siamo“ parkas didžiuojasi milžiniška teritorija ir 
unikaliu stiliumi: atrakcionai, pastatai ir restoranai parko lankytojus nukelia į tolimąjį Tailandą, o egzotiška aplinka 
kviečia mėgautis tajų virtuvės patiekalais ar pasilepinti tailandietišku masažu.

„siamo“ parkas vandenS PraMogoS 
MaŽajaMe tailande

įdomu Parko pavadinimas ispanų kalboje reiškia „papūga“, todėl šiems paukščiams skiriamas ypatingas dėmesys: 
čia saugoma didžiausia pasaulyje papūgų kolekcija ir galima išvysti net 20 iš 21 esamų kakadu rūšių!

„Loro“ parkas
SPalvingaS PaPūgų PaSauliS

           Pramogaujant 
„Siamo“ parke verta 

aplankyti tradicinį 
tailandietišką turgų, 

plaukiojantį ant

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

vandens.

Ekskursijos
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vandenS PraMogoS 
MaŽajaMe tailande

Ką pamatysite?
Iki Teidės ugnikalnio keliausime vaizdingu maršrutu: 
kelias vingiuoja per nedideles kalnų gyvenvietes, 
tankius spygliuočių miškus ir tūkstančius vulkaninių 
uolų. Grožėsimės nuostabą keliančia augmenija bei 
gyvūnais, o esant palankiam orui pakilsime į 3555 m 
aukštį– pačią ugnikalnio viršūnę, iš kurios galėsite 
pažvelgti į Tenerifę ir aplinkines salas, tarsi jos 
puikuotųsi ant Jūsų delno.

Kaimelis tarp uolų

Taip pat užsuksime į Maskos 
kaimelį. Tai viena gražiausių 
salos gyvenviečių, kurią sudaro 
vos keli po uola išsirikiavę 
nameliai, supami palmių ir agavų, 
aukštų uolų ir gilių tarpeklių.

Galingas Teidės ugnikalnis stūkso pačioje Tenerifės širdyje. Tai 
salos pasididžiavimas, pro kurį nepraslysta nė vieno praeivio akis. 
Ir visai nenuostabu – tai ne tik aukščiausia, bet ir lankomiausia 
vieta Tenerifėje, kuri dėl nežemiškų peizažų net buvo tapusi filmo 
„Žvaigždžių karai“ filmavimo aikštele.

Puiki proga pasižvalgyti po kvapą gniaužiančią Tenerifės pakrantę, kurioje dangų 
remia gražuolės Los Gigantes. Tai uolos, kurių aukštis siekia kelis šimtus metrų, o 
žvelgiant žemyn atsiveria geologiniai peizažai: nuo žemyn smingančių tarpeklių 
iki įspūdingų kalnagūbrių.

Maska ir Los Gigantes
didingų uolų PaPėdėje

įdomu Maskos kaimelį kasdien aplanko kelios dešimtys turistų, 
tačiau nuolatinių gyventojų jame suskaičiuojama vos 80.

Teidės ugnikalnis
SnaudŽiantiS MilŽinaS

          Ruošdamiesi į 
ekskursiją prie Teidės, 
ypač jei planuojate 
pasiekti ugnikalnio 
viršūnę, pasiimkite 
šiltesnių drabužių – 
kylant aukštyn oro 
temperatūra smarkiai 
atvėsta.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ekskursijos
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Ekskursijos

 
Ketvirta pagal dydį Kanarų sala ir mistišku grožiu pakerinti Tenerifės kaimynė, labiausiai nutolusi į rytus. Tokia 
yra Lanzarotė, žavinti sustingusios lavos upėmis, spalvingomis uolienomis ir puikiais paplūdimiais. Į salą 
skrisite lėktuvu, o po kelionės – neabejojame – norėsite sugrįžti dar.

La Gomera – viena jauniausių, 
mažiausių ir nelygiausių 
Kanarų salų. Kviečiame 
pavaikštinėti po salos sostinę 
San Sebastianą, paklaidžioti 
siaurų gatvelių labirintais 
ir apžvelgti vaizdingą kalnų 
kraštovaizdį su vešlia augalija: 
kvepiančiais lauramedžių 
miškais, dangų remiančiomis 
palmėmis ir sirpstančiais 
bananais. Būtinai užsuksime į 
Garachonai nacionalinį parką,  
įtrauktą į UNESCO pasaulinio 
paveldo sąrašą.

įdomu
La Gomeros saloje prieš pat 
išvykdamas į savo pirmąją 
kelionę buvo apsistojęs 
garsusis jūrų keliautojas 
Kristupas Kolumbas.

Laukia daug įspūdžių
Užsuksime į Timanfajos nacionalinį 
draustinį – pirmykštį mūsų planetos 
atspindį. Prieš akis atsivers Ugnies kalnai, 
išsiliejusios lavos išvagotas kraštovaizdis 
ir keliolika kilometrų besidriekiantis 
vulkaninis kelias.

 • Pasižvalgysime po Cherijos vyndarių 
rajoną, kur laukia pažintis su Lanzarotėje ir 
kitose Kanarų salose gaminamu vynu.

 • Aplankysime Lanzarotės vandens parką 
ir akvariumą, kur galima paplaukioti su 
įvairiais jūros gyventojais, bei nuostabiąją 
El Golfo lagūną – dėl daugybės dumblių 
vandens spalva joje ryškiai žalia.

 • Gėrėsimės Atlanto vandenyno toliais ir 
Kanarų salyno vaizdais, atsiveriančiais nuo 
Mirador del Rio apžvalgos aikštelės.

La gomera
Žalioji raMyBėS Sala

Lanzarotės  sala
alSuojanti ugniMi

Ekskursijos
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vaKaraS flaMenKo ritMu

„Piramide de Arona“ 
Įtraukiantis ir kurstantis aistras, žavintis dinamiška choreografija ir 
atlikėjų temperamentu – tai pasirodymas, kurio niekada neužmiršite.

„Amžinojo pavasario“ sostine 
Santa Kruzas pramintas ne 
šiaip sau: šis nedidelis, jaukus 
miestelis ištisus metus lepina 
malonia saulės šiluma ir 
vandenyno brizu, o atvykusiųjų 
dėmesį traukia  spalvomis – 
ypač vasario mėnesį, kuomet 
čia vyksta aistringais muzikos 
ritmais alsuojantis karnavalas.

Kur PavaSariS nieKada 
neSiBaigia

santa Kruzas

Vakaro programa:
Pasirodymo pradžioje skambant vienai 
melodijai išvysite tris skirtingus šokius: 
klasikinį ispanišką baletą, bolero ir, 
žinoma, flamenką.

Ką veiksime?
Keliausime į miesto centrą, kur išvysite 
Ispanijos aikštėje stūksantį miesto 
simbolį – Šventąjį Kryžių. Pėsčiųjų gatve 
patrauksime link San Francisco šventyklos 
su žydinčiu gėlių laikrodžiu, o galiausiai 
užsuksime į XVI amžiaus Consepsion 
šventyklą, laikomą vienu seniausių religinių 
statinių mieste.

           Sumanę pailsėti nuo Santa Kruzo šurmulio, galite nuvykti į netoliese 
esantį paplūdimį  Playa de las Teresitas – smėlis jam buvo atgabentas 
net iš Sacharos.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

O antroji pasirodymo dalis nukels į pasaulio 
literatūros kūrinių interpretacijas: „Ugnis 
ir šokis“, „Likimas ir aistra“, „Lotyniškas 
festivalis“, „Žavesys“, „Ispaniškoji aistra“.

Ekskursijos
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Tenerifės pietvakarinėje dalyje įsikūręs vienas populiariausių ir prestižiškiausių Europos kurortų – Kosta Adechė. 
Būtent čia suburti patys šiuolaikiškiausi viešbučių kompleksai, gebantys priimti daugiau nei 60 tūkstančių turistų ir 

išsiskiriantys puikiu aptarnavimo lygiu, nuostabia architektūra bei įspūdingu paslaugų spektru.  

Kosta adechė
PreStiŽinėMS atoStogoMS

Kurortas
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Siamo Parkas

KOSTA ADECHĖ

Gran Hotel Bahia Del 

Iberostar Anthelia

Adrian Hoteles Jardines de Nivaria

Gran Tacande
Costa Adeje Gran Hotel

Atlanto vandenynas

Aukšto lygio paplūdimiai
Išvystyta infrastruktūra, aukštas 
aptarnavimo lygis ir užtikrintas saugumas – 
tai tik dalis privalumų, kuriais garsėja Kosta 
Adechės paplūdimiai, beveik visi pažymėti 
Europos Sąjungos „Mėlynąja vėliava“. Čia 
Jūsų visuomet laukia ramybė ir komfortas, 
o švelni saulė ir lengvas vandenyno brizas 
žada nesibaigiantį atostogų malonumą.

Nebus laiko nuobodžiauti
Jūsų poilsio Kosta Adechėje programą užildyti 
bus nesunku: bet kuriuo paros metu čia atsiveria 
plačios laisvalaikio, pasilinksminimų ir sporto 
galimybės. Laukia ekskursijos, muziejų ir parodų 
lankymas, apsipirkimas prestižiniuose prekybos 
centruose ir jaukiose parduotuvėlėse. O vakarais 
pasimėgauti prabangos atmosfera kviečia 
restoranai, kazino, diskotekos ir koncertų salės.

Aktyvaus poilsio mėgėjams
Daugybę įspūdžių leis patirti banglenčių sportas ir vandens motociklai, parašiutai ir 
buriavimas. O povandeninio plaukiojimo gerbėjams visu savo grožiu atsivers floros 
ir faunos turtingas Atlanto vandenyno dugnas.

          Verta patyrinėti Kosta Adechės apylinkes pėsčiomis. Vos 2 valandos kelio, ir 
atsidursite prie įspūdingosios Barranco del Infierno tarpukalnės, o pakeliui galėsite 
grožėtis laukine gamta ir nepakartojamomis vandenyno panoramomis.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 baseinai (2 iš jų su gėlu 
vandeniu ir šildomi, 2 su jūros 
vandeniu)

 ♦ 26 konferencijų salės (iki 800 
asm.)

 ♦ dviračių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parkas (parko zona – 63 000 
kv. m)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ parduotuvės (drabužių 
parduotuvė, parduotuvių eilė)

 ♦ kirpykla
 ♦ grožio salonas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ biblioteka

Pramogos ir sportas:
 ♦ sodo šachmatai 
 ♦ teniso kortas* (su apšvietimu 
vakarais)

 ♦ smiginis 
 ♦ tenisas* (2 kortai)
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ golfo laukai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(burlentė, buriavimas, 
vandens motociklai)

 ♦ žvejyba* 

* Už papildomą mokestį.

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 2013 metais. Pagrindiniame 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra 109 
standartiniai Garden View tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 25 kv. m), 131 standartinis 
Sea View tipo numeris (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 
(geras įėjimas į jūrą), skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bahia-duque.com 

Numeriuose:
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ seifas numeryje (už užstatą)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ balkonas arba lodžija
 ♦ palydovinė televizija

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai (nuo 10 vaikų grupėje)
 ♦ auklė*
 ♦ šildomas baseinas
 ♦ paauglių klubas (WII, „Play Station“, žaidimų 
kambarys)

 ♦ vaikų klubas (3–12 metų, nuo 10:00 iki 
18:00)

 ♦ lovelė

GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE
Pusryčiai,
vakarienė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* (vakaro metu)
 ♦ 3 baseinai vaikams (1 su gėlu vandeniu 
šildomas / 1 su jūros vandeniu nešildomas)

 ♦ vežimėlis* (yra ir dvyniams)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė
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Viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų įranga
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 8 konferencijų salės
 ♦ restoranas (nacionalinės virtuvės 
tipas keičiamas kasdien)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 3 baseinai (2 su gėlu vandeniu (1 
šildomas); 1 su jūros vandeniu)

 ♦ kino salė (iki 110 vietų)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 barai (baras prie baseino, baras 
su šou programa, baras su gyva 
muzika vakarais)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 a la carte restoranai (barbekiu – 
atviras tik pietų metu, italų, ispanų, 
tarptautinis)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras (naujas „Wellness & 
SPA Thai Zen SPAce“)

 ♦ automobilių nuoma*
 ♦ vestuvių organizavimas
 ♦ parkas (30 000 kv. m)

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika (kasdien)
 ♦ golfo laukai*
 ♦ biliardas*
 ♦ tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ kokteilių ruošimo pamokos 
 ♦ sauna*
 ♦ teniso pamokos* (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ sportiniai žaidimai baseine 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ maisto gaminimo kursai (tarptautinė 
virtuvė, kokteilių ruošimo pamokos)

 ♦ SPA centras* (platus paslaugų 
pasirinkimas)

 ♦ tinklinis 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ petankė
 ♦ vandens aerobika 

* Už papildomą mokestį.

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 Location 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: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.iberostar.com 

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ vonia
 ♦ bidė
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini baras*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą užklausą
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ chalatas

IBEROSTAR ANTHELIA

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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ADRIAN HOTELES 
ROCA NIVARIA GRAN

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ verslo centras
 ♦ 2 a la carte restoranai 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 restoranai („Garoé“ – švediškas stalas, 
didelė terasa, panoraminis vaizdas į 
vandenyną)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvė
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ garažas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ parkas
 ♦ televizijos salė
 ♦ 3 konferencijų salės (pagrindiniame 
pastate, iki 300 asm., visas įrangos 
komplektas)

 ♦ grožio salonas („SPA Azules de Nivaria“)
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ 4 barai
 ♦ dviračių nuoma (už užstatą)
 ♦ drabužių valymo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ tenisas 
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ futbolas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ aerobika 
 ♦ SPA centras*
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ petankė
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ golfas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ sodo šachmatai 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  21 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, Kosta Adechės 
kurortinėje zonoje, apie 14 km iki Plaja de 
Las Amerikas kurortinės zonos centro, 
pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais. 
Viešbutis priklauso ADRIANHOTELS 
viešbučių grupei. Viešbučio pastate yra 
165 standartiniai numeriai su balkonu arba 
terasa (maks. 2 asm., 35 kv. m), 32 Superior 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 
51 Junior Suite tipo numeris (maks. 2+2 asm., 
60 kv. m), 38 Suite Superior tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 65 kv. m), 2 Presidential 
Suite tipo numeriai, Real Suite tipo numeris.
PAPLŪDIMYS: miesto, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.adrianhoteles.com

Numeriuose:
 ♦ telefonai (1 vonios kambaryje)
 ♦ chalatas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys ir kavavirė
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šlepetės
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą 
 ♦ balkonas/ terasa

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ kūdikio lopšelis
 ♦ vaikiškos kėdutės, vaikų kampelis restorane 
 ♦ vežimėlis*
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Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 restoranai („Palace“ viešbutyje 
MEDITErrANEAN PALACE – švediškas 
stalas, restoranas „Cleopatra“ – 
švediškas stalas, baras-restoranas 
„Vitaminas“ – galima užsisakyti 
ankstyvus pusryčius ir patiekalus 
piknikui)

 ♦ 21 konferencijų salė (nuo 30 iki 1 295 kv. m, 
iki 3 400 asm., visas įrangos komplektas)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu, šildomas, 
su fontanais)

 ♦ 3 barai („Piano“ baras)
 ♦ kirpykla*
 ♦ uždaras baseinas*
 ♦ dviračių nuoma*

Pramogos ir sportas:
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso inventorius* 
(2 buteliukai vandens 
įskaičiuoti)

 ♦ vakariniai renginiai 
(nemokamai, išskyrus 
flamenko šou „Piramide de 
Arona“)

 ♦ katamaranas*
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

 ♦ treniruoklių salė*

* 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, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.expogrupo.com 

Numeriuose:
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ 5 rusiški kanalai
 ♦ seifas numeryje
 ♦ vonia / dušas 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (komplekso „Mare 
Nostrum resort Club Mare“ teritorijoje 
vaikams – Full Board + gėrimai, „Turtle“ 
nuo 6 mėn. iki 3 metų, „Willy“ 4–7 
metų, „Sailor“ 8–12 metų)

 ♦ meniu
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu ir 
šildomas, su fontanais)

 ♦ baras
 ♦ automobilių nuoma*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas („Palace“ 
viešbutyje MEDITERRANEAN 
PALACE – švediškas stalas; 
„Cleopatra“ – švediškas stalas, 
užkandžių restoranas „Marco 
Antonio“, baras-restoranas 
„Vitaminas“)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 21 konferencijų salė (nuo 30 
iki 1 295 kv. m, iki 3 400 asm., 
visas įrangos komplektas)

 ♦ parduotuvė
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ užkandžių baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ katamaranas*
 ♦ teniso kortas* (2 teniso 
kortai)

 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

 ♦ teniso inventorius*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ SPA centras*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vakariniai renginiai 
(nemokamai, išskyrus 
flamenko šou „Piramide de 
Arona“) 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Plaja de Las Amerikas kurorto 
centre, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: kompleksas pastatytas 1996 
metais. MARE NOSTRUM sudaro trijų 
viešbučių kompleksas: CLEOPATRA PALACE, 
MARCO ANTHONIO PALACE ir JULIO CESAR 
PALACE, kurie priklauso EXPO HOTELES & 
RESORT viešbučių tinkliui.
PAPLŪDIMYS: miesto (El Camison), smėlio 
(geltonas smėlis ir patogus įėjimas į vandenį), 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.expogrupo.com

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ telefonas
 ♦ rašomasis stalas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ meniu
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*

CLEOPATRA PALACE HOTEL 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parkas
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ užkandžių baras
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ konferencijų salė
 ♦ parduotuvė
 ♦ garažas

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ petankė
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto. Viešbutis įsikūręs Plaja de Las 
Amerikas kurorte, 100 m iki kurorto centro, 
antroje viešbučių linijoje (apie 400 m iki 
paplūdimio).
VIEŠBUTIS: priklauso OLE HOTELS viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 198 numeriai: Basic 
tipo numeriai (minimaliai 2 asm., maks. 3 arba 
2+1 asm.), standartiniai numeriai (minimaliai 
1 asm., maks. 3 asm.), standartiniai Sea 
View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą), Suite 
tipo numeriai (svetainė su virtuvės zona 
(kaitlentė, mažas šaldytuvas, virtuvės įrankiai) 
ir miegamasis, minimaliai 2 asm., maks. 4 
asm.), Suite Superior tipo numeriai (svetainė 
ir miegamasis, viršutiniuose aukštuose, 
minimaliai 2 asm., maks. 4 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.oletropicaltenerife.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas numeryje*

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas vaikams (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

OLé TENErIFE
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas („Sterlizia“)
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ baras („Breeze“ 10:30–01:00)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parkas (12 000 kv. m)
 ♦ užkandžių baras („La Palapa“ 
11:00–17:30)

 ♦ 3 konferencijų salės (iki 110 
asm.)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu, 
1 šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas (už užstatą)
 ♦ diskoteka (iki 01:00)
 ♦ treniruoklių salė (24 
valandas)

 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, ant kalvos, priešais Playa 
del Duque paplūdimį (apie 800 m).
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA HOTELS 
INTErNATIONAL viešbučių grupei. Viešbutis 
pastatytas 2001 metais, atnaujinamas kasmet. 
Dviejuose 8-ių aukštų viešbučio pastatuose 
yra 300 numerių: 258 Standard Double Room 
tipo numeriai (dalis su vaizdu į jūrą, maks. 3 
arba 2+2 asm., 35 kv. m), 42 Junior Suite tipo 
numeriai (daugiau nei pusė iš jų su vaizdu į jūrą, 
miegamasis ir svetainė su sofa-lova, chalatas ir 
šlepetės, maks. 3 arba 2+2 asm., 45 kv. m). 
5 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Duque), 
smėlio, nemokamas autobusas iki paplūdimio 
(pagal tvarkaraštį), skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ rankšluosčių keitimas 4 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šaldytuvas pagal atskirą užklausą*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas (5 – 12 metų)
 ♦ gėlo vandens baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

MELIA JARDINES DEL TEIDE 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (pagrindinis ir 
grilio restoranas)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ kirpykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu, 
1 šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 3 barai (baras diskoteka)
 ♦ parkas (1 500 kv. m)
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 15 iki 
200 asm.)

 ♦ belaidis internetas* (30 min. 
per dieną nemokamai)

Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ smiginis 
 ♦ video žaidimai*
 ♦ mini golfas*
 ♦ šokių pamokos 
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai (profesionalios 
šou programos 4 kartus per savaitę, 
pramoginės programos 3 kartą per 
savaitę)

 ♦ teniso pamokos*
 ♦ vandens polas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 19 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, Kosta Adechės kurortinės 
zonos centre, 150 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą iš dalies 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 nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.iberostar.com 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (užpildymas pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonia
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą

Vaikams:
 ♦ auklė vakare* (pagal atskirą užklausą)
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ paauglių klubas (13–17 metų)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

IBEROSTAR TORVISCAS PLAYA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ parkas (3 000 kv. m)
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ 3 barai („Diana“ su gyva 
muzika ir pramogine 
programa, kokteilių baras 
„Venus“, baras prie baseino)

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas („Danae“ – 
švediškas stalas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu, 1 
šildomas)

 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas („Iberostar 
Bouganville Playa“)

 ♦ teniso kortas* („Iberostar 
Bouganville Playa“)

 ♦ masažas*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ pilatesas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ golfas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ šaudymas iš pneumatinio 
ginklo 

 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalios šou 
programos 5 kartus per 
savaitę)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika (2 kartus per 
savaitę)

 ♦ žaidimų automatai* 

* Už papildomą mokestį.

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 2011 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 (Playa de Bobo, iki La 
Pinta paplūdimio 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:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ auklė vakare*
 ♦ 2 vaikų klubai (mini klubas 4–7 metų, 
maksi klubas 8–12 metų, nuo liepos 
iki rugsėjo)

 ♦ paauglių klubas
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

IBEROSTAR LAS DALIAS
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 barai (poilsio salone, prie 
baseino)

 ♦ grožio salonas
 ♦ suvenyrų ir spaudos parduotuvė 
 ♦ belaidis internetas* (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parkas (15 000 kv. m)
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ 2 restoranai (vakarienės metu 
būtina paisyti Dress Code 
reikalavimų, vyrams mūvėti 
kelnes)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu, 1 
šildomas)

 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ šaudymas iš lanko (ir ginklai)
 ♦ teniso kortas* (su kieta danga)
 ♦ golfo laukai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai (pramoginės 
programos)

 ♦ vakariniai renginiai (profesionalios 
šou programos)

 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis

VIEŠBUČIO VIETA:  17 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Kosta Adechės kurorto centre, 250 m 
iki jachtų klubo, 200 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. 
Priklauso IBErOSTAr viešbučių tinklui. Viešbutį 
sudaro 11-os aukštų pastatas, kuriame yra 471 
standartinis numeris (maks. 2+1 asm.), 5 Junior 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm.), 5 Suite tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Bobo, už 250 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:
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šlepetės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ seifas numeryje* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ bidė
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė vakare*
 ♦ paauglių klubas
 ♦ meniu
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.

IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (tarptautine 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 barai („Lobby“ baras)
 ♦ 2 baseinai (vienas iš jų 
šildomas)

 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ automobilių nuoma*
 ♦ konferencijų salės
 ♦ uždaras baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ skvošas 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis*
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Kosta Adechės kurorto centre, 
300 metrų iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso BE LIVE HOTELS 
viešbučių grupei. Pastatytas 2003 metais. 
Viešbučio 7-ių aukštų pastate yra Standard 
Double Room tipo numerių (dalis iš jų su 
vaizdu į jūrą, maks. 2 asm., 20 kv. m), AI 
Premium Drinks Room tipo numerių (su vaizdu 
į jūrą, prie standartinio numerio paslaugų 
papildomai galima naudotis Premium klasės 
gėrimais), vieno kambario Junior Suite tipo 
numerių (dvigulė lova, papildoma sofa-lova, 
hidromasažinė vonia, maks. 4 asm., 33 kv. m). 
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 nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belivehotels.com 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka
 ♦ atviras baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė

BE LIVE EXPERIENCE LA NINA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ parkas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos* 
(savitarna)

 ♦ konferencijų salė (iki 35 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ krepšinis* (klientams su AI 
nemokamai, būtina išankstinė 
rezervacija)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ stalo tenisas* (klientams su AI 
nemokamai, būtina išankstinė 
rezervacija)

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas* (klientams su AI 
nemokamai, būtina išankstinė 
rezervacija)

 ♦ sporto aikštelė*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 21 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Kosta Adechės kurortinėje zonoje, 
apie 600 metrų iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. 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: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gfhoteles.com 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per savaitę
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa (vaizdas į jūrą, 
kalnus, baseiną arba La Gomeros salą)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kosmetinis veidrodis

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ diskoteka
 ♦ baseinas (šildomas)
 ♦ meniu
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė

HOTEL ISABEL
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ 3 barai (baras prie baseino, „Plaza“ 
– atvirame ore, tarp korpusų, 
gyva muzika, šou, konkursai, dirba 
10:00–23:00 vasarą ir 10:00–18:00 
žiemą, „Acuario” – atviras žiemos 
sezono metu, 18:00–23:00)

 ♦ internetas*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas)
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ restoranas („La Bodega“ – bufetas 
per pusryčius ir pietus, „Biergarten“ – 
barbekiu restoranas, reikia rezervuoti, 
svečiams su AI maitinimo sistema 
viena vakarienė nemokama)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė* 
(rezervavus)

 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ šaudymas iš lanko (ir šautuvai)
 ♦ skvošas 
 ♦ biliardas*
 ♦ badmintonas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ paslaugos žmonėms su negalia
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir 
vakarinė programa)

 ♦ treniruoklių salė (svečiams su AI 
maitinimo sistema)

 ♦ sauna 
 ♦ tinklinis nemokamai
 ♦ teniso kortas 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ krepšinis

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, Plaja Fanabės 
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.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kas 
antrą dieną

 ♦ bidė
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ balkonas 

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

ISLA BONITA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas (švediškas stalas, 
iki 700 asm., užkandžių baras-
restoranas prie baseino „La 
Choza“)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ interneto kavinė* (4 
kompiuteriai su kamera)

 ♦ konferencijų salė („Teide“ – 
350 kv. m, iki 100 asm.)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ užkandžių baras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ internetas*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ parduotuvės (mini parduotuvė, 
žurnalų kioskas)

 ♦ 2 barai
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
ir vakarinė programa)

 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ SPA centras*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ „Wellness“ centras

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, Kosta Adechės kurortinėje zonoje, apie 
500 m iki paplūdimio (Playa Fanabe). 
VIEŠBUTIS: priklauso GF  HOTELS viešbučių 
grupei. Pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2004 metais. 5-ių aukštų viešbučio 
pastate yra 413 numerių: 200 Standard Double 
Room tipo numerių (maks. 3 asm., 40 kv. m), 196 
Family Room tipo numeriai (vienas didelis kambarys, 
dvigulė arba 2 vienvietės lovos, 2 sulankstomos 
sofos, maks. 2+2 arba 3+1 asm., 40 kv. m), 
12 Junior Suite tipo numerių (svetainės ir miegamojo 
zona, hidromasažinė vonia, 6 numeriai su terasa su 
gultais, 6 numeriai su balkonais – 2 kėdės ir stalas, 
chalatas ir šlepetės, maks. 2+1 arba 3 asm., 
60 kv. m). 5 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Fanabe, Playa 
del Duque, už 500 m), smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai ir čiužiniai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gfhoteles.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ bidė
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ dušas (numeriuose neįgaliems)
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ mini baras* (pagal atskirą užklausą)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

fANABE COSTA SUR
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ prie baseino gultai
 ♦ terasa, skirta deginimuisi

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ sauna 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie  15 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, apie 80 km iki Santa 
Kruzo centro, Plaja de las Amerikas kurortinėje 
zonoje, apie 350 m iki paplūdimio. Viešbutis yra 
arti prekybos centrų, barų, restoranų, viešojo 
transporto stotelių, naktinio gyvenimo centre. 
VIEŠBUTIS: priklauso BEST HOTELS viešbučių 
grupei. Pastatytas 1985 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 7-ių aukštų pastatas (3 liftai), kuriame 
yra 365 numeriai (nerūkantiems): 211 Standard 
Room tipo numerių (29,62 kv. m), 154 numeriai 
su vaizdu į baseiną (29,62 kv. m). 8 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia (3 su dušo kabina 
ir 5 su pritaikyta vonia). Neįgaliesiems pritaikyta 
registratūra, baseinas, restoranas, baras, vonios 
kambarys, liftas.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ 9 liftai (2 iš jų su panoraminiu 
vaizdu)

 ♦ 4 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu ir 1 su jūros 
vandeniu)

 ♦ parkas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ restoranas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ kirpykla
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ a la carte restoranas

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, Kosta Adechės kurortinėje zonoje, apie 450 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1997 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2003 metais. Viešbutis priklauso AQA 
GrOUP viešbučių grupei. Viešbučio pastate yra 553 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm.), 10 Suite tipo 
numerių. Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio (patogus įėjimas į jūrą), 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hoteljacaranda.es 

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
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Viskas
įskaičiuotaBEST JACARANDA

Pramogos ir sportas:
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
ir vakarinė programa)

 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ treniruoklių salė 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ diskoteka
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 20 ir 
80 asm.)

 ♦ restoranas (pagrindinis 
restoranas)

 ♦ a la carte užkandžių baras
 ♦ parkas
 ♦ terasa (saulės vonioms)
 ♦ 2 barai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ grožio salonas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai (su gėlu vandeniu, 
1 šildomas žiemos sezono 
metu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ mini golfas 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ diskoteka  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 16 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, 1 km iki Plaja de las 
Amerikas kurorto centro, apie 350 m 
iki paplūdimio, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. 
Viešbutis priklauso SPRING HOTELES 
viešbučių grupei. Viešbučio 8-ių aukštų 
pastate yra 314 standartinių numerių (maks. 
2+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa del Camison, už 
350 m), smėlio (vulkaninis smėlis), skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį, paplūdimio 
rankšluosčių nėra. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai (1 euras 
už keitimą). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.springhoteles.com 

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra muzikos kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose (07:00–
24:00)

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ palydovinė televizija

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (3–12 metų)
 ♦ lovelė
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BITACORA Viskas
įskaičiuota
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ restoranas (uždaras 
restoranas su oro 
kondicionieriumi per pusryčius 
ir vakarienę)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos* 
(savitarna)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 baseinai (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ 2 barai (bare su staliukais, 
esančiame prie baseino, 
galima papietauti)

 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ parkas
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ garažas

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis*
 ♦ žaidimų automatai*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  417 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, 1 km iki miesto centro, 300 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso HOVIMA viešbučių 
grupei. Pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008–2010 metais. 7-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 402 numeriai: 193 vieno 
kambario Studio tipo numeriai (dalis su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su atskirta svetainės zona, virtuvės 
kampas, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 4 numeriai 
žmonėms su negalia, 138 One Bedroom Apartment 
tipo numeriai (dalis su vaizdu į jūrą, svetainė ir 
miegamasis, virtuvės kampas, maks. 2+2 asm., 42 
kv. m), 71 Two Bedroom Apapartment tipo numeris 
(dalis su vaizdu į jūrą, 2 miegamieji, svetainė, 
virtuvės kampas maks. 4+2 asm., 55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (Puerto Colon), smėlio, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hovima-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini virtuvėlė (mikro bangų krosnelė, 
skrudintuvas, indai)

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ terasa
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus per 
savaitę

 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per savaitę
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ kavavirė
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ bidė

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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HOVIMA SANTA MARIA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos* 
(savitarna, skalbyklės)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ konferencijų salė
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas (švediškas 
stalas, šaltą vakarienę reikia 
užsisakyti iš anksto)

 ♦ 2 barai (1 baras prie baseino)
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu 
ir šildomas žiemos sezono 
metu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
(pramoginiai šou 3 kartus per 
savaitę)

 ♦ biliardas*
 ♦ žaidimų automatai*

* Už papildomą mokestį.

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, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hovima-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas 5 kartus per 
savaitę

 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ virtuvė (viryklė, skrudintuvas, indai)
 ♦ bidė
 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

HOVIMA PANORAMA 
APARTHOTEL
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ internetas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas* (ne 
viešbutyje, pagal išankstinį 
užsakymą)

 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ petankė
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 25 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, apie 1 km iki La Kaletos 
centro, ramioje gyvenvietėje. Apie 50 m iki jūros, 
1,2 km iki pagrindinio miesto paplūdimio. Šalia 
viešbučio yra autobusų stotelė. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 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), smėlio, akmenuotas (priešais viešbutį 
akmenuotas įėjimas, iki keturių smėlio paplūdimių 
Del Duque ir La Caleta – 1 200 m į kairę nuo 
viešbučio), skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį (už užstatą). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hovima-hotels.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės (iškyrus Superior One 
Bedroom Apartment tipo numerius)

 ♦ telefonas
 ♦ kavavirė
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ palydovinė televizija (yra mokamų 
kanalų, rusiškas kanalas)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (4–10 metų, dirba kasdien 
12:00–13:00, išskyrus ketvirtadienį)

 ♦ diskoteka (20:00–20:30)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (gėlo vandens, šildomas)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

HOVIMA JARDIN CALETA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras hole, užkandžių baras 
prie baseino (10:00–18:00)

 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens, 1 
šildomas)

 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ restoranas (švediškas stalas)
 ♦ užkandžių baras
 ♦ internetas* (stacionarūs 
kompiuteriai, apmokėjimas 
monetomis, Wi-Fi viešbutyje 
nėra)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ diskoteka

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieną 
aplink baseiną, vakare 
diskotekoje, kuri vyksta 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ biliardas (4 stalai)
 ♦ sūkurinė vonia nemokamai
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas (1 stalas)
 ♦ SPA centras* (viešbutyje 
CALLAO SPORT HOTEL 4*, 
viešbučio svečiams taikomos 
nuolaidos, nuolaidų dydžio 
teirautis vietoje)

 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 28 km iki pietinio Tenerifės 
oro uosto, 500 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais.  
Viešbutį sudaro 8-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 120 numerių: 35 Studio tipo 
numeriai (maks. 3 asm.), 85 apartamentai 
(maks. 4 asm.). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa Torviscas), 
smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.villaadejebeach.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje* 
 ♦ kabelinė televizija (yra mokamų kanalų)
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius
 ♦ šaldytuvas
 ♦ virtuvė (virtuvės reikmenys, šaldytuvas, 
orkaitė, viryklė)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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LAGUNA PARK II

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ televizijos salė
 ♦ autobusas iki prekybos centrų 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ parkas
 ♦ baras
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ 2 a la carte restoranai:
 ♦ internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ skvošas*
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ golfas* (2 km nuo 
viešbučio)

 ♦ teniso kortas*
 ♦ biliardas*
 ♦ vakariniai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 16 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, apie 1,5 km iki Torviscas ir 
Fanabe paplūdimių. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų pastatas, 
kuriame yra 52 Studio tipo numeriai (vienvietės 
lovos, vietuvės zona, maks. 2+1 asm., 
28 kv. m), 295 One Bedroom Apartment tipo 
numeriai (vienvietės lovos, svetainėje sofa-lova 
ir virtuvės kampas, maks. 4 asm., 40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lagunapark2.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ numerių tvarkymas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ ventiliatorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ seifas numeryje (už užstatą)
 ♦ virtuvė
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Vakarinėje Tenerifės dalyje kaimynyste dalijasi du kurortai – šeimų su vaikais ir ramaus 
poilsio mėgėjų vertinama Gija de Isora bei atpalaiduojančiai ramus Puerto de Santjagas. 

Abu panašūs, tačiau kiekvienas unikalus.

gija de isora, 
Puerto de Santjagas
iešKantieMS raMyBėS 

Kurortas
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Gija de Isora
Šis kurortas vilioja autentiška Kanarų 
aura. Čia nėra triukšmingų diskotekų 
ar didelių parduotuvių. Tik įstabus 
kraštovaizdis ir draugiška atmosfera. 
Gurmanai Gija de Isoroje gali paragauti 
tradicinių salos ir tarptautinės virtuvės 
patiekalų, o po lepinančių saulės vonių 
paplūdimyje verta pasivaikščioti po 
palmių įrėmintą promenadą.

Ramus žvejų miestelis
Gija de Isoros kaimynystėje, ant uolos 
šlaito, įsikūręs Puerto de Santjagas – 
tobula vieta ramioms atostogoms. 
Čia yra vos keli barai ir restoranai, o 
apsilankyti kviečia Žvejybos muziejus. 
Kai niekas nedrumsčia ramybės, 
galima tiesiog mėgautis poilsiu: 
iki sutemos leisti laiką švelnaus 
vulkaninio smėlio paplūdimiuose, 
nuvykti prie vos už 10 minučių 
kelio esančių Los Gigantes uolų ar į 
„Mėlynąja vėliava“ apdovanotą Playa 
de la Arena paplūdimį.
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          Norintiems 
pasilinksminti patogu 
nuvykti į Plaja de las 
Amerikas kurortą. 
Vakare kurorto 
gatves užlieja barų, 
restoranų, džiazo 
ir naktinių klubų 
šurmulys, o naktinis 
gyvenimas čia tikrai 
įspūdingas.

Karina Sabaitytė
rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

įdomu
Iš Gija de Isoros kurorto 
atsiveria nuostabūs vaizdai – 
įsitaisius paplūdimyje galima 
stebėti, kaip virš La Gomera 
salos leidžiasi saulė.
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ė
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VIEŠBUČIO VIETA:  apie 45 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, apie 18 km iki Plaja de las Amerikas kurorto centro, 
pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA HOTELS INTERNATIONAL 
viešbučių grupei. Pastatytas 2008 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 579 numeriai: 408 Junior Suite tipo numeriai 
(su vaizdu į sodą, šoninis arba tiesioginis vaizdas į vandenyną, 
maks. 2+2 arba 3 asm., 48 kv. m), 40 Suite Lateral Sea View 
tipo numerių (su vaizdu į soda arba teritoriją, 2 televizoriai, 
kavavirė pagal atskirą užklausą, maks. 2+2 asm., 68 kv. m), 
31 Suite Garden View tipo numeris (su vaizdu į sodą arba 
teritoriją, 2 televizoriai, maks. 2+2 asm., 68 kv. m), Family 
Suite tipo numeriai (su vaizdu į sodą / vandenyną, sujungtas 
su Junior Suite tipo numeriu, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, 
2 terasos, maks. 4+2 arba 6 asm., 116 kv. m), 23 Red Level 
Junior Suite (spauda kasdien, maks. 3 asm., 48 kv. m), 53 Red 
Level Junior Suite Ocean Front With Whirpool tipo numeriai 
(sūkurinė vonia terasoje, dalis numerių su vaizdu į vandenyną, 
maks. 3 asm., 49 kv. m), 53 Ocean Front Garden tipo vilos 
(uždaras miegamasis, maks. 2 asm., 120 kv. m). Red Level tipo 
numeriuose šeimos su vaikais neapgyvendinamos. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Alcala), smėlio.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com 

Numeriuose:
 ♦ svetainės zona (su sofa-lova)
 ♦ LCD televizorius 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ chalatas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – keraminės plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas (europietiškas SPA)
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ seifas numeryje
 ♦ Wi-Fi (greitasis)
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ kavavirė 
 ♦ virdulys
 ♦ šlepetės
 ♦ lygintuvas
 ♦ hidromasažinė vonia (One Bedroom Master Suite, 
Family Suite tipų numeriuose)

GRAN MELIA PALACIO DE ISORA
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦  SPA centras (YHI SPA ir 
sveikatingumo centras, 2 000 kv. m)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ vestuvių organizavimas („romance 
by Gran Melia“ – nepamirštamos 
medaus mėnesio, vestuvių 
šventės, banketai, mergvakariai ir 
bernvakariai)

 ♦ taksi paslaugos (24 valandas per 
parą ir privatus transportas)

 ♦ automobilių nuoma („Avis“)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės (butikai ir dovanų 
parduotuvės „The Market by Gran 
Melia“)

 ♦ teatras

* Už papildomą mokestį.

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.158 159
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ABAMA GOLf & SPA RESORT, 
THE RITZ-CARLTON 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 10 konferencijų salių (iki 1 500 asm., 
galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ vyno rūsys („Wine Bar“ – didelis įvairių 
rūšių vyno pasirinkimas)

 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ sraigtasparnių aikštelė
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ 7 baseinai (visi šildomi, su gėlu 
vandeniu, Infinity baseinas tik 
suaugusiems)

 ♦ SPA centras (yra baseinai, 1 su 
hidromasažu)

 ♦ kavinė („SPA Cafe“ – šviežiai spaustos 
sultys, šalti gėrimai, kokteiliai iš žolių)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ grožio salonas
 ♦ 10 restoranų („La Veranda“ – 
pagrindinis restoranas-bufetas, 
atviras pusryčių metu, visada 
patiekiamos natūralios sultys, 
egzotiški vaisiai, patys šviežiausi 
produktai, didelis arbatos ir kavos 
rūšių pasirinkimas)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ tenisas*
 ♦ buriavimas
 ♦ pirtis (su inhaliacija)
 ♦ nardymas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ SPA centras (2 400 kv. m, 14 
salių, įvairios programos, kavinė)

 ♦ aerobika (atvirame ore)
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka* 
 ♦ sauna / turkiška pirtis*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ golfas* (18 duobučių, „Club 
House“ golfo klubo teritorijoje: 
restoranas, baras, parduotuvė, 
kurioje parduodama įranga, 
golfo klubo teritorijoje geriausia 
naudotis bagiais su įrengta GPS 
sistema, naudojant sistemą taip 
pat galima rezervuoti staliuką 
restorane)

 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*

* 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, išsidėstęs 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, yra pirsas, skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ritzcarlton.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lygintuvas
 ♦ svetainės zona (su sofa-lova)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ kavavirė
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas numeryje
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ 2 telefonai (su autoatsakiliais)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ chalatas, šlepetės 
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ internetas (greitasis) 

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ auklė* (6–36 mėn. vaikams)
 ♦ vaikų klubas 4–12 metų, 10:00–18:00 
18:00–24:00*) 

 ♦ vežimėlis*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ buteliukų sterilizatorius 
 ♦ buteliukų šildytuvas 

Pusryčiai,
vakarienė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt158 159
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Viskas
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (tarptautinė virtuvė, 
švediškas stalas per pusryčius, 
pietus ir vakarienę, show cooking, 
terasa su vaizdu į La Gomeros salą)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas*
 ♦ kirpykla
 ♦ paštas / faksas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ konferencijų salė (iki 280 asm., yra 
galimybė nuomotis įrangą)

 ♦ užkandžių baras (prie baseino, 
show cooking)

 ♦ 2 barai (hole ir baras „Animacion“ – 
kokteiliai, vakariniai šou)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 3 baseinai (2 šildomi, žiemą atviri)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ grožio salonas
 ♦ 2 a la carte restoranai (grilio 
restorane klientams su AI 
nuolaida, „Sabor Espanol“ – tipiniai 
užkandžiai tapas, terasa su vaizdu į 
Teidę, klientams su AI nuolaida)

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ vakariniai renginiai 
(pramoginė programa, 
profesionalūs šou kelis 
kartus per savaitę)

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai 
(dieninė ir vakarinė 
programa)

 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ SPA centras* (ledinės 
vonelės, kontrastiniai dušai, 
teminiai baseinai)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sporto aikštelė*

* 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: 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, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.barcelo.com 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kartą per savaitę
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras* (a la carte)
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

Vaikams:
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinas
 ♦ auklė* 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

BARCELO SANTIAGO 

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.160 161
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baras
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 3 baseinai (vienas iš jų 
šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ parkas
 ♦ užkandžių baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė (klientams 
su AI)

 ♦ teniso kortas (klientams su 
AI – 1 valanda per dieną, 
rezervuoti iš anksto)

 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas (klientams 
su AI)

 ♦ pramoginiai renginiai 
(dieninė)

 ♦ sūkurinė vonia* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:   45 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, apie 3,5 km iki Los Gigantes kurorto, bei apie 
500 metrų iki La Arena kurorto centro, apie 700 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso BARCELO HOTELS & RESORTS 
viešbučių grupei. Viešbutis pastatytas 1994 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2015 metais (dalis 
numerių, baras, restoranas). Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 312 numerių: 
One Bedroom Apartment tipo numeriai (miegamasis 
ir  svetainė su virtuvės kampu, maks. 2+1 arba 3 
asm., 60 kv. m), Superior One Bedroom Apartment tipo 
numeriai (atnaujinti numeriai, min. 2 asm., 
maks. 3 arba 2+1 asm., 56 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (Playa de la Arena, už 700 m), 
smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.barcelo.com

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ šaldytuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą dieną 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ balkonas / terasa (dalis su vaizdu į jūrą)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė

BARCELO VARADERO
Viskas 
įskaičiuota

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Pasižvalgykime po Tenerifės šiaurę. Būtent čia, La Oratava slėnyje, lankytojų laukia Puerto de la Kruzas – vienas 
populiariausių kurortų Kanarų salose. Keliautojus čia vilioja švelnus klimatas, tradicinė salos architektūra ir, žinoma, 

pramogos, kurių kurorte tikrai netrūksta.

atoStogoS Prie atlanto vandenyno

Puerto 
de la Kruzas 

Kurortas
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Atlanto vandenynas

PUERTO DE LA KRUZAS

Be Live Orotava 

Luabay Tenerife 

Sol Puerto Playa

Loro Parkas

Globales Acuario 163Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Įdomybių žemėlapis

Senamiestis

Verta pasidairyti po istorinį miesto centrą, kuriame vis dar 
gyvos Kanarų salų tradicijos. Jaukios senamiesčio gatvelės veda 
link senojo uosto, o pakeliui kviečia užsuktį į praeities laikus 
menančias kavinukes ir barus.
 
Architektūra 

Būtinai aplankykite vietos įžymybes: San Telmo ermitažą, 
San Felipe pilį ir Nuestra Senora de la Pena bažnyčią.

Paplūdimiai

Kurortas garsėja puikiais vulkaninio smėlio paplūdimiais. Pailsėti 
kviečia Lago Martiánez, o smagiai praleisti laiką – egzotiško sodo 
supamas Playa Jardín pačiame Puerto de la Kruzo mieste.
 
„Loro“ parkas ir botanikos sodas

Garsusis laukinės gamtos pasaulis, kuriame vyksta įvairūs 
papūgų, delfinų bei jūrų liūtų pasirodymai, veikia kino teatras ir 
yra milžiniškas akvariumas. Praleiskite dieną čia netaupydami 
laiko – bus ką veikti nuo atidarymo iki pat uždarymo!

Te
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ sodas
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 baseinai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ grožio salonas

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas*
 ♦ petankė
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 90 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, ramioje La Paz kurorto 
vietoje, apie 1,5 km iki Puerto de la Kruzo 
miestelio, prekybos ir pramogų komplekso 
„Lago Martianes“. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 17-os 
aukštų pastatas, kuriame yra Single Room tipo 
numerių (maks. 1 asm.), Standard Room tipo 
numerių (maks. 3 arba 2+2 asm., 21 kv. m), 
Senator Room tipo numerių (su vaizdu į jūrą, 
įsikūrę 11–14 aukštuose), vanduo ir vaisiai 
atvykimo dieną, vietinė spauda kasdien, 
chalatas ir šlepetės, Wi-Fi, maks. 2 arba 
3 asm. arba 2+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šaldytuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien

BEST SEMIRAMIS
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Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Pusryčiai, 
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ terasa
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ internetas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ stalo tenisas* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 95 km km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, Puerto de la Kruzo 
kurorto centre, apie 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA HOTELS 
INTErNATIONAL viešbučių grupei. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbučio 8-ių 
aukštų pastate yra 183 Standard Double Room 
tipo numeriai (dvi vienvietės lovos, dvigulė 
lova pagal atskirą užklausą, numeriai su vaizdu 
į jūrą už papildomą mokestį, maks. 3 asm., 
26 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, 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:
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

SOL PUERTO PLAYA 
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Viskas
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 92 km iki pietinio 
Tenerifės oro uosto, antroje viešbučių linijoje, 
apie 150 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso BE LIVE viešbučių 
tinklui. Paskutinį kartą numeriai atnaujinti 
2015 metais. Viešbutyje yra atandartinių 
numerių (maks. 3 asm.). Splendit Service tipo 
numeriuose teikiamos papildomos paslaugos. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belivehotels.com 

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ lovelė

BE LIVE EXPErIENCE TENErIFE

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Kelionės dokumentai
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 kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. 
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į šalies migracijos tarnybas. 
Asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos respublikoje ir 
išduotą galiojantį kelionės dokumentą, gali išvykti į Ispaniją tik kelionės 
dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo 
galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. 
Ispanijoje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 
180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Ispanijoje šių asmenų disponuojamas 
kelionės dokumentas yra pripažintas kaip tinkamas atvykti. Dokumentus 
kelionei (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir apgyvendinimo viešbutyje 
dokumentą (voucher) 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 
išskiriamas į dvi dalis: „kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus 
prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės dienos. Praradus pasą ar kitus asmens 
dokumentus, taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant informuoti 
TEZ TOUr atstovą. Praradus pasą ar jį sugadinus, turi būti išduotas asmens 
grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Užsienio reikalų ministro 2008 m. 
birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir 
įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas 
gali užtrukti, ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos respublikos diplomatinės 
atstovybės ar konsulato. Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik grįžimui 
į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas, susijusias su 
asmens grįžimo pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas 
už papildomai praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats turistas.

Vizos 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Ispaniją, vizų nereikia, nes Ispanija yra 
Šengeno šalis, tačiau kiekvienas keliaujantysis privalo su savimi turėti 
galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę. 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. 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. Asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos 
respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, gali išvykti į Ispaniją 
tik kelionės dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas 
privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės 
pabaigos. Ispanijoje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų 
per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Ispanijoje šių asmenų 
disponuojamas kelionės dokumentas yra pripažintas kaip tinkamas atvykti. 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad aukščiau nurodyta vizų išdavimo tvarka ir kiti 
imigracijos reikalavimai turistinio sezono metu gali keistis. Naujausios 
informacijos apie vizų išdavimo tvarką teiraukitės kelionių agentūroje ar 
priimančios šalies diplomatinėje atstovybėje. Išsamesnė informacija apie 
valstybės sienos kirtimo tvarką yra pateikiama  www.pasienis.lt ir 
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 contracts with the republic of Lithuania according to elimination 
of visas for travel to the republic of Lithuania, when purchasing a trip with 
departure from Lithuania / return to Lithuania, must have a multiple entry 
visa (Schengen or National visa), valid not less than the duration of the trip 
(detailed information you can find 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 ir kitus dokumentus, 
reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą). Į Ispaniją nepilnametis gali išvykti 
vienas, t. y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba 
asmens tapatybės kortelę. Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko gimimo liudijimas 
nėra asmens tapatybės 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 
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sąlygas ieškokite interneto svetainėje www.pasienis.lt 
arba galite sužinoti paskambinę Valstybės sienos 
apsaugos tarnybai.

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 metų gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu skrendančiais ir juos 
globojančiais asmenimis. 14 metų ir vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens 
dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus, gali keliauti vieni. Atkreipiame dėmesį 
į tai, kad nepilnamečių asmenų (amžiaus grupė nuo 14 iki 15 metų imtinai), 
skrendančių vienų ir nesinaudojančių nelydimų vaikų palydos paslauga, tėvai 
arba suaugęs lydintis asmuo turi pateikti UAB „Tez Tour“ tėvų ar suaugusio 
lydinčio asmens užpildytą ir pasirašytą formą INDEMNITY FOrM, kurią rasite 
interneto svetainėje www.teztour.lt. Užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota forma 
turi būti siunčiama tiesiogiai arba per Jus aptarnavusią kelionių agentūrą 
elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki skrydžio 
pradžios. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad turistas, neįvykdęs aukščiau 
nurodytų reikalavimų, neišvyksta į kelionę, bei dėl to patirtus nuostolius.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems (14–15) metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga yra 
mokama – 65 EUr už palydą skrydyje į vieną pusę arba 130 EUr, jei palydos 
reikia 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 kaip 6 viename skrydyje. Dėl likusių laisvų vietų skaičiaus 
prašome kreiptis į kelionių agentūrą arba UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikia pateikti šią informaciją bei užpildyti prie 
šios tvarkos pridėtą formą, kurią rasite interneto svetainėje www.teztour.lt:
1. nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti pilną vardą (mažesni vaikai gali 
neprisiminti pavardės);
2. vaiko amžių;
3. vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, gyvenamosios 
vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu); 
5. vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste 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. Skenuota 
užpildyta ir pasirašyta nelydimo vaiko palydos užsakymo formos kopija turi 
būti persiųsta UAB „Tez Tour“ elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau nei 
likus 72 valandoms iki skrydžio. Vaiką išlydintis asmuo turės perduoti visus 
4-is užpildytus su parašų originalais nelydimo vaiko palydos užsakymo formos 
egzempliorius išvykimo oro uosto skrydžio registracijos darbuotojams.
Išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta 
nelydimo vaiko palydos paslauga, turi atvykti anksčiau bei prisistatyti vaiką 
registraciją į skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis asmuo 
privalo lydėti vaiką iki užregistravimo į skrydį momento ir turi pasilikti išvykimo 
oro uoste iki skrydžio (orlaivio pakilimo) – jei kiltų kokių nors nesklandumų 
vykdant išvykimo formalumus ar skrydžių vėlavimo / atšaukimo atvejais. 
Vaiką registracijos personalas 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 
suteikimo 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. Iki 27 nėštumo savaitės jokie keliavimo apribojimai netaikomi. Kai 
nėštumas yra 28–35 savaitės (imtinai), būtina pateikti gydytojo pažymą, kurios 
data turi būti ne ankstesnė nei 7 dienos iki skrydžio dienos. Po 34 nėštumo 
savaitės moteris skrenda savo atsakomybe ir nei kelionių organizatorius, nei 
„Small Planet Airlines“ bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už nėščios 
moters ir kūdikio sveikatą. Po 36 nėštumo savaitės nėščios moterys į lėktuvą 
nepriimamos. Prašome informuoti apie moters nėštumą (kelinta nėštumo 
savaitė, nepriklausomai nuo nėštumo stadijos) kelionių organizatorių tiesiogiai 
arba per Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą el. paštu avia@teztour.lt ne vėliau 
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kaip likus 3 dienoms iki skrydžio.
Gydytojo pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 

7 dienos prieš kiekvieną skrydį (t. y. tiek pirminį, tiek atgalinį). Atkreipiame dėmesį 
į tai, kad jeigu kelionės trukmė yra 7 nakvynės, pažyma, išduota pirminiam 
skrydžiui, galėtų galioti ir atgaliniam tik jei ji būtų išduota pirminio skrydžio dieną. 
Kitais atvejais, nėščia moteris analogišką pažymą turėtų gauti šalyje, kurioje 
poilsiauja, likus ne daugiau nei 7 dienoms prieš atgalinį skrydį. 
Gydytojo pažyma, jeigu yra parengta ne anglų kalba, turi būti išversta į anglų 
kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu) ir galioti visos kelionės metu. 
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją prašome 
pasitikslinti su kelionę parduodančiu agentu. 

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.

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, kurios draudimą įsigijote, 
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 Ispaniją rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo 
kortelę. Apie kortelę plačiau skaitykite www.vlk.lt.

Skrydžio laikai 
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse www.vilnius-airport.lt, www.teztour.lt. 
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt, 
pasirinkę Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją. 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. 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, 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 
Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, skrydžių 
į Ispaniją metu (išskyrus Tenerifę) kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, 
nemokamai leidžiama vežtis 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. 
Skrydžių į Tenerifę metu kiekvienam keleiviui nemokamai leidžiama vežtis 
15 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 lėktuvo 
biliete arba kelionės dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruotą 
bei rankinį bagažą rasite interneto svetainėje www.teztour.lt, pasirinkę Jūsų 
skrydį vykdančią aviakompaniją. 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 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 
Dėmesio! Skrendant į / iš Tenerifę gyvūnų gabenimas negalimas. 
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 kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne didesni 
kaip 48 x 32 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 šlapimui surinkti. 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 tinkamo 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 įsigyjama kelionė arba lėktuvo bilietas; 

•	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, pateikdami gyvūno 
aprašymą bei nurodydami keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, 
reiso numerius, išvykimo ir grįžimo datas bei užsakymo numerį. Informacija 
organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip likus 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 įvežti gyvūną ar augalą (jo dalį arba gaminį iš jo) 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, 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 
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muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne daugiau kaip 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 atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar 
markę ir pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir / ar tarpinio nusileidimo 
vietas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti 
skristi keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą nuo 
alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems keleiviams, įgulai 
ar turtui, taip pat kitais oro vežėjo Bendrosiose keleivių ir vežimo sąlygose 
nurodytais pagrindais. Orlaivyje prašoma elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos 
saugos reikalavimų. Pažymėtina tai, jog už elgesio orlaivyje taisyklių 
pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių 
organizatoriaus patirtus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs keleivis. 

TEZ TOUR atstovai 
ĮĮsigijus 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, kad gautumėte daugiau informacijos ir 
išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUr 
atstovas palydės Jus iki oro uosto.
Įsigiję kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite susisiekti 
su TEZ TOUr atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono 
numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar 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 tam tikrus tos šalies nustatytus 
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 interneto svetainės 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 prierašu „Ekonominės klasės viešbutis“ 
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, 
vangesnis aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją 
turinčiuose viešbučiuose.
„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 
turintys 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 su naujesne ir 
aktualesne informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei kitus 
pasikeitimus prašome susipažinti mūsų interneto svetainėje 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. UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje 
www.teztour.lt pateikiamos nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, 
tačiau informaciją šiose interneto svetainėse skelbia ir atnaujina viešbučio 
administracija. UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar kitose interneto 
svetainėse skelbiamą informaciją. 
Kai kurių viešbučių, apartamentų ar studijų administracija prašo palikti nustatyto 
dydžio užstatą (kreditine kortele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo 
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viešbučio nustatytų taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo 
dieną, jei nėra padaryta žalos viešbučio, apartamentų ar 

studijos inventoriui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2012 11 01 visi turistai 
nuo 16 metų amžiaus atvykę į Katalonijoje ir Barselonoje esančius viešbučius, 
registracijos metu sumoka viešbučio administracijai privalomą turistinę rinkliavą, 
kurios dydis yra nuo 0,50 iki 2,50 EUr asmeniui už parą už pirmas 7 nakvynes. 
UAB „Tez Tour“ neatsako už vietinių savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios 
priimtus sprendimus.  

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. 

Pervežimo paslauga
Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / 
arba viešbutis–oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų nuvežimą iš 
oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir / arba iš viešbučio į oro uostą išvykimo 
dieną. Turistai vežami autobusu arba mikroautobusu, kartais pervežimas gali 
būti vykdomas lengvuoju automobiliu kartu su kitais turistais. Įprastai turistus 
lydi TEZ TOUr atstovas. Vėliausiai dieną prieš skrydį privalu pasitikslinti 
išvykimo iš viešbučio laiką, kurį rasite viešbučio informaciniame segtuve 
arba informacinėje lentoje. Neradę pranešimo apie išvykimo laiką, nedelsiant 
susisiekite su TEZ TOUr atstovu. Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių 
viešbučių lokacijos autobusai ne visada gali privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ 
siūlomų viešbučių ar apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami / paimami 
iki tam tikros vietos ir kelis šimtus metrų iki / nuo apgyvendinimo vietos gali 
tekti eiti pėsčiomis. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima pasirinkti 
pervežimo tipą. Tuo atveju kelionės dokumentuose nurodomas pasirinkto 
pervežimo oro uostas–viešbutis, viešbutis–oro uostas sutrumpinimas: G – 
grupinis pervežimas autobusu pagal nustatytą maršrutą; I – individualus 
pervežimas mini autobusu arba autobusu tiesiai į viešbutį; VIP – pervežimas 
pasirinkta transporto priemone tiesiai į viešbutį.

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 
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 gali gauti 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 šaltuosius ir karštuosius 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 ryte 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. 

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, siekdami tinkamai užtikrinti Jūsų 
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poreikius, 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. 

Elektros srovė 
Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai tai 
nurodoma instrukcijose vonioje. 

Vanduo 
Nerekomenduojama gerti vandens iš čiaupo (tai gali būti pavojinga). Geriamojo 
vandens 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. 

Baseinas 
Viešbučiuose būna įrengti atvirieji ir / arba uždarieji baseinai. Baseinuose 
leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis 
valandomis. Uždarųjų / atvirųjų 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 atvirieji 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 savo nuožiūra nustato viešbučių administracija. Taip 
pat viešbučių administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti 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 būti 
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 ir kitus turimus dokumentus ir / ar įrodinėjimo priemones, 
pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti 
registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.lt.
 Jei pretenzija pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją 
teikiančio asmens (-ų) kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti 
pasirašyta ir nuskenuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame 
dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, pateiktos 
aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į 
pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių 
pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti. Ginčai sprendžiami derybomis, 
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 www.urm.lt. Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti 
Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje www.tourism.lt 
(skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams skirtą informaciją.  Vykstantiems 
poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir interneto svetainėje 
www.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 siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie ekskursijų 
trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas organizuoja ir vykdo 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 
jas 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, kad viešbutis 
įkurtas ant jūros kranto, tačiau ant uolos, 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“ antroje linijoje. 
Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje linijoje nuo jūros esančiame 
viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmoje 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 aukštojo 
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 metų, nuo 7 iki 10 metų 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. 

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt170 171



svarbi informacija keliaujantiems

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 (tai gali būti 
sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita miegojimui skirtos 
priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 3-iajam 
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. 
TRPL+2CHD (Triple Room And 2 Children)  – numeris trims, įprastai su trimis 
atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma pristatoma lova, bet gali būti 
ir su viena dvigule ir viena atskira viengule lova. Dažniausiai dėl vietos stokos 
tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 3 arba 4 lovos, kadangi viešbučio 
administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais. 
Dėl lovų kiekio ir tipo sprendžia viešbučio administracija savo nuožiūra.
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 (Singe 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 suaugusiaisiais. 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 suaugusiaisiais. 

Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis 
(dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūra 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 įvardija 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 įvardija 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 kaip  atskira rūšis.
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 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, ar 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: 
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 
žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių 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, nemokamas 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 – 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 žvaigždučių 
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 indų ir stalo įrankių. 

NAUDINGA ŽINOTI
TEZ TOUR SPAIN biuras Kosta Bravoje
Avda. Vila de Blanes 60, 17310 Lloret de Mar (Girona), Spain
Tel. +34 902 99 92 22
El. paštas info@teztour.es

Kosta Doradoje
Calle Mayor 50, 4384 Salou (Tarragona), Spain
Plaza Europa, edificio „Mercury“, 43840 Salou (Tarragona), Spain
Tel. +34 902 99 92 22
El. paštas info@teztour.es

Maljorkoje
Calle Eusebi Estada 35, 5A, 07004 Palma de Mallorca (Islas Baleares), Spain
Tel. +34 902 99 92 22
El. paštas info@teztour.es

Tenerifėje 
Centro Comecial Fanabe Plaza 335, 38660 Costa Adeje, Tenerife
Tel. +34 902 99 92 22
El. paštas info@teztour.es 

Barselonoje
Paseo de Gracia 60, edificio „Elcano“, 08007 Barcelona
Tel. +34 902 99 92 22
El. paštas info@teztour.es  

LR ambasada Ispanijos karalystėje
Pisuerga 5, 28002 Madrid, Spain
Tel.: +34 91 702 21 16, +34 91 70 221 18, +34 91 31 020 75
Faks.: +34 91 31 040 18, +34 91 56 479 92
El. paštas: amb.es@urm.lt,  konsulinis.es1@urm.lt

Pasibaigus konsulato darbo laikui bei poilsio ir švenčių dienomis nelaimingų 
atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinkite į Lietuvos respublikos 
užsienio reikalų ministeriją telefonu +370 706 52444.

Vietinės tarnybos

Informacija – 003

Policija – 091

Municipalinė policija – 092

Greitoji pagalba – 061

Gaisrinė – 080

Visa kataloge pateikiama informacija apie viešbučius, jų kategorijas, 
siūlomas paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją apie 
pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ interneto svetainėje www.teztour.lt. 
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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 priedas. Kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama) 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 tai, kur vykstama, 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, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš 
kurios yra išvykstama). 
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 oficialias interneto svetaines, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez-tour.com 
(skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama).
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 transporto 
priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto 
adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui 
nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo 
agentu. 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 dokumentams įforminti.
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 
neskelbiamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę 
papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo. 
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 likus 3 savaitėms 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, kurios 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 nurodytas 
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 nurodytas 
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 raštiško 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 maksimalios 
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 pagrindas – 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 turistu 
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 organizatorius turi 

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 %

Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt172 173



grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 
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 ir (ar) kelionių pardavimo 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 
gražinti 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 perleidimo išlaidos 
sudaro 28 EUr 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 57 EUr asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, 
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 trečiasis 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 pagalbos 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 organizatorius, 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. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą 
ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta 
pakeitimų galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių raštišku susitarimu. 
5.7. 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 
daugeliu atvejų 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 derybomis, o nepavykus susitarti – 
Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl netinkamo sutarties 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 ir 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. Nepatvirtinus 
rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, sudarydamas 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 punkte nustatyta tvarka. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas yra iš / į Lietuvą, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laiklotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad jis, 
prieš pasirašydamas 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 reikalavimus, taip pat informacija, leisianti tiesiogiai susisiekti 
su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento telefonas ir kiti kontaktiniai 
duomenys bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama). 
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. 

Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos
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Užrašams

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt174 175



Užrašams
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Parkavimo aikštelės Vilniaus, 
Kauno, Rygos oro uostuose 

Jūs keliaujate  

 www.unipark.lt     info@unipark.lt

Jis laukia

Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija 
pateikta 2015-11-01 dienai. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius 
pasikeitimus skelbiama tinklapyje www.tez-tour.com



JAU ORO UOSTE!

ATOSTOGOS PRASIDEDA

1
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Transportas

2
Greitoji keleivių patikra

Parduotuvės

Kavinės

5Verslo klubas

6Kino salė

7
Vanduo Skrendu




