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Apie TEZ TOUR

Nuo pirmosios „Tez Tour Lietuva“ 
suorganizuotos kelionės praėjo jau 
14 metų. Per metus į svajonių šalis 
iš Lietuvos išlydime beveik 
100 000 keliautojų. Drauge 
aplankyti kviečiame net 22 kryptis. 
O kad Jūsų poilsiui nieko netrūktų, 
siūlome daugiau nei 5 000 įvairaus 
lygio viešbučių, kurių sąrašas 
nuolat pildomas.

PATIRTIS KALBA
UŽ MUS
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DURKITE PIRŠTU Į ŽEMĖLAPĮ, 
SUSIKRAUKITE LAGAMINĄ IR KELIAUJAM!

Drauge aplankysime faraonų 
paslaptis saugantį Egiptą ir 
antikinių mitų apraizgytą Graikiją, 
godžiai gersime saulę auksiniuose 
Bulgarijos paplūdimiuose, nardysime 
Viduržemio jūroje, džiaugsimės 
plačiais Fuerteventūros paplūdimiais, 
krykštaudami iš džiaugsmo 
leisimės žemyn Italijos ir Austrijos 
Alpių šlaitais ir mėtysimės sniegu, 
lepinsime skrandžius turkiškais 
saldumynais ir neapolietiška pica, 
jodinėsime asiliukais Kipre,  šoksime 
flamenką Ispanijoje,

grožėsimės uolingais krantais 
Tenerifėje, ieškosime
lauktuvių spalvingame  Tailando 
turguje, žavėsimės prabanga ir 
sieksime rekordų Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose…
Iš kelionių parsivešime tik gerą 
nuotaiką ir begalinį norą sugrįžti, 
o vieninteliai Jūsų rūpesčiai 
bus – kaip neperkaisti saulėje ir 
neparvirsti nuo slidžių, kur ieškoti 
lauktuvių ir ką pasikviesti drauge. 
Visa kita palikite mums.  Tai kaip – 
leidžiamės į nuotykį?

SVAJONIŲ 
KANARAI!

Patikėti, kad svajonės pildosi, Kanaruose lengviau 
nei bet kurioje kitoje pasaulio vietoje. Tad 
kviečiame Jus į nuostabų trylikos salų pasaulį, 
kur ištisus metus lepina saulė, jos spinduliuose 
žvilgantis auksinis smėlis, ugnikalnių sukurtas 
kraštovaizdis, daugybė pramogų visai šeimai ir 
nenuilstantys ispaniškų fiestų ritmai. 
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Svarbiausią tam tikros vietovės ar regiono miestą 
įprasta vadinti sostine. O Kanarų salyno sostinėmis 
yra vadinami net du miestai – Tenerifėje esantis Santa 
Kruzas ir Gran Kanarijos sostinė Las Palmas.

DVI SOSTINĖS

EIME IMTYNIŲ

10 faktų apie KANARŲ SALAS
10 faktų Pradedant didžiausia archipelago sala Tenerife ir keliaujant link pačios mažiausios Roque del 

Oeste, Kanarai glėbyje laiko net trylika saulės glostomų salų ir salelių, pasakojančių įdomias ir 
savitas istorijas (ir, beje, skirtingomis ispanų kalbos tarmėmis!). Su dešimt įdomiausių pasakojimų 
siūlome susipažinti jau dabar.

UGNIKALNIS VIRTUVĖJE

EUROPA PRIE AFRIKOS

Visas Kanarų salynas yra vulkaninės kilmės. Ir nors šiuo metu 
veikiančių ugnikalnių čia beveik nėra, Lanzarotės saloje veikia šis 
tas dar įdomesnio – restoranas „El Diablo“, siūlantis išsivirti pietus 
virš 9 metrų gylio dirbtinio ugnikalnio kraterio. Temperatūra jame 
siekia net 400 laipsnių karščio!

Kanarų salynas įsikūręs kryžkelėje tarp žemyninės Ispanijos, 
Šiaurės Afrikos ir Lotynų Amerikos. Nors oficialiai priklauso 
Ispanijai (taigi yra Europoje), iš tiesų jis yra gerokai arčiau kito 
žemyno: salos išsidėsčiusios netoli pusiaujo, vos už šimto 
kilometrų nuo Afrikos krantų, o štai nuo žemyninės Ispanijos 
jas skiria kiek daugiau nei tūkstantis.

Lucha Canaria, arba Kanarų imtynės – tai autentiška 
salyno sporto šaka, atsiradusi dar 1420-aisiais ir iki šių 
dienų išsaugojusi nepakitusias technikas bei taisykles. 
Nors dabar šių imtynių turnyrai dažniau rengiami per 
salos šventes ir festivalių metu, Lucha Canaria davė 
pradžią ir šiuolaikiniam imtynių sportui.

Kanarų salų pavadinimas siejamas visai ne su kanarėlėmis, 
kaip galėtų pasirodyti išgirdus pirmą kartą, o su lotynų kalbos 
žodžiu canis, reiškiančiu „šunį“. Pavadinimo istorija prasidėjo 
Gran Kanarijoje – „didžiųjų šunų saloje“. Būtent juos sutiko 
pirmieji saloje išsilaipinę romėnai, kurie „didžiaisiais šunimis“ 
vadino pakrantėse besiilsinčius jūrų ruonius. Yra ir kita 
legenda – neva pirmieji salyno gyventojai ypač garbino šunis, 
laikė juos šventais ir net mumifikuodavo.

KUO ČIA DĖTI ŠUNYS?
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Įdomu, koks oras Kanaruose? Atsakyti į šį klausimą 
nelengva, mat kiekvienai archipelago salai būdingas 
unikalus mikroklimatas. Jis įvairuoja nuo labai drėgno 
ir lietingo iki ekstremaliai sauso ir karšto. Tačiau kaip 
bežiūrėsi – žiemos čia vis tiek nebūna.

Kadangi Kanaruose dažnos sausros, o kadaise augmenijai 
daug iššūkių mesdavo ir ugnikalnių išsiveržimai, salyne 
išsivystė unikali pušų rūšis – medžiai, kurių neįmanoma 
sunaikinti. Kanarinės pušys – vieni atspariausių spygliuočių 
pasaulyje, lengvai atsigaunantys net po didžiausių gaisrų.

KIEK SALŲ, TIEK PROGNOZIŲ 

NESUNAIKINAMI PUŠYNAI

SENI DRABUŽIAI PIETUMS
Nesiraukykite, taip tiesiog verčiamas vieno iš tipinių 
Kanarų salyno patiekalų ropa vieja pavadinimas. O 
iš tiesų valgis net labai skanus – jis gaminamas iš 
vištienos ir jautienos su bulvėmis bei avinžirniais.

Nuo sausio iki pat balandžio kone visuose Kanarų salų 
miestuose ir miesteliuose šurmuliuoja spalvingos 
muzikos ir šokių šventės – garsieji festivaliai. Nuo 
miestus baltai nudažančio ir talko milteliuose 
skendinčio Las Palmas festivalio iki paskutinėmis 
gegužės dienomis minimos Día de Canarias – Kanarų 
salyno dienos su tradiciniais šokiais, folkloro elementais 
ir vietiniais valgiais. Būtina aplankyti visus!

VISI Į FESTIVALĮ!

Viename mažiausių Kanarų žemės plotelių, El 
Hierro saloje, lankytojų laukia ir pats mažiausias 
pasaulio viešbutis – ant stačios uolos įsikūręs ir vos 
4 kambarius turintis „Hotel Puntagrande“ yra itin 
populiarus.

MAŽIAUSIAS PASAULYJE 

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



Apie salyną Kanarų salos
TRYLIKA ATRADIMŲ 
VIENOJE VIETOJE
Kanarų salyną sudaro trylika savaip įdomių 
pasaulių – septynios didelės vulkaninės 
salos ir dar šešios mažesnės jų kaimynės. 
Keliaujant po Atlanto vandenyną ir ieškant 
tobulo kampelio savo atostogoms, verta 
bent trumpai pasižvalgyti po jas visas.
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Kelionė laiku
Nusikelti į tolimą praeitį kviečia Lanzarotė – dar viena Kanarų sala, 
žavinti peizažais, kurie labiau primena ne šių dienų kurortą, o pirmykštį 
mūsų planetos atspindį. Keliaujant po salą, pro akis slys sustingusios 
lavos upės ir keliolika kilometrų vingiuojantis vulkaninis kelias, o 
bent trumpam stabtelėti privers Ugnies kalnai ir spalvingos uolienos, 
įspūdingas kaktusų sodas ir garsieji salos vynuogynai.

Gamtos mylėtojams
Patiks La Palma ir La Gomera – dvi salos, žavinčios reljefo 
nelygumais, ilgus amžius skaičiuojančiais vešliais miškais, 
giliais tarpekliais ir svetingais paplūdimiais. La Palmoje galėsite 
skaičiuoti žvaigždes, žvelgdami į vieną skaidriausių dangaus 
lopinėlių pasaulyje, o La Gomeroje – išmokti net už kilometro 
girdimos švilpavimų kalbos, neįprasto bendravimo būdo, kurį 
išrado senieji salos gyventojai.

Amžinas pavasaris Tenerifėje
Didžiausia Kanarų sala yra ir gausiausiai lankoma. O priežasčių tam 
tikrai nestinga: gamta čia dovanoja laukinius peizažus ir amžinai 
žalią pavasarį, sostinė Santa Kruzas siūlo autentišką architektūrą 
ir nesibaigiančias pramogas, Teidės nacionalinis parkas vilioja 
mėnulio paviršių primenančiu kraštovaizdžiu, „Siamo“ – vandens 
atrakcionais, o „Loro“ – pažintimi su laukine gamta ir spalvingomis 
papūgomis.

Poilsiui prie jūros
Rinkitės Fuerteventūrą – šioje 
saloje paplūdimiai driekiasi net 150 
kilometrų, o Afrikos kaimynystė 
kurortams dovanoja ištisus metus 
švelnų ir sausą klimatą. „Vėjų sala“ 
tituluojamoje Fuerteventūroje 
bus ką veikti ir vandens pramogų 
aistruoliams – čia ypač puikios 
sąlygos buriuoti.

Ištroškusiems pramogų
Gran Kanarija – sala, kur ištisus metus šviečia saulė, o gyvenimas 
nenurimsta nė minutei. Keliautojus ji vilioja auksinio smėlio 
paplūdimiais, svaiginančio grožio gamta ir vietinių svetingumu. Praleisti 
laiką su draugais ir šeima čia kviečia gausybę pramogų siūlantys kazino 
ir prekybos centrai, SPA ir grožio salonai, jachtų klubai ir vandens 
pramogų parkai...

Kanarų mažylės
Šiuo titulu didžiuojasi mažiausia Kanaruose El Hierro sala, o 
kartu ir visas Činicho archipelagas – taip bendrai vadinamos 
likusios penkios Kanarų salelės.

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



Pietūs 
Kanaruose

Nuolat šildanti saulė Kanaruose lemia ne tik gyvenimo būdą, bet ir valgymo įpročius. Todėl šių salų virtuvėje 
dominuoja švieži vaisiai, pačių užaugintos daržovės bei patiekalų lengvumas. Ir nors daugumą salyno valgių 
įkvėpė tradicinė ispanų virtuvė, nemaža idėjų, kurdami autentiškas vaišes, Kanarų gyventojai vis dar semiasi 

iš Afrikos ir Lotynų Amerikos.

Kanarų 
virtuvė
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Populiariausios vaišės
Atvykus į bet kurią Kanarų salą, būtina paragauti papas 
arrugadas – šios nedidukės „raukšlėtos bulvės“ mėgstamos 
visuose salyno kampeliuose. Su visa lupena jos verdamos gausiai 
pasūdytame vandenyje ir patiekiamos su raudonuoju arba žaliuoju 
mojo padažu. Kadaise vandenį šiam patiekalui kanariečiai semdavo 
tiesiog iš jūros, o išvirusios ir nusunktos bulvės likdavo natūraliai 
džiūti, kol apsitraukdavo raukšlėta druskos plutele.

Saldumynų mėgėjams
Kilus norui pasmaližiauti, puikiai tiks Kanarų saulėje prisirpę 
tropiniai vaisiai: švieži mangai, ananasai ir papajos arba kepti 
bananai platanos fritos. Vis dėlto mėgstamiausias Kanarų 
desertas yra bienmesabe – sodraus skonio kremas iš skrudintų 
migdolų, medaus, kiaušinių trynių ir šlakelio romo, kuris dera tiek 
su ispaniškomis bandelėmis ensaimadas, tiek su salų gyventojų 
spaudžiamu ožkų pieno sūriu majorero. 

Vietos gėrimai
Ypač verta užsisakyti vietinio barraquito – aukštoje 
stiklinėje patiekiamos kavos su karštu pienu, kondensuotu 
pienu, cinamonu, citrinos žievele ir šlakeliu likerio. Be šios 
sluoksniuotos kavos, Kanaruose taip pat vertinami vynai su 
saugoma kilmės vietos nuoroda, bananų likeris ir medumi 
paskanintas romas.

Mojo – visur ir su viskuo
Šis žalias arba raudonas padažas – tikra Kanarų klasika, kuri 
privalo būti ant kiekvieno restorano stalo. Priklausomai nuo 
spalvos, jis derinamas su mėsos, žuvies ar bulvių patiekalais. 
Žaliasis mojo verde kvepia kalendromis ir petražolėmis, o 
aštrokas mojo picón gaminamas iš alyvuogių aliejaus, acto, 
paprikų ir česnakų.

Įdomu
Kanarų gyventojai naudoja tik šiam regionui būdingus 
miltus, kuriuos vadina gofio – tamsiai rudos spalvos miltai 
malami iš skrudintų kukurūzų ar kviečių ir beriami į duonos 
tešlą, troškinius bei košes.

Sočiai, bet lengvai 
Kanarų valgiaraštyje puikuojasi ant grotelių keptos žuvies 
patiekalai, įvairios sriubos, o labiausiai – troškiniai:
•  caldereta – troškintos ožkienos, pomidorų ir bulvių patiekalas, 
ypač mėgstamas Tenerifėje;
•  potaje de berros  – soti rėžiukų sriuba, paskaninta kiaulienos 
šonine ir įvairiomis daržovėmis; 
•  rancho canario – mėsos, makaronų ir įvairių daržovių sriuba, 
kurios ingredientai kinta keliaujant po skirtingas Kanarų salas;
•  sancocho – tradicinis ispaniškas troškinys, Kanarų salyne 
gaminamas iš sūdyto ešerio mėsos, virtų bulvių ir stambiai 
supjaustytų batatų.

9Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Fuerteventūra
SAULĖS IR PAPLŪDIMIŲ SALA
Afrikos pašonėje, vos už 100 kilometrų nuo Maroko, glaudžiasi 
Fuerteventūra – antroji pagal dydį ir pati seniausia Kanarų sala, tiesiog 
sutverta svajonių atostogoms. Kur pažvelgsi – vilnija balto, auksinio ir 
vulkaninio smėlio paplūdimiai, vėjyje supasi brangakmenių skaidrumo 
vanduo ir grakščios kopos, o jų fone šėlsta bangų užkalbėtojai.

Regionas
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Atvykus į Fuerteventūrą, netrukus tampa aišku, kodėl vietos 
gyventojai vadina ją „Vėjų sala“. Pakrantėse bangas keliantys 
vėjai, kadaise įdarbindavę žemdirbių malūnus, dabar yra tikras 
magnetas vandens sporto mėgėjams. Todėl čia ištisus metus 
sutiksite buriuotojų, banglentininkų bei jėgos aitvarų aistruolių.

Kur pučia stiprūs vėjai

Sala turi ką pasiūlyti visiems poilsiautojams: šeimoms labiausiai tinka 
Koralechas ir Kaleta de Fustas, ramiam atokvėpiui – Kosta Kalmos ir 
Chandijos kurortai, o pažinti salos istoriją kviečia Antigvos miestelis 
ir senoji sostinė Betankūrija. O jei visada svajojote sudalyvauti 
autentiškose Kanarų linksmybėse, į Fuerteventūrą vykite vasario–
kovo mėnesiais: spalvingi, triukšmingi ir įspūdingi renginiai vyksta 
Koraleche, Puerto del Rosarijuje, Betankūrijoje, Antigvoje, Kaleta de 
Fuste ir Gran Tarachale.

Miesteliai ir kurortai

Didžiausias salos turtas
Be abejonės, tai paplūdimiai. Plačios smėlio juostos salos šiaurėje ir pietuose 
tęsiasi daugiau nei 300 kilometrų, tad rinktis tikrai bus iš ko: saloje rasite 150 
paplūdimių, kurių nuostabiai purus smėlis pasiskolintas net iš Afrikos – kartu su 
nuo kaimyninio žemyno pučiančiais vėjais į Fuerteventūrą smiltelėmis keliauja 
Saharos dykuma.

       Fuerteventūra, savo svečius lepinanti net 320 saulėtų dienų per 
metus, laikoma pačia karščiausia ir sausiausia Kanarų sala. Per dieną čia 
saulė šviečia net 11 valandų, o atostogų sezonas tęsiasi ištisus metus, 
mat temperatūra net žiemą nenukrinta žemiau 18 laipsnių.

Įdomu
Kalvotame Fuerteventūros peizaže išsiskiria 400 metrų 
aukščio Tindajos viršukalnė – šio šventu laikomo kalno 
šlaitai išmarginti keliais šimtais žmogaus pėdos formos 
raižinių, o salos gyventojai tiki, kad pėdsakus paliko dievai.

Irma Baurienė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

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



Oazės parkas

Apžvalginė

EGZOTIKA IŠ ARTI

EKSKURSIJA PO SALĄ

Šis salos pietuose įsikūręs botanikos ir zoologijos sodas – tikras 
milžinas, kuriam lygių nėra visame Kanarų salyne! 780 tūkst. kv. m plote 
sutiksite gyventojų iš viso pasaulio: nuo žirafų, zebrų ir kupranugarių 
iki šimpanzių, dramblių ir begemotų. O kur dar amžinai žalių kaktusų, 
sukulentų ir tropinės augalijos kolekcija – pasidairyti čia tikrai turėsite į 
ką!

Įspūdingas zoologijos sodas

Be to, Oazės parke lankytojų laukia nuotaikingi gyvūnų šou: jūrų liūtų, 
gyvačių, papūgų ir plėšriųjų paukščių pasirodymai patiks visai šeimai, 
o mažieji tikrai džiaugsis galėdami pamaitinti žirafas, kupranugarius 
ar begemotus. O po įspūdžių kupinos dienos galėsite jaukiai atsipūsti 
pačiame oazės centre įsikūrusiame restorane.

Pramoga visai šeimai

Ekskursijos

Gamtos mylėtojų Fuerteventūroje laukia vieta, pilna 
gyvybės šurmulio. Čia vienoje teritorijoje gyvena daugiau 
kaip 3 000 gyvūnų ir auga per 1 500 skirtingų augalų rūšių.

Sakoma, kad visą Fuerteventūrą be vargo 
galima apkeliauti per pusdienį. Tačiau tai visai 
nereiškia, kad joje nėra ką pamatyti. Todėl 
pirmajam pasimatymui su šia vėjų nugairinta 
sala paskirsime visą dieną. Nustebsite, kiek 
daug stebuklų telpa tokiame mažame plote!

Unikali gamta 
Vulkaninės kilmės kalnuotas kraštovaizdis, labiau 
primenantis Marso ar Mėnulio nei Žemės paviršių, kiek 
akys užmato nutįsusios alavijų plantacijos, auksinės kopos 
ir paplūdimiai, kurių spalva varijuoja nuo sniego baltumo iki 
beveik juodos – Fuerteventūros peizažai maloniai stebins 
kiekviename žingsnyje.

Įdomių vietų beieškant
Keliaujant po Fuerteventūrą, būtina apžiūrėti visus jos kampelius: 
pietuose laukia Chandijos nacionalinis parkas ir milžiniška dykuma 
su aukščiausia salos viršūne Pico de Zarza, šiaurėje plyti auksinių 
Koralecho smėlynų draustinis, vakarinėje salos pusėje stipriais vėjais 
ir didelėmis bangomis vilioja laukiniai Kofetės paplūdimiai, o žvelgiant į 
horizontą, akį traukia visa salos kelrodžių kolekcija: Chandijos, Tostono 
ir Entaljados švyturiai.

Istorinė sostinė 
Apžiūrėsite pirmąją Fuerteventūros sostinę Betankūriją, kuri 
svarbiausiu salos miestu buvo net keturis šimtmečius, iki pat XIX 
amžiaus. Kalnų apsuptas miestas-oazė ir šiandien žavi konkistadorų 
laikus menančių baltų namelių virtinėmis, vaizdingame slėnyje 
stovinčia Šv. Mergelės Marijos bažnyčia bei Buenaventūros 
vienuolynu.
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Los Lobos
VILKŲ SALA

Lanzarotė
Pajusti tebealsuojančių vulkanų karštį ir pasižvalgyti po 
lavos upių išraižytus slėnius kviečia ketvirtoji pagal dydį 
Kanarų sala ir artima Afrikos kaimynė – Lanzarotė.

UGNIES SALA

Visai netoli šiaurinių Fuerteventūros 
krantų lankytojų laukia tyliai Atlanto bangų 
skalaujama kaimynė – nedidukė Vilkų sala, 
kuri sumaniusiems bent trumpam pabėgti nuo 
aktyviai šurmuliuojačio kurortinio gyvenimo 
žada tobulai ramų atokvėpį.

Atvykę į Vilkų salą, būsite pakerėti jos grožio. Dar 1982 
metais paskelbta gamtos draustiniu, dabar Los Lobos 
kviečia stebėti retų paukščių ir per 130 augalų rūšių, 
kurių neišvysite niekur kitur pasaulyje. 

Pasiimkite dviratį!
Į pažintį su Los Lobos verta leistis dviračiu – iš lėto 
riedėdami galėsite apžvelgti visą salos kraštovaizdį: 
aukščiausią salos tašką – 127 metrų Kalderos 
kalną, šiaurinėje pakrantėje stūksančius Los Edificios 
Volcánicos ir Los Hornitos, salos švyturį, druskos pelkes 
ir lagūnų slėnį.

Ekskursijos įspūdžiai:
•  „Verdančių katilų“ kraštas
Tokiu vardu vadinamas Lanzarotės vakaruose įsikūręs 
Timanfajos nacionalinis parkas. Atvykę čia, netruksite įsitikinti 
kodėl – jo teritorijoje stūkso net 32 vis dar kunkuliuojantys 
ugnikalnių kūgiai, o tarp jų vingiuoja garsusis vulkaninis kelias.
•  Vyndarystės tradicijos
Kyštelėsime nosį į salos vyndarių rajoną: pasivaikščiosime po 
vietos vynuogynus ir susipažinsime su įvairiomis Lanzarotėje bei 
kitose Kanarų salose gaminamo vyno rūšimis.
•  Laikas palepinti akis
Gražių reginių Lanzarotėje netrūksta: aplankysime tradiciniais 
baltais nameliais apstatytus Mačer, Uga ir Jaisa miestelius, 
uolėtą Los Ervideros pakrantę ir žalią ją El Golfo lagūną, 
stabtelėsime Arijos apžvalgos aikštelėje, o nuo Mirador del Rio  
grožėsimės kaimyninės La Graciosos salelės vaizdais.

       Vilkų salą patogiausia pasiekti 
iš Koralecho – nuo šio kurorto 
kranto sala nutolusi vos kelis 
kilometrus, o prieplaukoje visą 
dieną kursuoja turistiniai laiveliai.Irma Baurienė 

Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Gamtos stebuklai

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



Kurortas

Rytinėje Fuerteventūros pakrantėje svečių laukiantis Kaleta de Fustas, arba El Castillo, kaip jį 
vadina vietos gyventojai, yra gana naujas, tačiau jau dabar vienas iš didžiausių salos kurortų. 

Atostogoms jį noriai renkasi šeimos ir ramaus atokvėpio ieškantys poilsiautojai.

Kaleta de Fustas
SVAJONIŲ POILSIUI SU ŠEIMA

14



Kaleta de Fustas

Atlanto
vandenynas

Chandija

Koralechas 

Globales Costa Tropical 3*

Geranios Suites & SPA 4*

Elba Carlota Beach & Convention Resort 4*

Elba Palace Golf & Vital Hotel 5*

Barcelo Fuerteventura Thalasso SPA 4*

Barcelo Castillo Beach Resort 4*

Kur apsistoti?
Kaleta de Fusto viešbučiai įtiks kiekvieno poreikiams: 
planuojantys ekonomiškas atostogas čia ras nebrangių 
apartamentų, norintiems daugiau privatumo patiks kiek atokiau 
įrengtos vilos, o jei svajojate apie poilsį be rūpesčių – viskuo 
pasirūpins prabangūs penkių žvaigždučių viešbučiai.

Pramogos su šeima
Kaleta de Fustas – ypač svetingas kurortas atostogoms su 
vaikais. Čia nuotykius žada net keli žaidimų parkai, o visi vietos 
restoranai turi atskirą mažylių meniu. Uoste galima paplaukioti 
su jūrų liūtais, apžiūrėti piratų laivą, pamaitinti žuvis, paplaukioti 
vandens dviračiais ar kanojomis, o kaimynystėje laukia garsusis 
Oazės parkas – net milijoną kvadratinių metrų užimantis zoologijos 
sodas, kur auga didžiulis kaktusų sodas, gyvena daugiau nei 3 000 
gyvūnų ir vyksta smagūs gyvūnų pasirodymai.

Paplūdimio malonumai
Nors kurorto pakrantė negali pasigirti daugybe paplūdimių, 
išpuoselėtas Costa Caleta gali pasiūlyti viską, ko reikia poilsiui prie 
jūros. Tai šeimos paplūdimys, įsikūręs didelėje pasagos formos 
įlankoje – puikiai apsaugotas nuo vėjo, povandeninių srovių ir 
aukštų bangų, todėl tinka visai šeimai.
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Irma Baurienė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

       Saulei nusileidus kurorte veiklos taip 
pat nestinga – Kaleta de Fuste veikia 
vienintelis Fuerteventūros kazino, o ilgiau 
pavakaroti kviečia pagrindinėje gatvėje 
susitelkę barai ir restoranai, boulingas, kino 
teatras bei gyvos muzikos pasirodymai.

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



ELBA PALACE GOLF & 
VITAL HOTEL

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

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ lubinis ventiliatorius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 4 konferencijų salės 
 ♦ baras
 ♦ parduotuvė
 ♦ parkas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ tenisas*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ golfas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 11 km iki Fuerteventūros oro uosto, 
apie 12,5 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Kaleta 
de Fusto kurorte, apie 3,5 km iki prekybos centrų, apie 2 km iki 
paplūdimio, tarp golfo laukų.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. Viešbutis tik suaugusiems 
(nuo 18 m.)! Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų pastatas, 
kuriame yra 61 numeris: Deluxe Room tipo numeriai 
(34 kv. m, su vaizdu į sodą, maks. 2 asm.), Deluxe Golf View tipo 
numeriai (34 kv. m, su vaizdu į golfo laukus, maks. 2 asm.), Suite 
Prestige tipo numeriai (57 kv. m, atskira svetainė, hidromasažinė 
dušo kabina, su vaizdu į sodą, maks. 3 asm.), Suite Prestige Golf 
View tipo numeriai (su vaizdu į vandenyną, atskira svetainė, 
hidromasažinė dušo kabina, su vaizdu į golfo laukus, maks. 3 
asm.). Yra 6 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hoteleselba.com

Pusryčiai, 
vakarienė5
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Viskas 
įskaičiuota4ELBA CARLOTA BEACH & 

CONVENTION RESORT 

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 3 konferencijų salės 
 ♦ 3 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ parkas
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 baseinai

Pramogos ir sportas:
 ♦ šokių pamokos 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ kazino
 ♦ video žaidimai*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ gyva muzika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Fuerteventūros 
oro uosto, apie 12,5 km iki salos sostinės Puerto del 
Rosarijaus, Kaleta de Fusto kurorte, apie 100 m iki 
prekybos zonos, apie 200 m iki autobusų stotelės, apie 
30 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso HOTELES ELBA viešbučių grupei. 
Pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 346 numeriai: Standard 
tipo numeriai (maks. 2+1 arba 3 asm.), Standard Partial 
Sea View tipo numeriai (su daliniu vaizdu į jūrą, maks. 2+2 
arba 3 asm.), Junior Suite tipo numeriai (vonios kambarys 
su vonia ir dušu, svetainės zona nuo miegamojo atskirta 
laipteliu, maks. 2+2 arba 3+1 asm.), Senior Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 arba 3+1 asm.), 
Family Room tipo numeriai (2 tarpusavyje sujungti 
Standard tipo numeriai, maks. 6 arba 4+2 asm.), Family 
Room Partial Sea View tipo numeriai (su daliniu vaizdu į 
jūrą, 2 tarpusavyje sujungti Standard tipo numeriai, maks. 
6 arba 4+2 asm.). Yra 6 numeriai, pritaikyti asmenims su 
negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hoteleselba.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas (šildomas) 
 ♦ vaikų klubas
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Viskas 
įskaičiuota4BARCELO CASTILLO 

BEACH RESORT

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ virtuvė
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ 6 barai
 ♦ 2 restoranai
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 3 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ gydytojo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ tenisas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ petankė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ krepšinis*
 ♦ futbolas*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Fueteventūros oro uosto, apie 
12 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Kaleta de Fusto 
kurorte, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: priklauso BARCELO HOTEL GROUP viešbučių 
grupei. Bungalow tipo numeriai (52 kv. m, atskiras miegamasis, 
svetainė su sofa-lova ir valgomojo stalu, nedidelė virtuvė, min. 
1 asm., maks. 3+1 arba 2+2 asm.), Studio Deluxe tipo numeriai 
(40 kv. m, miegamasis ir svetainė kartu, nedidelė virtuvė, 
min. 1 asm., maks. 3 arba 2+1 asm.). Yra 5 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
https://www.barcelo.com/en-gb/hotels/spain/canary-islands/
fuerteventura/barcelo-castillo-beach-resort/

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota4BARCELO FUERTEVENTURA 

THALASSO SPA

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 
kartus per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ Wi-Fi

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vandens polo
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ petankė
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ krepšinis*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Fuerteventūros oro uosto, 
apie 12 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Kaleta 
de Fusto kurorte, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso BARCELÓ HOTEL GROUP viešbučių 
grupei. Atidarytas 2001 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2016 metais.. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 486 numeriai: Double room tipo numeriai 
(35 kv. m, sofa-lova, min. 1 asm., maks. 2+2 arba 3 asm.), 
Superior tipo numeriai (35 kv. m, įėjimas į talasoterapijos 
centrą visam apgyvendinimo laikotarpiui, balkonas, chalatai 
ir šlepetės, paplūdimio rankšluosčiai, dušo kabina su lietaus 
efektu, galimas pagalvių pasirinkimas, min. 2 asm., maks. 
2+2 arba 3 asm.). Yra 5 numeriai, pritaikyti žmonėms su 
negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
https://www.barcelo.com/en-gb/hotels/spain/canary-
islands/fuerteventura/barcelo-fuerteventura-thalasso-
spa/

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 19Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



GERANIOS SUITES & SPA

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ virtuvė
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ SPA centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Fuerteventūros oro uosto, apie 
17 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Kaleta de Fusto 
kurorte, apie 4 km iki golfo klubo, apie 100 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutį sudaro vienas 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 223 numeriai: Suite Superior 
tipo numeriai (120 kv. m, atskiras miegamasis, svetainė su 
sofa ir valgomojo stalu, maks. 3 asm.), Suite Superior Sea View 
tipo numeriai (120 kv. m, atskiras miegamasis, su vaizdu į jūrą, 
svetainė, maks. 3 asm.), Junior Suite tipo numeriai (68 kv. m, 
atskiras miegamasis, maks. 2+2 arba 3 asm.), Junior Suite Sea 
View tipo numeriai (68 kv. m, atskiras miegamasis, su vaizdu į 
jūrą, maks. 3 arba 2+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelgeranios.com 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Viskas 
įskaičiuota4
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.20



GLOBALES COSTA TROPICAL 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ virtuvė
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ ventiliatorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ bidė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kavinė
 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi -registratūroje
 ♦ valiutos keitykla

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Fuerteventūros 
oro uosto, apie 12 km iki salos sostinės Puerto del 
Rosarijaus, Kaleta de Fusto kurorte, apie 2 km iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 
2-jų aukštų pastatas, kuriame yra 143 numeriai: 
90 Apartment tipo numerių (miegamasis su durimis, 
svetainė su sofa ir valgomojo stalu, maks. 3+1 arba 
2+2 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, nemokamas autobusas 
iki paplūdimio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė

Viskas 
įskaičiuota3
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 21Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Kurortas

Gyvybingas kurortas, banguojančių smėlynų ir iki pat horizonto linijos besitęsiančių paplūdimių 
rojus – tokiais vaizdais ir epitetais Jus pasitiks šiaurinėje Fuerteventūros dalyje esantis 

Koralechas.

Koralechas
KURORTAS KOPOSE
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Playa Park Club 3*

H10 Ocean Suites 4*

Arena Beach Apts 
Arena Suite 4*

Hesperia Bristol
Playa 3*

Koralechas

Atlanto
vandenynas

Kaleta de Fustas

Riu Oliva Beach Resort 4*

Riu Palace Tres Islas 4*

Įdomu Koralecho gamtos parkas didžiuojasi vėjo supustytomis šviesaus smėlio kopomis, o 
baltutėliai paplūdimiai patenka į Europos geriausiųjų 25-tuką.

Ko
ra

le
ch

as

Gyvenimas prie jūros
Savo „karjerą“ Koralechas pradėjo kaip žvejybos kaimas. 
Tad nenuostabu, kad ir šiandien visas kurorto gyvenimas 
telkiasi aplink senąjį žvejų uostą bei bangų glostomą 
pakrantę. Tik dabar čia zuja nebe žvejų valtys, o pramogų 
ištroškę poilsiautojai – banglentininkai, jėgos aitvarų 
mėgėjai, baidarių irkluotojai ir smalsiai jūros gelmes 
tyrinėjantys narai.

Nėra kada miegoti!
Populiarumu Koralechas lenkia visus salos kurortus, 
todėl veiksmo čia netrūksta nei dieną, nei naktį – 
ypač senamiestyje. Pagrindinėje gatvėje, Avenida del 
Generalisimo Franco, telkiasi sporto aistruolių, karaokės 
ir gyvos muzikos barai, restoranai po atviru dangumi bei 
naktiniai klubai, kur šėlsta tradicinės ispaniškos fiestos.

Atostogų planas
Jei tokio dar neturite, keletą galime pasufleruoti. 
Ilsėdamiesi Koraleche, tiesiog privalote:
• iš arti pamatyti įspūdingą gamtos kūrinį – smėlio kopas 
Koralecho nacionaliniame parke;
• aplankyti artimiausią kurorto kaimynę – Los Lobos salą;
• nuvesti vaikus į kurorto vandens pramogų parką – 
vienintelį tokį visoje Fuerteventūroje;
• aktyviai praleisti laisvalaikį prie vandens, teniso kortuose 
ar džipų safaryje;
• leistis į kruizą valtimi su stikliniu dugnu.

23Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Viskas 
įskaičiuotaApts

ARENA SUITE

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baras
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ poilsio kambarys

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus 
per savaitę 

 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ pramoginiai renginiai  

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ SPA centras
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ poilsio kambarys

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 38 km iki Fuerteventūros oro uosto, 
apie 30 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Koralecho 
kurorte, apie 850 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų pastatas, 
kuriame yra Apartment tipo numeriai (atskiras miegamasis, 
svetainė su sofa lova, maks. 3 arba 2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.arenahotelesfuerteventura.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ virtuvė
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus per 
savaitę 

 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

ARENA BEACH

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

Viskas 
įskaičiuota4

VIEŠBUČIO VIETA: apie 38 km iki Fuerteventūros, apie 
30 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Koralecho 
kurorte, apie 550 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų pastatas, 
kuriame yra Standard tipo numeriai (atskiras miegamasis, 
svetainė su sofa, maks. 3 arba 2+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.arenahotelesfuerteventura.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas
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Apts Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.24



H10 OCEAN SUITES Viskas 
įskaičiuota4

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ parkas
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas*
 ♦ tenisas*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki Fuerteventūros oro 
uosto, apie 30 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, 
Koralecho kurorte, apie 300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso H10 viešbučių grupei. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutyje yra 200 Junior Suite 
tipo numerių (30 kv. m, svetainės zona su sofa, su vaizdu į 
sodą arba baseiną, maks. 2+2 arba 3 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.h10hotels.com

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 25Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



RIU PALACE TRES ISLAS

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

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ centrinis  oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ bidė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ terasa

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ grožio salonas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km nuo Fuerteventūros oro uosto, apie 
30 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Koralecho kurorte, 
apie 5 km iki komercinės zonos, apie 300 m iki autobusų stotelės, 
apie 50 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso RIU viešbučių tinklui. Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 372 numeriai: Single Room tipo 
numeriai (maks. 1 asm.), Standard Dunes View tipo numeriai (maks. 
2+1 arba 3 asm.), Standard Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 
arba 3 asm.), Junior Suite Sea View tipo numeriai (2 plokščiaekraniai 
televizoriai, maks. 2+1 arba 3 asm.), Junior Suite Terrace Sea View 
tipo numeriai (2 plokščiaekraniai televizoriai, maks. 2+1 arba 3 
asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.riu.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas

Pusryčiai, 
vakarienė4
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RIU OLIVA BEACH RESORT

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

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ lubinis ventiliatorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ diskoteka
 ♦ 5 barai 
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinai
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ grožio salonas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km nuo Fuerteventūros oro 
uosto, apie 30 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, 
Koralecho kurorte, apie 5 km iki komercinės zonos, apie 
300 m iki autobusų stotelės, apie 50 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso RIU viešbučių tinklui. Viešbutį sudaro 
vienas 7-ių aukštų pastatas ir 2-jų bei 3-jų aukštų blokai. 
Viešbutyje yra 401 numeris: Single Room tipo numeriai 
(maks. 1 asm.), Standard tipo numeriai (maks. 3 asm.), 
Standard Ocean Front View tipo numeriai (su tiesioginiu 
vaizdu į jūrą, maks. 2 asm.), One Bedroom Family Room tipo 
numeriai (vienas atskiras miegamasis, maks. 4 asm.), Two 
Bedroom Family Room tipo numeriai (2 atskiri miegamieji, 
maks. 5 asm.), Suite Ocean View tipo numeriai (atskira 
svetainė su sofa-lova, vaizdas į vandenyną, maks. 2+1 arba 
3 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.riu.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezono 
metu)

Viskas 
įskaičiuota4
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Viskas 
įskaičiuota3

PLAYA PARK CLUB

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

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ virtuvė
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus 
per savaitę 

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ poilsio kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas*
 ♦ gimnastika 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ grožio salonas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 38 km iki Fuerteventūros 
oro uosto, apie 30 km iki salos sostinės Puerto 
del Rosarijaus, Koralecho kurorte, apie 700 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra One Bedroom Apartment tipo 
numeriai (miegamasis su durimis, svetainė, maks. 3 
arba 2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.  
INTERNETO SVETAINĖ – 
www.playaparkcorralejo.com Vaikams:

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Ko
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Pusryčiai, 
vakarienė3

HESPERIA BRISTOL PLAYA

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

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ virtuvė
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 
kartus per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus 
per savaitę 

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 barai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 28 km iki Fuerteventūros oro uosto, 
apie 23 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Koralecho 
kurorte, apie 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso NH HOTELES viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro 2-jų ir 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 186 
numeriai: One Bedroom Apartment tipo numeriai (miegamasis 
su durimis, maks. 3 asm., 40 kv. m), One Bedroom Apartment 
Pool View tipo numeriai (miegamasis su durimis, su vaizdu į 
baseiną, maks. 3 asm., 40 kv. m), Apartment New Style tipo 
numeriai (televizorius, numeriai įrengti paplūdimio stiliumi, 
miegamasis su durimis, maks. 2+1 arba 3 asm., 40 kv. m), 
Apartment New Style Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su durimis, maks. 2+1 arba 3 asm., 40 kv. m). 
Apgyvendinimas numeriuose nuo 17.00 val.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 

Vaikams:
 ♦ baseinas (jūros vandens) 
 ♦ lovelė

Ko
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Kurortas

Piečiausioje Fuerteventūros pusėje, Chandijos pusiasalyje telkiasi kurortai, poilsiautojus 
viliojantys laukiniais peizažais, paplūdimių grožiu ir atostogų nuotykiais.

Chandija
SALOS PIETUOSE
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Sol Jandia Mar
Apartamentos 3*

Riu Palace Jandia 4* 

Occidental Jandia Mar 4*

Occidental Jandia Playa 4*

SBH Jandia Resort 3+* 

Iberostar Palace Fuerteventura 4*
Iberostar Playa Gaviotas 4*

FIberostar Playa Gaviotas Park 4*

Fuerteventura Princess 4*

SBH Club Paraiso Playa 4*

SBH Taro Beach 4* 

SBH Crystal Beach 4* 

Atlanto
vandenynas

Chandija

Kaleta de Fustas

Melia Gorriones 4* 

H10 Playa Esmeralda 4* 

Ch
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Atostogų nuotykiai
Ieškoti jų galite žavinguose Chandijos paplūdimiuose, kurių juosta 
pakrante vingiuoja net 30 kilometrų. Čia patiks vandens sporto 
mėgėjams, ypač buriuotojams, tačiau erdvės pakaks ir norintiems 
ramiai pailsėti su vaikais. Jei norite pažinti visą pusiasalį, leiskitės 
į žygį išnuomotu dviračiu, o naktinio šurmulio ieškokite šalia 
kurorto promenados.

Sukurta gamtos
Kalvotas Chandijos pusiasalis glaudžiasi gamtos rezervato 
teritorijoje ir didžiuojasi aukštai virš reljefo iškilusia viršukalne 
Pico de Zarza – ji aukščiausia visoje Fuerteventūros saloje. 
Tačiau čia stebina ne tik reljefo nelygumai – akį traukia saugomi 
laukiniai vulkaninės kilmės paplūdimiai, vešlia augalija apaugę 
slėniai ir retos paukščių rūšys: nuo plačiasparnių suopių ir 
pelėsakalių iki Egipto grifų.

Pasidairykite aplink
• Už 17 km nuo Chandijos įsikūrusi Kosta Kalma, garsėjanti 
puikiais balto smėlio paplūdimiais – ideali vieta ramaus poilsio 
mėgėjams, šeimoms su vaikais, vandens sporto entuziastams 
bei tiems, kas planuoja atostogas leisti paplūdimyje ar prie 
baseino.

• Moro Chablė – šarmingas žvejų miestelis, iš tolo pasitinkantis 
svečius senuoju švyturiu. Patiks mėgstantiems ilgus 
pasivaikščiojimus paplūdimyje ir gamtos mylėtojams – galėsite 
apsilankyti čia veikiančioje nykstančių jūrinių vėžlių veisykloje-
darželyje.
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FUERTEVENTURA PRINCESS

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ diskoteka
 ♦ parduotuvė
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 baseinai
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ sporto baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 78 km iki Fuerteventūros oro uosto, apie 
85 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Chandijos kurorte, 
apie 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso BARCELO HOTELS & RESORTS viešbučių 
grupei. Paskutinį kartą atnaujintas 2015 metais. Pagrindiniame 
pastate yra 457 numeriai, „Esencia“ pastate yra 212 numerių: 
Standard tipo numeriai (30 kv. m, svetainė su sofa, maks. 3 arba 
2+1 asm.), Standard Side Sea View tipo numeriai (30 kv. m, šoninis 
vaizdas į jūrą, min. 1 asm., maks. 3, arba 2+2 asm.), Standard 
Front Sea View tipo numeriai (30 kv. m, su vaizdu į jūrą, min. 1 
asm., maks. 3, arba 2+2 asm.), Family Superior tipo numeriai 
(60 kv. m, 2 sujungti Standard tipo numeriai, min. 1 asm., maks. 
4+2 asm.), 6 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinas
 ♦ diskoteka 
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota4

OCCIDENTAL JANDIA MAR

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ lubinis ventiliatorius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ diskoteka
 ♦ parduotuvė
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ gydytojo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ mini golfas*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Fuerteventūros oro 
uosto, apie 83 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, 
apie 3,5 km iki Moro Chablės miestelio, Chandijos kurorte, 
apie 700 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso BARCELÓ HOTEL GROUP viešbučių 
tinklui. Atidarytas 2005 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
6-ių aukštų pastatas ir 2-jų aukštų blokai. Viešbutyje yra 
487 numeriai: Family Room tipo numeriai (70 kv. m, maks. 
6 asm.), Double Room tipo numeriai (35 kv. m, maks. 3 arba 
2+1 asm.), Double Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
35 kv. m, maks. 3 arba 2+1 asm.), 5 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. Į maksimalų apgyvendinimo skaičių 
įtraukta vaikiška lovelė.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
https://www.barcelo.com/en-gb/hotels/spain/canary-
islands/fuerteventura/occidental-jandia-mar/

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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OCCIDENTAL JANDIA PLAYA 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ lubinis ventiliatorius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 5 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 restoranai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ gydytojo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pramoginiai renginiai  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Fuerteventūros oro uosto, 
apie 83 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Chandijos 
kurorte, apie 500 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso BARCELÓ HOTEL GROUP viešbučių 
tinklui. Atidarytas 2004 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir devyni skirtingų aukščių pastatai. Viešbutyje yra 
534 numeriai: Double Room tipo numeriai (35 kv. m, maks. 3 
arba 2+1 asm.), Family Room tipo numeriai (70 kv. m, maks. 6 
asm.), Double Room Sea View tipo numeriai (35 kv. m, maks. 3 
arba 2+1 asm.), 5 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. Į 
maksimalų apgyvendinimo skaičių įtraukta vaikiška lovelė.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, autobusas iki paplūdimio, 
skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
https://www.barcelo.com/en-gb/hotels/spain/canary-islands/
fuerteventura/occidental-jandia-playa/

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota4IBEROSTAR PALACE 

FUERTEVENTURA

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ SPA centras*
 ♦ krepšinis 
 ♦ futbolas 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio 
ginklo 

 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Fuerteventūros oro uosto, apie 
85 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Chandijos kurorte, 
apie 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso IBEROSTAR viešbučių tinklui. Atidarytas 
1997 metais, 2015 metais atnaujintas. Viešbutyje yra 437 numeriai: 
Standard Basic tipo numeriai (32 kv. m, maks. 2+1 arba 3 asm.), Standard 
Basic Special Price tipo numeriai (32 kv. m, maks. 2+1 arba 3 asm.), 
Standard tipo numeriai (32 kv. m, maks. 2+1 arba 3 asm.), Standard Side 
Sea View tipo numeriai (32 kv. m, šoninis vaizdas į jūrą, maks. 2+1 arba 
3 asm.), Standard Side Sea View Lowcost tipo numeriai (32 kv. m, šoninis 
vaizdas į jūrą, maks. 2+1 arba 3 asm.), Standard Sea View tipo numeriai 
(32 kv. m, su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 arba 3 asm.), Standard Sea View 
Special Price tipo numeriai (32 kv. m, su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 arba 
3 asm.), Standard Star Prestige tipo numeriai (Star Prestige privilegijos, 
maks. 3 asm., tik suaugusiems), Standard Star Prestige Special Price tipo 
numeriai (Star Prestige privilegijos, maks. 3 asm., tik suaugusiems), 
Family tipo numeriai (min. 2+2, maks. 3+1 asm.), Family Special Price tipo 
numeriai (min. 2+2, maks. 3+1 asm.), Suite Star Prestige tipo numeriai 
(Star Prestige privilegijos, maks. 3 asm., tik suaugusiems), Suite Star 
Prestige Special Price tipo numeriai (Star Prestige privilegijos, 
maks. 3 asm., tik suaugusiems), 5 numeriai, pritaikyti žmonėms 
turintiems judėjimo negalią.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.iberostar.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas (šildomas)
 ♦ auklė* 

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

IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ parduotuvė
 ♦ 3 barai („Oasis“ prie baseino – 
gėrimai ir užkandžiai pietų metu, 
„Corona“ – vyksta vakarinės 
diskotekos)

 ♦ poilsio kambarys
 ♦ restoranas („Atlantico“ – 
pusryčiai, pietūs, vakarienė, 
„Aventura“ – vakarienė)

 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas (lodžija)
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ SPA centras* (viešbutyje 
IBEROSTAR FUERTEVENTURA 
PARK)

 ♦ gyva muzika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ futbolas 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ boulingas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 2 teniso kortai*

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ restoranas (pagrindinis ir 
prie baseino)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 3 baseinai (1 šildomas)
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas) 
 ♦ vaikų klubas (mini klubas nuo 4 iki 7 metų, maksi klubas 
nuo 7 iki 12 metų)

 ♦ paauglių klubas (nuo 12 iki 17 metų)
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 2 teniso kortai*  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Fuerteventūros oro uosto, apie 86 km 
iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Chandijos kurorte, apie 200 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso IBEROSTAR viešbučių tinklui. Pastatytas 2006 metais, 
2015 metais atnaujintas. Viešbučio 6-ių aukštų pastate yra 206 numeriai: 
Junior Suite tipo (30 kv. m, maks. 2 asm.), Junior Suite Special Price tipo 
(30 kv. m, maks. 2 asm.), Junior Suite Side Sea View tipo (41 kv. m, maks. 2+1 
arba 3 asm.), Junior Suite Side Sea View Special Price tipo (41 kv. m, maks. 2+1 
arba 3 asm.), Suite tipo (48 kv. m, maks. 4+1 asm.), Suite Special Price tipo 
(48 kv. m, maks. 4+1 asm.), Suite Side Sea View tipo (48 kv. m, maks. 4+1 
asm.), Suite Side Sea View Special Price tipo (48 kv. m, maks. 4+1 asm), Suite 
Sea View tipo (48 kv. m, maks. 4+1 asm.), Suite Sea View Special Price tipo 
(48 kv. m, maks. 4+1 asm.), Deluxe tipo (30 kv. m, maks. 2 asm.), Deluxe 
Special Price tipo (30 kv. m, maks. 2 asm.) numeriai. Yra 4 numeriai, pritaikyti 
žmonėms, turintiems judėjimo negalią.
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de Chandija), smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.iberostar.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 

IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS PARK

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

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Fuerteventūros oro uosto, apie 85 km 
iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Chandijos kurorte, apie 200 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso IBEROSTAR viešbučių tinklui. Atidarytas 1999 metais, 
2014 metais atnaujintas. Viešbutyje yra 355 numeriai: Standard tipo 
(23 kv. m, maks. 3 asm.), Standard Special Price tipo (23 kv. m, maks. 3 asm.), 
Standard Side Sea View tipo (23 kv. m, maks. 2+1 arba 3 asm.), Standard Side 
Sea View Special Price tipo (23 kv. m, maks. 2+1 arba 3 asm.), Standard Sea 
View tipo (23 kv. m, su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 arba 3 asm.), Standard Sea 
View Special Price tipo (23 kv. m, su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 arba 3 asm.), 
Standart Star Prestige tipo (23 kv. m, su vaizdu į jūrą, Star Prestige privilegijos, 
maks. 2 asm.), Standart Star Prestige Special Price tipo (23 kv. m, su vaizdu į 
jūrą, Star Prestige privilegijos, maks. 2 asm.), Family tipo (46 kv. m, maks. 6 
asm.), Family Special Price tipo (46 kv. m, maks. 6 asm.), Family Superior tipo 
(50 kv. m, maks. 6 asm.), Family Superior Special Price tipo (50 kv. m, maks. 6 
asm.) numeriai, 5 numeriai, pritaikyti žmonėms, turintiems judėjimo negalią.
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de Chandija), smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.iberostar.com  

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ paauglių klubas
 ♦ baseinas (šildomas) 
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*
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Pusryčiai, 
vakarienė4

RIU PALACE JANDIA 

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

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ lubinis ventiliatorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ parduotuvė
 ♦ baras
 ♦ 2 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ poilsio kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Fuerteventūros oro 
uosto, apie 93 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, 
Chandijos kurorte, apie 400 m iki komercinės zonos, apie 
200 m iki autobusų stotelės, apie 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso RIU viešbučių tinklui. Viešbutį sudaro 
vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 201 numeris: 
Standard Lateral Sea View tipo numeriai (dalinis vaizdas į 
jūrą, svetainės zona su sofa-lova ir kitas aukštas per du 
laiptelius, maks. 2+2 arba 3 asm.), Standard Sea View tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, svetainės zona su sofa-lova ir 
kitas aukštas per du laiptelius, maks. 2+2 arba 3 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.riu.com

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
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MELIA GORRIONES 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ tenisas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 69 km iki Fuerteventūros oro uosto, apie 
73 km iki Puerto de Rosarijaus, Kosta Kalmos kurorte, Chandijos 
regione, pirmoje linijoje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA viešbučių tinklui. Viešbutį sudaro 
vienas 9-ių aukštų pastatas bei keturi „Casas del Mar“ blokai, 
kuriuose yra 144 numeriai. Iš viso viešbutyje yra 418 numerių: 
Standard Room tipo numeriai (26 kv. m, sofa-lova, vaizdas į vidinį 
kiemą arba sodą, maks. 2+1 arba 3 asm.), Standard Sea View tipo 
numeriai (26 kv. m, su vaizdu į jūrą, maks. 3+1 asm.), Standard 
In Casas Del Mar Building tipo numeriai (29 kv. m, keturiuose 
atskiruose blokuose, įsikūrę sode, dauguma numerių su vaizdu 
į jūrą, baro kampas (nedidelis šaldytuvas, kriauklė, mikrobangų 
krosnelė), maks. 3+1 asm.), The Level Ocean View Room tipo 
numeriai (26 kv. m, su vaizdu į jūrą, sofa-lova svetainės zonoje, 
chalatai, šlepetės, maks. 3+1 arba 4 asm.). Yra 4 numeriai, iš 
dalies pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com

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

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai, 
pietūs,
vakarienė4

SBH CRYSTAL BEACH

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ mini golfas*
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 62 km iki Fuerteventūros oro 
uosto, Kosta Kalmos kurorte, Chandijos regione, 
apie 22 km iki Moro Chablės miestelio, apie 200 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: yra 173 numeriai: Standard tipo numeriai (min. 
1 asm., maks. 3 arba 2+1 asm.), Standard Sea View tipo 
numeriai (min. 1 asm., maks. 3 arba 2+1 asm.), Standard 
Front View tipo numeriai (min. 1 asm., maks. 3 arba 2+1 
asm.). Į maksimalų apgyvendinimo skaičių įtraukta kūdikio 
lovelė.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sbhfue.com

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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SBH TARO BEACH 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baras
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas 

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas*
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 62 km iki Fuerteventūros oro uosto, 
Kosta Kalmos kurorte, apie 22 km iki Moro Chablės miestelio, 
Chandijos regione, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: Standard tipo numeriai (min. 1 asm., maks. 3 arba 
2+1 asm.), Family Room tipo numeriai (min. 2 asm., maks. 3+1 
arba 2+2 asm.). Į maksimalų apgyvendinimo skaičių įtraukta 
kūdikio lovelė.
PAPLŪDIMYS: miesto (Kosta Kalma), smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sbhfue.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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SBH CLUB PARAISO PLAYA

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai

Pramogos ir sportas:
 ♦ tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 77 km iki Fuerteventūros oro 
uosto, Chandijos kurorte, apie 10 km iki Moro Chablės 
miestelio, apie 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: yra 317 numerių: Standard tipo numeriai (min. 
1 asm., maks. 3 arba 2+1 asm.), Standard Sea View tipo 
numeriai (min. 1 asm., maks. 3 arba 2+1 asm.), Family Sea 
View tipo numeriai (min. 2 asm., maks. 3+1 arba 2+2 asm.).
Į maksimalų asmenų apgyvendinimo skaičių įtraukta 
kūdikio lovelė.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sbhfue.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Viskas 
įskaičiuota4

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

SBH JANDIA RESORT 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ ventiliatorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ parduotuvė
 ♦ 4 barai
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 3 baseinai
 ♦ Wi-Fi*

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie  82 km iki Fuerteventūros oro uosto, 
Chandijos kurorte, apie 2,6 km iki Moro Chablės miestelio, 
priešais paplūdimį.
VIEŠBUTIS: yra 173 numeriai: Standard tipo numeriai (min. 1 
asm., maks. 3 arba 2+1 asm.), Standard Sea View tipo numeriai 
(min. 1 asm., maks. 3 arba 2+1 asm.), One Bedroom Apartment 
Garden View tipo numeriai (min. 2 asm., maks. 3+1 arba 2+2 
asm.), One Bedroom Apartment Sea View tipo numeriai (min. 
2 asm., maks. 3+1 arba 2+2 asm.). Į maksimalų asmenų 
apgyvendinimo skaičių įtraukta kūdikio lovelė. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de Chandija), smėlio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.  
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelsbhjandiaresort.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Viskas 
įskaičiuota3+
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

H10 PLAYA ESMERALDA Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ kirpykla
 ♦ užkandžių baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 2 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ restoranas 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ mini golfas*
 ♦ SPA procedūros*
 ♦ masažas*
 ♦ kosmetinės ir pirties procedūros*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ terasa

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai 

Pramogos ir sportas:
 ♦ šokių pamokos 
 ♦ biliardas 
 ♦ futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Fuerteventūros oro uosto, apie 93 km 
iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, apie 1,5 km iki Moro Chablės 
miestelio, Chandijos kurorte, apie 100 m iki prekybos centro, apie 150 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA viešbučių tinklui. Viešbutį sudaro trys 
3-jų aukštų blokai, kuriuose yra 294 numeriai: One Bedroom Apartment 
tipo numeriai (atskiras miegamasis, su vaizdu į sodą, maks. 3+1 arba 
2+2 asm., 42 kv. m), One Bedroom Apartment Pool View tipo numeriai 
(su vaizdu į baseiną, maks. 3+1 arba 2+2 asm., 42 kv. m), One Bedroom 
Apartment Partial Sea View tipo numeriai (su daliniu vaizdu į jūrą, maks. 
3+1 arba 2+2 asm., 42 kv. m), One Bedroom Apartment Sea / Pool View 
tipo numeriai (su vaizdu į baseiną ir jūrą, maks. 3+1 arba 2+2 asm., 
42 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.melia.com  
Ekonominė klasė 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ virtuvė
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 
kartus per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 

SOL JANDIA MAR APARTAMENTOS

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

Viskas 
įskaičiuota3

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Fuerteventūros oro uosto, 
apie 70 km iki salos sostinės Puerto del Rosarijaus, Kosta 
Kalmos kurorte, Chandijos regione, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso H10 viešbučių grupei. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutyje yra 333 numeriai: 
Standard tipo numeriai (25 kv. m, su vaizdu į sodą arba 
baseiną, maks. 2+1 arba 3 asm.), Standard Sea View tipo 
numeriai (25 kv. m, su vaizdu į sodą arba baseiną, maks. 2+1 
arba 3 asm.), Beach Front Room tipo numeriai (25 kv. m, su 
vaizdu į jūrą, maks. 2+1 arba 3 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.  
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.h10hotels.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
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Regionas Lanzarotė
ATOSTOGOS UGNIES ŽEMĖJE
Pačiuose Kanarų salyno rytuose, vos už 125 km nuo Afrikos krantų, Jūsų 
laukia Lanzarotė – pasakiškų vaizdų, unikalios gamtos ir karščiu kvėpuojančių 
ugnikalnių žemė.
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Lanzarotės šiaurės rytuose verta aplankyti nediduką Harijos miestelį, 
kurio slėnyje žaliuoja per tūkstantį palmių. Reginys iš tiesų įspūdingas, 
tačiau dar įdomesnė jo istorija: Harijos gyventojai nuo seno sodina 
palmes sulaukę šeimos pagausėjimo – du medžius, jei gimsta 
berniukas, ir vieną – jeigu mergaitė.

Tūkstančio palmių slėnis

Įdomu
Nors Lansarotę iš visų pusių supa vanduo, ši sala 
pasaulyje pirmauja kaip vieta, per metus sulaukianti 
mažiausiai kritulių.

Atlanto
vandenynas

Atlanto
vandenynas

Kosta Tegisė

Puerto del Karmen

 Plaja Blanka

Lanzarotė

Saulės, vėjo ir bangų!
Tai trijulė, kuria Lanzarotėje galėsite mėgautis ištisus metus. Net 
93 saulės nušviesti paplūdimiai ir skaidri jūra yra tikras traukos 
objektas apie ramų poilsį laukinėje gamtoje svajojantiems turis-
tams. O dėl stipraus pakrantes šiaušiančio vėjo šią salą dažnai lanko 
buriuotojai, banglenčių bei jėgos aitvarų mėgėjai.

Irma Baurienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

       Dieną su šeima įdomu praleisti Lanzarotės 
akvariume – didžiausiame Kanarų salyno 
akvariume Jūsų laukia tropinės žuvys, rykliai ir 
atviri baseinai, leidžiantys susipažinti su jūros 
gyventojais iš labai arti.

Kito pasaulio peizažai
Iš pirmo žvilgsnio Lanzarotė atrodo negyvenama ir laukinė – lyja 
čia retai, dirvožemis skurdus, oras šiltas, drėgnas ir vėjuotas, o vis 
dar aktyvių ugnikalnių išvagoti peizažai labiau primena Mėnulio 
nei Žemės paviršių. Tačiau tai tik pirmas įspūdis. Saloje augantys 
krūmai, žolės ir vynuogynai per ilgą laiką išmoko prisitaikyti prie 
sudėtingų sąlygų ir sukūrė unikalų salos paveikslą, kuriame tikrai 
netrūksta gyvybės. Geriausia vieta tuo įsitikinti – Timanfajos na-
cionalinis parkas.
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Ramioms, bet neužmirštamoms atostogoms kviečia pietrytinėje Lanzarotės pakrantėje, visai 
šalia salos sostinės Aresifės, įsikūrusi Kosta Tegisė – pamėgta šeimų ir tiesiog dievinama 

vandens sporto entuziastų. O kaip kitaip – juk oro sąlygos buriuoti ar šėlti su jėgos aitvarais 
čia tiesiog idealios.

Kosta Tegisė
SAULėTA RAMYBė

Kurortas
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Atlanto
vandenynas

Puerto de Karmen Occidental Lanzarote Mar 4* 

Be Live Experience Lanzarote Beach 4* 

Grand Teguise Playa 4*  

Bluebay Lanzarote 4*

Kosta Tegisė
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a 
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Kurorto paplūdimių sąraše puikuojasi net 5 puraus smėlio 
gražuoliai, tarpusavyje sujungti pėsčiųjų promenada su restoranais 
ir parduotuvėlėmis. Jei vėjuota pakrantė Jums pasirodys per vėsi, 
pabėgti nuo brizo kviečia Jablillo – užuovėjoje pasislėpęs pasagos 
formos paplūdimys. Paėjėję dar keletą minučių toliau, pateksite 
į Bastiano papūdimį, apsuptą milžiniškų akmenų, kuriuos vietos 
gyventojai vadina zocos, o jei mėgstate bangas ir vandens sportą, 
aktyviam poilsiui prie jūros rinkitės Cucharas.

Diena paplūdimyje

Irma Baurienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Mažiems ir 
dideliems
Kosta Tegisė ypač patiks šeimoms, 
planuojančioms aktyvų laisvalaikį: vaikų 
čia laukia vandens parkas su daugybe 
smagių nusileidimų, vandens kalnelių ir 
dideliu ežeru, o suaugusieji gali išbandyti 
jėgas 18 duobučių golfo laukuose, 
įsikūrusiuose ugnikalnio pašonėje.

Lauktuvių paieškoms
Puikiausiai tiks sekmadieninis Tegisės turgus – didžiausias 
visame Kanarų salyne. Kiekvieną sekmadienį ieškoti gėrybių į jį 
traukia minios vietos gyventojų ir turistų, o pirkėjus linksmina 
tautiniais kostiumais vilkintys šokėjai ir dainininkai.

       Nuvykite į salos sostinę Aresifę – nuo 
Kosta Tegisės ją skiria vos 15 minučių kelio. 
Sostinę garsinančioje Čarko lagūnoje išvysite 
daugybę senų žvejų namukų, galėsite 
pasivaišinti šviežiomis jūrų gėrybėmis vietos 
restorane, apžiūrėti eksponatus muziejuose 
bei apsipirkti Calle Real gatvės 
parduotuvėse.
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OCCIDENTAL LANZAROTE MAR 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ 3 barai 
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ 3 baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ Wi-Fi

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas 
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ kalnų laipiojimo siena 
 ♦ šaudymas iš lanko

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki Lanzarotės oro uosto, apie 
4 km iki salos sostinės Aresifės, apie 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso BARCELÓ HOTEL GROUP viešbučių grupei. 
Viešbutyje yra: Double Room tipo numeriai (maks. 2 asm., 
30 kv. m), Family Room tipo numeriai (komplektas kūdikiams: 
kūdikių vonelė, vystymo stalas, kūdikių priežiūros radijo 
stotelė, maks. 2+2 arba 3+1 asm., 40 kv. m), Family Suite tipo 
numeriai (dviaukštė lova, šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, 
balkonas arba terasa, „Wii“ žaidimų konsolė už užstatą, kūdikių 
vonelė, maks. 6 asm., 45 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
https://www.barcelo.com/en-gb/hotels/spain/canary-islands/
lanzarote/occidental-lanzarote-mar

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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BE LIVE EXPERIENCE 
LANZAROTE BEACH

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 2 barai 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 restoranai
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki Lanzarotės oro uosto, 
apie 8 km iki salos sostinės Aresifės, pirmoje viešbučių 
linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso BE LIVE HOTELS viešbučių grupei. 
Viešbutyje yra: Standard tipo numeriai (maks. 1+1 arba 
2 asm.), Standard Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
maks. 1+1 arba 2 asm.), Superior tipo numeriai (svetainės 
zona su sofa-lova, nedidelė virtuvės zona be viryklės, el. 
virdulys, maks. 2+2 arba 3+1 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.belivehotels.com Vaikams:

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Luxe
viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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GRAND TEGUISE PLAYA 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ sodas
 ♦ baras 
 ♦ skalbykla 
 ♦ drabužių lyginimo paslauga 
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ skvošas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas*
 ♦ golfo laukai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: ant vandenyno kranto, ramioje Kosta Tegisės 
kurorto dalyje, apie 10 km iki salos sostinės Aresifės, apie 14 km 
iki oro uosto, apie 2 km iki golfo aikštyno.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra: Standard tipo numeriai, Standard Sea 
View tipo numeriai, Promo Room tipo numeriai, Superior Sea View 
tipo numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.teguiseplayahotel.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viskas 
įskaičiuota4

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

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ banketų salė
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ 3 barai
 ♦ restoranas 
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ futbolas 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 600 m iki paplūdimio, apie 6 km 
iki Aresifės miesto, apie 15 km iki oro uosto, apie 39 km 
iki Timanfajos nacionalinio parko, apie 2 km iki golfo klubo, 
apie 1 km iki Kosta Tegisės vandens parko, apie 300 m iki 
autobusų stotelės, apie 2 km iki miesto centro.
VIEŠBUTIS: priklauso BLUEBAY HOTELS viešbučių tinklui. 
Paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutyje yra 
200 numerių: 188 One Bedroom Apart. tipo numeriai (2 
numeriai pritaikyti asmenims, turintiems fizinę negalią, 
2 atskiros lovos, sofa-lova, maks. 3 arba 2+2 asm., 
40 kv. m), 12 Two Bedroom Apart. (2 miegamieji su 2 
atskiromis lovomis, sofa-lova, maks. 5 asm., 52 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.bluebayresorts.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Viskas 
įskaičiuota4

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

Puerto del Karmen – ko gero, gyviausias Lanzarotės kurortas, įsikūręs rytinėje salos pakrantėje. 
Savo istoriją šis miestelis pradėjo kaip ramus žvejų uostas, o dabar keliautojai čia vyksta 

ieškoti vakaro pramogų ir aktyvaus kurortinio gyvenimo.

Puerto del Karmen
ATOSTOGŲ ŠURMULYS
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Atlanto
vandenynas

Kosta Tegisė
Plaja Blanka

Puerto del
Karmen

Sol Lanzarote 4* 

HG Lomo Blanco 2*  
Bellevue Aquarius 3*   

Blue Sea Los Fiscos 3*   

Riu Paraiso Lanzarote Resort 4* 
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Eime į paplūdimį
Jei neįsivaizduojate atostogų be saulės, smėlio ir bangų, Puerto 
del Karmen Jus tikrai sužavės. Auksinio smėlio paplūdimiai, 
įvertinti „Mėlynąja veliava“, čia tęsiasi ištisus 6 kilometrus, šalia 
ošia Atlanto vandenynas, o sąlygos buriuoti, žvejoti ir nardyti – 
tiesiog idealios.

Linksmybių gatvė
Daugiausia veiksmo vyksta pagrindinėje Puerto del Karmen 
gatvėje – Las Playas prospekte. Palei ją rikiuojasi pramogų ir 
prekybos centrai, daugiau kaip 100 restoranų bei laisvalaikio 
kompleksai, o naktimis skamba gyva muzika, atgyja diskotekos, 
barai ir aludės.

Kurorto festivaliai
Kaip ispanai mėgsta švęsti gyvenimą, žino visi. Ir Puerto del 
Karmen – ne išimtis. Vasario pabaigoje kurorte vykstantis 
karnavalas kasmet sutraukia minias svečių iš visos Europos, 
o liepą gatves pripildo Fiesta de Nuestra Señora del Carmen – 
šventė, rengiama miestelio globėjos garbei, kurios metu iki 
paryčių šurmuliuoja folkloro pasirodymai, dainos ir šokiai, o 
bangose plūduriuoja gėlėmis išpuoštos žvejų valtys.

Saldžių įspūdžių!
Kad atostogos Puerto del Karmen būtų dar saldesnės, tiesiog 
būtina pasilepinti vietos desertais – nuostabaus skonio 
medaus, romo ir migdolų kremo pyragu Bienmesabe, kurio 
pavadinimas reiškia „Man labai skanu“, cinamonu kvepiančiu 
pieno pudingu Frangollas bei kukurūzų miltų sklindžiais su 
medumi ir anyžiais Las Torrijas.
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RIU PARAISO LANZAROTE 
RESORT 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ lubinis ventiliatorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ diskoteka
 ♦ 4 barai 
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 3 restoranai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ Wi-Fi registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Lanzarotės oro uosto, apie 
15 km iki salos sostinės Aresifės, apie 30 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso RIU viešbučių grupei. Viešbutyje 
yra: Standard tipo numeriai (maks. 2+1 asm.), Superior tipo 
numeriai (maks. 2+1 arba 3 asm.), Family Room Small tipo 
numeriai (maks. 2+1 arba 3 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.riu.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ vaikų klubas

Viskas 
įskaičiuota4

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

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ terasa
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ kirpykla
 ♦ užkandžių baras
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 restoranai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 4 baseinai 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Lanzarotės oro uosto, apie 
6 km iki Plaja del Karmen kurorto, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA HOTELS INTERNATIONAL 
viešbučių grupei. Viešbutyje yra: Standard tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 26 kv. m), Standard Sea View tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, maks. 2+1 arba 3 asm., 26 kv. m), Superior tipo numeriai 
(mikrobangų krosnelė, nedidelis šaldytuvas, el. virdulys, 
atskiras miegamasis, sofa-lova, maks. 2+2 arba 
3 asm., 26 kv. m), Superior Sea View tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, mikrobangų krosnelė, nedidelis šaldytuvas, el. virdulys, 
atskiras miegamasis, sofa-lova, maks. 2+2 arba 3 asm., 
26 kv. m), Suite Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
mikrobangų krosnelė, nedidelis šaldytuvas, el. virdulys, 
atskiras miegamasis, sofa-lova, maks. 2+2 arba 3 asm., 
45 kv. m), Family Room tipo numeriai (mikrobangų krosnelė, 
nedidelis šaldytuvas, el. virdulys, atskiras miegamasis, 
sofa-lova, maks. 2+2 arba 3 asm., 36 kv. m), Family Room 
Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, mikrobangų krosnelė, 
nedidelis šaldytuvas, el. virdulys, atskiras miegamasis, sofa-
lova, maks. 2+2 arba 3 asm., 36 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.melia.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas

Viskas 
įskaičiuota4

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

Pu
er

to
 d

el
 K

ar
m

en

55Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



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

BELLEVUE AQUARIUS 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ lygintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ lubinis ventiliatorius 
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ užkandžių baras
 ♦ baras 
 ♦ restoranas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Puerto del Karmen, apie 12 km iki oro uosto, 
apie 600 m iki Plaja Čika paplūdimio, apie 1 km (apie 10 min. 
pėsčiomis) iki Fariones paplūdimio. Apie 25 km iki Timanfajos 
nacionalinio parko, apie 7 km iki Tiaso.
VIEŠBUTIS: priklauso BLUEBAY HOTELS viešbučių tinklui. 
Viešbutis įsikūręs ant kalvos, nuo kurios atsiveria nuostabus 
jūros vaizdas. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų tarpusavyje sujungti 
nameliai. Viešbutyje yra 167 numeriai, didžioji dalis su vaizdu į 
jūrą, sodą ar baseiną, su terasa arba balkonu: 167 One Bedroom 
Apart. tipo numeriai (miegamasis su 2 vienvietėmis Twin 
tipo lovomis ir svetainė su 2 išlankstomomis sofomis, maks. 
3+1 asm., 45 kv. m, terasa, balkonas 9 kv. m). Visi numeriai 
nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra dušas.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.  
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bluebayresorts.com 

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Viskas 
įskaičiuota3
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BLUE SEA LOS FISCOS Viskas 
įskaičiuota3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ valiutos keitykla 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę 

 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi registratūroje* 

Pramogos ir sportas:
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ užkandžių baras
 ♦ kirpykla
 ♦ sodas
 ♦ baras 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ internetas*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ nardymas 
 ♦ biliardas 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ golfo laukai 
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žvejyba 
 ♦ teniso kortas  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: pietinėje Lanzarotės salos pusėje, apie 200 m iki 
paplūdimio, apie 300 m iki prekybos centro. Apie 700 m iki Puerto del 
Karmen kurorto centro, kur gausu restoranų, barų bei parduotuvių, apie 
10 km iki Lanzarotės oro uosto. 
VIEŠBUTIS: priklauso HG HOTELES viešbučių grupei. Viešbutyje yra 131 
apartamentas: One Bedroom Apartment tipo numeriai (maks. 3 arba 4 
asm.), Two Bedrooms Apartment tipo numeriai (maks. 5 arba 6 asm.).
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hghoteles.com  

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ virtuvė
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ terasa
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

HG LOMO BLANCO

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

Pusryčiai, 
vakarienė2

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Lanzarotės oro uosto, apie 
1 km iki Puerto del Karmen miesto centro, apie 800 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra: One Bedroom Apartment tipo 
numeriai (atskiras miegamasis, svetainė su sofa-lova, virtuvės 
zona, maks. 2+2 arba 3 asm.), Two Bedroom Apartment tipo 
numeriai (2 atskiri miegamieji, svetainė su sofa-lova, maks. 
5+1 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.  
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.blueseahotels.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
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Kurortas

Sparčiai augančiame pietinės Lanzarotės kurorte Jūsų laukia erdvi jachtų prieplauka, palei 
ją išsirikiavusios kavinės ir jaukūs balto smėlio paplūdimiai – akivaizdu, Plaja Blanka tiesiog 

sutverta ramioms, gurmaniškoms atostogoms.

Plaja Blanka
BALTŲ PAPLūDIMIŲ ROJUS
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Apartamentos Blue Sea Europa 2* 

H10 Rubicon Palace 4* 

Elba Lanzarote Royal 
Village Resort 4* 

THB Tropical 
Island 4* 

Plaja
Blanka

Atlanto
vandenynas

Puerto del Karmen

Pakrantės trio
Į Plaja Blankos kurortą vilioja trys paplūdimiai: „Mėlynąja 
vėliava“ apdovanotas pagrindinis, į vakarus nuo jo nutolęs 
Flamingo, kur vietos žvejai gaudo aštuonkojus ir barakudas, 
bei vandens sportui puikiai pritaikyta Dorada.

Ilsėtis stilingai
Nors yra vienas iš didžiausių Lanzarotės 
kurortų, Plaja Blanka vis dar žavi rafinuota 
ramybe. Čia nėra triukšmingų diskotekų ar 
naktinių klubų, tad mėgautis stilingomis 
pramogomis vakarais kviečia prieplaukoje 
susispietę aukšto lygio barai, jūrų gėrybių 
restoranai ir išskirtiniai butikai.

Salos įdomybės – lyg ant 
delno
Net sunku patikėti, tačiau visi gražiausi Lanzarotės 
kampeliai – vos už kelių minučių kelio nuo Plaja 
Blankos. Čia pat ir Timanfajos nacionalinis parkas, ir La 
Gerijos vynuogynai, druskų kasyklos Salinas de Janubio, 
žalioji El Golfo lagūna, ir Los Hervideros urvai... O nuo 
šalia esančio Las Breñas kaimelio atsiveria amą atimanti 
Fuerteventūros panorama.
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ELBA LANZAROTE ROYAL 
VILLAGE RESORT 

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ terasa
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ veidrodis
 ♦ lubinis ventiliatorius 
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ 6 baseinai
 ♦ poilsio zona

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 29 km iki Lanzarotės oro uosto, apie 
900 m iki uosto, apie 900 m iki Plaja Blankos miestelio, apie 
600 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra: Suite Comfort tipo numeriai 
(miegamasis ir atskira svetainė, Comfort patogumai, maks. 2+2 
arba 3 asm.), Suite Prestige tipo numeriai (miegamasis ir atskira 
svetainė, Prestige patogumai, maks. 2+2 arba 3 asm.), Junior Suite 
tipo numeriai (svetainės zona, maks. 2+1 arba 3 asm.), Junior 
Suite Comfort tipo numeriai (svetainės zona, Comfort patogumai, 
maks. 2+1 arba 3 asm.), Junior Suite Prestige tipo numeriai 
(svetainės zona, Prestige patogumai, maks. 2+1 arba 3 asm.), 
Junior Suite Family tipo numeriai (svetainės zona, maks. 2+2 asm.), 
Junior Suite Family Superior tipo numeriai (2 sujungti Junior Suite 
tipo numeriai, maks. 6 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hoteleselba.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas

Viskas 
įskaičiuota4

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

Pl
aj

a 
Bl

an
ka

60



THB TROPICAL ISLAND

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ šaldytuvas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mikrobangų krosnelė
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sodas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvė
 ♦ baseinas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ faksas 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ nardymas*
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Plaja Blankos kurorte, apie 900 m 
iki Dorados paplūdimio, apie 3 km iki laukinio Papagajo 
paplūdimio, apie 22,8 km iki Lanzarotės oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso THB HOTELES viešbučių grupei. 
Viešbutyje yra One Bedroom Apartment tipo numeriai 
(maks. 4 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.thbhotels.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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H10 RUBICON PALACE 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 konferencijų salės
 ♦ 2 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 restoranai
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 
 ♦ 5 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ petankė
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Lanzarotės oro uosto, apie 
40 km iki salos sostinės Aresifės, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso H10 viešbučių grupei. Viešbutyje yra 584 
numeriai: Standard tipo numeriai (maks. 3+1 asm.), Standard 
Sea / Pool View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą arba baseiną, 
maks. 3+1 asm.), Superior tipo numeriai (papildomame korpuse, 
pirmoje linijoje nuo jūros, pagalvės, „Nespresso“ kavavirė, 
chalatai, šlepetės, nemokamas seifas, maks. 3+1 asm.), Privilege 
Room tipo numeriai (papildomame korpuse, pirmoje linijoje 
nuo jūros, viena vakarienė itališkame restorane, pusryčiai ir 
vakarienės restorane „El Volcan“, atskiras įsiregistravimas ir 
išsiregistravimas, maks. 3+1 asm.), Junior Suite tipo numeriai 
(svetainė su sofa-lova, chalatai, šlepetės, prabangūs vonios 
reikmenys, maks. 3+1 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ: 
www.h10hotels.com/en/lanzarote-hotels/h10-rubicon-palace 

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ paauglių klubas
 ♦ kūdikio lopšelis

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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APARTAMENTOS BLUE SEA 
EUROPA

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per savaitę 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą užklausą 
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus per savaitę 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baras
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas 
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Lanzarotės oro uosto, apie 
600 m iki Puerto del Karmen miesto centro, apie 800 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2003 metais. 
Viešbutyje yra 27 One Bedroom Apartment tipo 
numeriai (atskiras miegamasis, svetainė, virtuvės zona, 
maks. 2+2 arba 3 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.blueseahotels.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viskas 
įskaičiuota2

2 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Tenerifė
GYVYBĖS IR PAVASARIO SALA
Kviečiame Jus ten, kur vėsios vandenyno bangos susitinka su karščiu 
alsuojančiais krantais, kur spalvomis stebina egzotiniai tropikų sodai, į ilgus 
pasivaikščiojimus vilioja kalvotu kraštovaizdžiu vingiuojantys takai, kur pavasaris 
niekada nesibaigia, o smagūs nuotykiai laukia tiek suaugusių, tiek vaikų! 
Sveiki atvykę į Tenerifę – didžiausią ir labiausiai lankomą iš trylikos gražuolių, 
sudarančių Kanarų salyną.

Įdomu
Nuo žemyninės Ispanijos dalies Tenerifė yra nutolusi 
1 300 kilometrų, o iki Afrikos krantų jų – vos 300.

Regionas
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Atvykus į Tenerifę, būtinų pamatyti objektų sąrašas tampa tiesiog 
begalinis. Aplankyti visų salos kampelių per vienas atostogas tikrai 
nepavyks, tad siūlome pradėti nuo pačių gražiausių ir įsimintiniausių:

•  Teidės nacionalinis parkas – grožėtis lavos sukurtu kraštovaizdžiu 
čia galėsite užlipę ant aukščiausio Ispanijos taško.
•  Las Teresitas – visai netoli salos sostinės Santa Kruzo, vos 
8 km į šiaurę, saulėje auksu tviska dirbtinis paplūdimys, supiltas iš 
Sacharos dykumos smėlio. 
•  Guimaro piramidės – šešios laiptuotos piramidės iš lavos 
akmenų, kurių aukštis siekia net 12 metrų, o atsiradimo istorija iki 
šiol išlieka mįslė.
•  Casa de los Balcones – La Orotavos miestelyje tiesiog neįmanoma 
praeiti pro šį balkonais išpuoštą pastatą. Didžiausias iš jų tęsiasi per 
visą namo plotį ir žavi meistriškais medžio raižinių turėklais.
•  Teno gamtos parkas – jo teritorijoje tiesiog būtina aplankyti du 
kaimelius: šalia gilaus tarpeklio prisiglaudusią Maską ir artimą jos 
kaimyną Garačiką, po ugnikalnio išsiveržimo visiškai užlietą lava, 
vėliau atstatytą ir dabar vadinamą viena gražiausių salos vietų.

Salos traukos objektai

Gimusi iš ugnies
Atlanto vandenyne Tenerifė iškilo po ugnikalnio išsiveržimo. Dar ir 
dabar jos širdyje pulsuoja didingoji Teidė – net 17 kilometrų skers-
mens snaudžiantis ugnikalnis, kurį pirmieji salos gyventojai vadino 
vartais į pragarą. Būtent šiam kadaise baimę, o dabar susižavėjimą 
keliančiam kalnui turime dėkoti už unikalų Tenerifės kraštovaizdį: 
mineralų nuspalvintas įmantrių formų uolas, laike sustingusias 
lavos upes, horizonte vilnijančias dykumas ir svetimas planetas 
primenantį reljefą.

Atlanto
vandenynas

Atlanto
vandenynas

Tenerifė

Kosta Adechė

Puerto de Santjagas

Gija de Isora

Puerto de la Kruzas

Santa Kruzas

Kaip linksminasi ispanai?
Įsilieti į tikrą ispaniškų linksmybių sūkurį Tenerifėje kviečia daugybė 
švenčių ir festivalių, tad nepraleiskite progos sudalyvauti bent 
viename iš jų: vasarį vykstantis Santa Kruso karnavalas nustebins 
įspūdingais kostiumais ir šėlsmu, kuris beveik prilygsta Rio de 
Žaneirui, pažinti religinius salos papročius leis Velykų proga ren-
giamas Semana Santa paradas, gegužę Fiestas de la Cruz šventėje 
išvysite šimtus gėlėmis išpuoštų kryžių ir fejerverkų, o birželį tikrai 
pastebėsite švenčiamą Corpus Christi – tuomet miestų gatvės 
pasipuošia spalvingais gyvų gėlių, druskos ir paplūdimio smėlio 
kilimais.

Irma Baurienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

       Dar viena jaudinanti patirtis Tenerifėje – 
galimybė iš arti stebėti vandenyne gyvenančių 
banginių kolonijas ir delfinus. Leiskitės į puikiai 
suorganizuotą išvyką laivu, o jei norite daugiau 
egzotikos, patys nerkite į bangas ir tyrinėkite 
gelmę, mėgaudamiesi žaliųjų vėžlių draugija.
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Ekskursijos

Teidės ugnikalnis 
KARŠČIO KARALYSTĖ
Jūsų laukia Teidės nacionalinis parkas, o pačioje jo širdyje karščiu 
alsuoja galingas Teidės ugnikalnis – aukščiausias visos Ispanijos 
taškas, kurio papėdėje plyti tarsi mėnulio kraterių išmarginti 
peizažai ir laike sustingusios lavos masyvai.

Maska ir 
Los Gigantes 
TENERIFĖS GRAŽUOLĖS

Vakarinėje Tenerifės dalyje gamta demonstruoja savo 
didybę – atsidūręs tarp aukštų uolų, aštriabriaunių viršūnių 
ir kiek tik akys užmato besitęsiančių tarpeklių, nejučia pats 
sau pripažįsti, koks mažas iš tiesų esi.

Vaizdingas maršrutas
•  Iki Teidės ugnikalnio keliausime per nedideles kalnų gyvenvietes, 
tarp tankių spygliuočių miškų ir lavos upių vingiuojančiu keliu.
•  Pasiekę 2 400 metrų aukštį, grožėsimės nepaprastomis uolienų 
formomis ir spalvomis, o dar labiau – turtinga gamta, kurioje 
knibždėte knibžda gyvybės.
•  Funikulieriumi pakilsime į pačią ugnikalnio viršūnę – patogiai 
įsitaisę 3 555 m aukštyje, visą Kanarų salyną matysite lyg ant delno.

Pasaulio pakrašty
Kviečiame Jus į kelionę link pasaulio krašto! Senovėje iš tiesų buvo 
manoma, kad ties Los Gigantes miesteliu užsibaigia pasaulis – juk 
už milžiniškų uolų, iš vandens iškilusių į net 700 metrų aukštį, nieko 
toliau ir nematyti. Tačiau net tikint, kad už jų daugiau nieko nėra, kvapą 
gniaužiančių reginių pakanka – akį traukia gilūs tarpekliai, aukšti 
kalnagūbriai ir stačios uolos, ypač didingai atrodančios leidžiantis saulei.

Kaimas ant uolos
Tenerifės šiaurės vakaruose, Teno kalnų papėdėje, laukia dar viena įdomi 
vieta – ant aukštos uolos keteros išsirikiavusių namelių eilė, kurią vietos 
gyventojai vadina Maskos kaimu. Pasiekti gražiausia salos gyvenviete 
vadinamą Maską nėra lengva, tačiau kelionė per vešlios augmenijos 
išraizgytas daubas ir siaurus kalnų takelius bus verta kiekvieno žingsnio.
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Sparnuoti įspūdžiai
„Loro“ parko papūgų kolekcija – didžiausia visame 
pasaulyje. Čia skraido beveik visos egzistuojančios 
kakadu rūšys, čiauška kalbančios pilkosios Afrikos 
papūgos ir iš Australijos atvykusios lori.

Dar daugiau spalvų
Jūsų laukia botanikos sode – išpuoselėta aplinka 
vilioja ryškiaspalviais žiedais ir pačiais įvairiausiais 
aromatais: čia žydi retų rūšių orchidėjos, įmantrias 
formas demonstruoja kaktusai, medžiai ir krūmai.

Gyvūnų pasirodymai
Jei keliaujate su šeima, nepraleiskite progos 
sudalyvauti bent viename nuotaikingame gyvūnų 
pasirodyme: spalvingus šou „Loro“ parke rengia 
papūgos, jūrų liūtai, pelikanai, gorilos, šimpanzės, 
tigrai, orkos ir netgi rykliai.

Pingvinų paneta
Norite atsivėsinti? Keliaukite į didžiausią pasaulio 
šaldytuvą, parke vadinamą „Pingvinų planeta“ – 
jame iš vandens kyšo net 300 kv. m dydžio sala, 
kurioje gyvenančių pingvinų populiacija dydžiu 
nusileidžia tik Arkties regionui!

„Loro“ parkas 
SPALVOTAS TROPIKŲ ROJUS

Santa Kruzo miestelyje šurmuliuojantis „Loro“ 
parkas – nuostabus zoologijos ir botanikos sodas, 
kino teatras, delfinariumas ir akvariumas vienoje 
erdvėje. O be to – lankomiausia Tenerifės vieta.

„Siamo“ parkas 
ISPANIŠKASIS TAILANDAS

Milžiniška teritorija, vandens kalneliais ir lankytojų kūnais 
tekantis adrenalinas, daugybė visai šeimai pritaikytų 
atrakcionų ir neįtikėtina galimybė atrasti Tailandą 
Kanaruose – „Siamo“ parkas laukia Jūsų!

Adrenalino mėgėjams
Patirkite nesvarumo būseną vertikaliai besileidžiančiame „Dragon“ 
atrakcione, pasiekite net 80 km/h greitį čiuoždami 28 metrų aukščio 
„Tower of Power“ vandens kalneliu ir užbaikite jaudinančią kelionę 
didžiuliame akvariume su rajomis ir rykliais.

Su šeima
Smagu šėlti „Naga Racer“ vandens lenktynių trasoje, dairantis po 
džiungles nusileisti vingiuotu tarsi gyvatė „Jungle Snake“ kalneliu, 
pasiklysti „Lost City“ erdvėje su 15 vandens kalnelių, kaskadomis, 
bokštais ir tilteliais arba pakilti į net 3 metrų aukštį didžiausias 
dirbtines bangas pasaulyje keliančiame baseine „Wave Palace“.

Atsipalaiduoti ir mėgautis
•  „Mai Thai River“ atrakcionas – tropinė upė, kuria leisdamiesi 
galėsite dairytis po egzotinius parko peizažus.
•  „Siam Beach“ – baltutėlis paplūdimys, supiltas iš natūralaus 
Kanarų smėlio, yra tiesiog ideali vieta pailsėti ir pasilepinti 
tailandietišku masažu.
•  „Floating Market“ – plūduriuojantis turgus, kuris leis pasijusti 
tarsi atvykus į tikrą tajų kaimelį. Čia galėsite įsigyti užkandžių ir 
įdomių lauktuvių.
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Įdomu La Gomeroje išgirdę garsų švilpavimą, 
nenustebkite – šis net už kilometro 
girdimas bendravimo būdas iki šiol 
yra naudojamas senųjų kalnuotos 
salos gyventojų.

Trumpa kelionė laivu, ir atsidursite 
nedidukėje kalnuotoje salelėje, 
kurioje prieš savo pirmąją kelionę 
buvo apsistojęs garsus jūrų 
keliautojas Kristupas Kolumbas.

La Gomera
KANARŲ MAŽYLĖ

Išvyka į Tenerifės šiaurės rytus – puiki proga pažinti neturistinę 
salos dalį. Autobusu riedėsime per Tenerifės miškus, kaimus 
su siauruose slėniuose pasiklydusiais vienišais nameliais 
ir tyrinėsime vietas, kur darniai sugyvena laukinė gamta ir 
senosios salos tradicijos, o laikas atrodo tarytum sustojęs.

La Lagūna ir 
Taganana
TURISTŲ DAR NEATRASTAIS TAKAIS

•  Sostinę San Sebastianą, kur laukia žavios 
senamiesčio gatvelės, saulės nubalinti namukai ir 
ramioje atokaitoje plytinčios aikštės.

•  Vaizdingus kalnų masyvus, pasipuošusius vešlia 
augalija – čia linguoja palmės, sunkias kekes nokina 
bananai, o į dangų stiebiasi gaiviai kvepiantys 
lauramedžių miškai. 

•  Los Organos uolas, tarsi vargonai kylančias į viršų ir 
gaudančias nuo jūros pučiamą vėją – sakoma, kad jų ir 
bangų mušos muzika nepalieka abejingų.

•  Nacionalinį Garachonajaus parką, įtrauktą į UNESCO 
pasaulinio paveldo sąrašą.

Ką pamatysite?

•  Las Mercedes lapuočių mišką, kuriame tebeauga relikviniai 
lauramedžiai ir viržiai.

•  Žmogaus rankomis supiltą Las Teresitas  paplūdimį, kuriam smėlis 
atgabentas iš pačios Sacharos.

Taip pat aplankysime

Užsuksime į La Lagūną – senąją Tenerifės sostinę, kurios gatvės 
kviečia nusikelti į konkistadorų laikus. Čia puikiai išlikę senieji 
užkariautojų rajonai, sodybos ir vilos, o autentišką architektūrą 
UNESCO paskelbė žmonijos kultūriniu paveldu.

Senoji salos sostinė 

Iš sostinės vyksime į Tagananą – žvejų kaimelį, garsėjantį 
gurmanišku jūrų gėrybių meniu. Išalkusių čia lauks staigmena – 
patiekalai iš ką tik pagauto vandenyno laimikio, kepti aštuonkojai su 
bulgariškais pipirais, salos pasididžiavimas žaliasis mojo padažas ir 
rožinis namų gamybos vynas. Skanaus!

Pietūs žvejų kaimelyje 

Ekskursijos
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Tik pažvelkite, kaip plastiškai juda vėduoklės, 
skimbčioja kastanjetės, į ritmą kaukši šokio 
bateliai, o ryškiaspalvės suknelės sukasi 
dailiais piruetais – sveiki atvykę į šou, kur 
aistros ir ispaniškas temperamentas liejasi 
per kraštus!

Flamenkas
ŠOU, NEPALIEKANTIS ABEJINGŲ

Kviečiame Jus į uostą, kur akį traukia spalvinga 
architektūra ir amžinai žali miesto sodai, įdomias 
istorijas pasakoja muziejai, o vandenyno 
skalaujami paplūdimiai pasiekiami ranka – 
pats laikas apsilankyti amžinai pavasariu 
besidžiaugiančioje Tenerifės sostinėje.

Santa Kruzas
AMŽINO PAVASARIO MIESTAS

Įdomu Visai kitokiomis spalvomis Santa Krusas pasitinka vasarį – iš prigimties ramus miestukas ima alsuoti 
aistringais muzikos ritmais ir kviečia į festivalį, mastu nusileidžiantį tik garsiajam Rio de Žaneirui. 

Miesto centre
Pažintį su Santa Kruzu pradėsime Ispanijos aikštėje – 
apžiūrėsime miesto simbolį Šventąjį Kryžių ir vingiuota 
pėsčiųjų gatve leisimės link Consepsion šventyklos, 
vieno seniausių religinių statinių, kuris mieste iškilo 
dar 1502-aisiais. Pakeliui galėsime užsukti į gatvėje 
susibūrusias parduotuves ir įsigyti nebrangių lauktuvių, o 
prisėsti puodeliui kavos vilios jaukios kavinių terasos.

Aistringas spektaklis
Antroje spektaklio dalyje ugninga muzika, 
dainos ir plastiški šokėjų judesiai susilies į vieną 
nepakartojamą reginį. Kartu stebėsime jausmingas 
pasaulio literatūros kūrinių šokio interpretacijas: 
„Lotyniškas festivalis“, „Žavesys“, „Ispaniškoji aistra“, 
„Ugnis ir šokis“, „Likimas ir aistra“.

Šokių trio
Pasirodymas prasidės skambant ispaniškoms 
melodijoms, o šokėjai scenoje stebins gebėjimu 
improvizuoti – išvysite net tris visiškai skirtingus 
šokius: ispanų liaudies šokį bolero, klasikinį baletą ir 
aistringąjį flamenką.
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Ką Jums reiškia tobulos atostogos? Galbūt tai prestižiniai viešbučiai ir jų siūlomas komfortas, o 
gal laisvė mėgautis jaukių paplūdimių ramybe, tyrinėti įdomų kraštovaizdį ir leistis į nuotykius su 

visa šeima? Kad ir ko ieškote, Kanarų salos turi atsakymą – tai Kosta Adechė, viena naujausių 
Tenerifės kurortinių zonų, kurioje tiesiog idealiai dera viskas.

Kosta Adechė
TIESIOG TOBULA!

Kurortas
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Atlanto
vandenynas

Atlanto
vandenynas

Melia Jardines Del Teide 4*

Iberostar Anthelia 5*
Gran Hotel Bahia del Duque Resort 5*

Sandos San Blas Nature Resort & Golf 5*

Checkin Bungalows Atlantida 3*

Hotel Isabel 4*

Jardin Tropical 4+*

Hovima Jardin Caleta 3*

Villa de Adeje Beach 3*

Ole Tropical Tenerife 4*

Hovima La Pinta 4+*

Bitacora 4*
Best Tenerife 4*

Be Live Expierience La Nina 4*
Iberostar Torviscas Playa 4*

Iberostar Bouganville Playa 4*
Sol Sun Beach Apartamentos 3*

Iberostar Las Dalias 4*
Isla Bonita 4*

Best Jacaranda 4*
Laguna Park II 2+*
Hovima Santa Maria 3*

Adrian Hoteles Roca Nivaria Gran 5*
Hard Rock Hotel Tenerife 5*

Blue Sea Callao Garden 3*

Kosta Adechė

Gija de Isora

Ko
st

a 
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•  Žavitės gamta? Leiskitės į išvyką laivu stebėti visai 
netoli kranto gyvenančių delfinų, kašalotų, finvalų ir 
kitų banginių.

•  Mėgstate žygiuoti? Atraskite Kosta Adechės kalvas ir 
viršukalnes, keliaudami pėsčiųjų takais.

•  Esate sporto entuziastas? Jūsų laukia profesionaliai 
įrengti golfo laukai, banglenčių sportas ir vandens 
motociklai, parašiutai ir buriavimas.

•  Domitės menu ir kultūra? Tuomet tikrai įvertinsite 
senąją Calle Grande gatvės architektūrą ir freskomis 
ištapytas pastatų sienas.

Pamatyti ir patirti

Irma Baurienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Poilsiui prie jūros
Nuo balto smėlio oazių iki vulkaninių juodos spalvos pakrančių, nuo jaukiai 
pasislėpusių įlankose iki moderniai įrengtų ir „Mėlynąja vėliava“ pažymėtų 
paplūdimių – iš viso kurorte jų rasite net 17. O mėgautis nuo vandenyno 
pučiančiu brizu ir kūną šildančia saule galėsite bet kuriuo metų laiku.

       Visų atostogų metu Jus lydės 
prabanga: Kosta Adechėje mėgausitės 
aukšto lygio apgyvendinimu, įmantria 
restoranų, diskotekų ir kazino atmosfera, 
o lauktuvių galėsite ieškoti prestižiniuose 
prekybos centruose.
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Pusryčiai, 
vakarienė5GRAN HOTEL 

BAHIA DEL DUQUE RESORT

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

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas už užstatą
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas (lodžija)
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla
 ♦ 26 konferencijų salės (iki 800 asm.)
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ parkas (parko zona – 63 000 kv. m)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 4 baseinai (2 gėlo vandens 
(šildomi), 2 jūros vandens)

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ 2 teniso kortai*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ golfo laukai*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ sodo šachmatai 
 ♦ vandens sporto 
priemonės* (burlentė, 
buriavimas, vandens 
motociklai)

 ♦ žvejyba*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas* (su 
apšvietimu vakarais)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Tenerifės oro uosto, apie 80 km 
iki Santa Kruzo miesto centro, apie 5 km iki Los Kristianos turistinės 
zonos, ant kalvos, Kosta Adechės kurortinėje zonoje, pirmoje 
viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: priklauso LEADING HOTELS OF THE WORLD viešbučių 
grupei. Pastatytas 1993 metais, 2013 metais atnaujintas. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 351 numeris: 114 
Standard Double Room tipo (maks. 3 asm., 25 kv. m), 151 Standard Sea 
View tipo (maks. 3 asm., 25 kv. m), Family Room tipo (maks. 2+2 asm.), 
13 vieno kambario Junior Suite tipo (maks. 3 asm., 30 kv. m), 22 Suite tipo 
(maks. 3 asm., 50 kv. m), Family Suite Two Bedroom tipo (maks. 5 asm., 
100 kv. m), 2 Presidential Suite tipo (didelė svetainė su valgomojo stalu, 
2 miegamieji, 2 vonios kambariai, terasa su sūkurine vonia su vaizdu į 
vandenyną, 90–100 kv. m), 5 numeriai, pritaikyti asmenims su negalia. Yra 
tarpusavyje sujungtų numerių. „Casas Ducales“ zonoje yra 51 numeris: 34 
Standard Double Room tipo (maks. 3 asm.), 8 Junior Suite tipo (maks. 3 asm., 
30 kv. m), 7 Suite tipo (maks. 3 asm., 50 kv. m) numeriai, 1 Presidential Suite 
tipo numeris (maks. 6 asm., 200 kv. m), 1 Royal Suite tipo numeris (maks. 6 
asm., 183 kv. m). 23 One Bedroom Villa Las Palmeras tipo vilos (202 kv. m, 
maks. 3 arba 2+2 asm.), 10 Duplex One Bedroom Villa Las Retamas tipo vilų 
(2-jų aukštų, 256 kv. m, maks. 2 asm.), 7 Two Bedroom Villa Las Mimosas 
tipo vilos (440 kv. m, maks. 5 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja del Dukė), smėlio (geras įėjimas į jūrą), skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bahia-duque.com

Vaikams:
 ♦ paauglių klubas („WII“, „Play 
Station“, žaidimų kambarys)

 ♦ baseinas (šildomas) 
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų, 
nuo 10.00 iki 18.00)

 ♦ auklė*
 ♦ pramoginiai renginiai (nuo 10 
vaikų grupėje)

 ♦ lovelė
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Viskas 
įskaičiuota5

IBEROSTAR ANTHELIA

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

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas 
antrą dieną 

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ bidė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras (naujas 
„Wellness & Spa Thai Zen 
SPAce“)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 8 konferencijų salės
 ♦ 3 barai (prie baseino, su šou 
programa, su gyva muzika 
vakarais)

 ♦ 3 a la carte restoranai 
(barbekiu – atviras tik 
pietų metu, italų ispanų, 
tarptautinis)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių nuoma*
 ♦ restoranas (nacionalinės 
virtuvės tipas keičiamas 
kasdien)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 3 baseinai (2 gėlo vandens (1 
šildomas), 1 jūros vandens)

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ kino salė (iki 110 vietų)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ sportiniai žaidimai baseine 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso pamokos pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ golfo laukai*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalios šou programos 3 
kartus per savaitę, pramoginės 
programos 1 kartą per savaitę)

 ♦ SPA centras* (platus paslaugų 
pasirinkimas: vonios, masažai, 
įvyniojimai, galima užsisakyti 
pietus)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika (kasdien)
 ♦ teniso kortas

 ♦ * Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie16 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
apie 4 km iki Plaja de las Amerikas kurortinės zonos, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: priklauso IBEROSTAR viešbučių grupei. Pastatytas 
1999 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro penki pastatai (maks. 5 aukštai, 70 % numerių su vaizdu į 
jūrą). 2010 metais šeštas pastatas su VIP zona „Salome“ išskirtas 
kaip atskiras IBEROSTAR HOTEL SALOME 5* viešbutis. Viešbutyje 
yra 322 Standard Garden View / Partial View / Sea View tipo numeriai 
(numeriai su vaizdu į sodą, daliniu arba tiesioginiu vaizdu į jūrą, 
maks. 2+1 asm., 30 kv. m), Standard Priority Location tipo numeriai 
(su daliniu vaizdu į jūrą, 2-ame aukšte ir aukščiau, maks. 2+1 asm., 
30 kv. m), 28 Superior Priority Location tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
kampiniai numeriai, maks. 3 asm., 35 kv. m), 14 Suite Sea View tipo 
numerių (2-jų aukštų: 1-ame aukšte – svetainė, 2-ame aukšte – 
miegamasis, terasa arba balkonas, su vaizdu į jūrą arba baseiną, 2 
vonios kambariai, min. 2 asm., maks. 3 asm., 70 kv. m; taip pat yra 
1-o aukšto numeriai: svetainė ir miegamasis su vonios kambariu), 
142 tarpusavyje sujungti Standard tipo numeriai, iš jų 71 Family 
Room tipo numeris (min. 2+2 ir maks. 2+3 asm.; dauguma numerių 
įsikūrusių apatiniuose aukštuose), Family Superior tipo numeriai 
(tarpusavyje sujungti Standard Sea View tipo numeriai, min. 2+2 ir 
maks. 3+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de Fanabė), smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.iberostar.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų parkas
 ♦ 3 baseinai (1 gėlo vandens 
(šildomas), 1 jūros vandens 
(nešildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ diskoteka 
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą* (vakaro metu)

 ♦ lovelė
 ♦ vežimėlis* (ir dvyniams)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Viskas 
įskaičiuota5ADRIAN HOTELES ROCA 

NIVARIA GRAN

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą 
 ♦ 2 telefonai (1 vonios kambaryje)
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ mini baras 
 ♦ kavavirė
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 konferencijų salės 
(pagrindiniame pastate, iki 300 
asm., įrangos komplektas)

 ♦ 4 barai („Tamaragua“ hole, 
„Colochio“, „Agemon“ prie baseino, 
užkandžių ir salotų bufetas)

 ♦ parduotuvė
 ♦ parkas
 ♦ 2 a la carte restoranai (italų 
„Verona“ ir ispanų „Burgos“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 restoranai („Garoé“ – švediškas 
stalas, didelė terasa, panoraminis 
vaizdas į vandenyną)

 ♦ garažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* 
 ♦ pirtis*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ golfas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ petankė 
 ♦ sodo šachmatai 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ futbolas 
 ♦ SPA centras* 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ 2 teniso kortai (su dirbtinės 
žolės danga)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 26 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
pirmoje viešbučių linijoje, yra tiesioginis išėjimas į paplūdimį. 
VIEŠBUTIS: priklauso ADRIAN HOTELS viešbučių grupei. 
Pastatytas 2005 metais. Viešbutį sudaro įvairių aukštų (5–7 
aukštai) pastatas, kuriame yra: 160 Double Standard Room tipo 
numerių (dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, dalis numerių su 
vaizdu į jūrą, maks. 2 asm., 35 kv. m), 39 Superior Sea View tipo 
numeriai (dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, sofa, su vaizdu į jūrą, 
maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 54 Junior Suite tipo numeriai (miegamojo 
zona su dviviete lova arba 2 vienvietėmis lovomis, svetainės zona 
atskirta stumdomomis durimis, sofa-lova arba 2 vienvietės lovos, 
su vaizdu į jūrą, maks. 3 arba 2+2 asm., 60 kv. m), 33 Suite Superior 
tipo numeriai (miegamasis, svetainė, 2 televizoriai, su vaizdu į jūrą, 
gultai ir skėčiai terasoje, maks. 3 arba 2+2 asm., 65 kv. m), 
2 Presidential Suite tipo numeriai (svetainė, 2 miegamieji, 2 vonios 
kambariai, sūkurinė vonia, dušo kabina, 3 televizoriai, 2 terasos su 
vaizdu į jūrą, gultai, skėčiai), 1 Royal Suite tipo numeris (svetainė, 
2 miegamieji, 2 vonios kambariai, 2 sūkurinės vonios, dušo kabina, 
3 televizoriai, virtuvės zona, viena didelė terasa su vaizdu į 
La Gomeros salą ir jūrą, išskirtiniai baldai, antikvariniai daiktai). 
Yra tarpusavyje sujungtų numerių.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas. Gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.adrianhoteles.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ baseinas
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikų darželis (nuo 10 mėn. iki 4 metų)
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ kūdikio lopšelis 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vežimėlis*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai, 
vakarienė5

HARD ROCK HOTEL TENERIFE

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ „iPod“
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ lygintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ terasa
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ veidrodis
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parduotuvė
 ♦ 6 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 konferencijų salės
 ♦ restoranas
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 5 baseinai
 ♦ Wi-Fi 

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ nardymas*
 ♦ biliardas 
 ♦ tinklinis 
 ♦ joga 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso kortas 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, apie 12 km iki Plaja de las Amerikas paplūdimio, 
Kosta Adechės regione (Plaja Paraiso), vaizdingoje uolėtos 
pakrantės zonoje, pirmoje linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2016 metais. Viešbutyje yra 
624 numeriai: 119 Deluxe Silver tipo numerių (fotelis-lova, 
maks. 2+1 arba 3 asm., 35 kv. m), 224 Deluxe Gold tipo 
numeriai (fotelis-lova, maks. 2+1 arba 3 asm., 35 kv. m), 
72 Studio Suite Silver tipo numeriai (sūkurinė vonia, svetainės 
zona, sofa-lova, „Nespresso“ kavavirė, žaidimų konsolė, 
maks. 3 arba 2+2 asm., 50 kv. m), 100 Studio Suite Gold 
tipo numerių (sūkurinė vonia, svetainės zona, sofa-lova, 
„Nespresso“ kavavirė, žaidimų konsolė, maks. 3 arba 2+2 
asm., 50 kv. m), 30 Rock Royalty Studio Suite tipo numerių 
(viršutiniuose aukštuose, sūkurinė vonia, svetainės zona, 
sofa-lova, 49” televizorius, „Nespresso“ kavavirė, žaidimų 
konsolė, atskiras įsiregistravimas, išskirtinė pusryčių zona, 
maks. 3 arba 2+2 asm., 50 kv. m). 
Yra 16 numerių, pritaikytų asmenims su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hardrockhotels.com/tenerife 

Vaikams:
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

* Už papildomą mokestį. 
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 75Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Viskas 
įskaičiuota5SANDOS SAN BLAS NATURE 

RESORT&GOLF

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

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis  oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ LCD televizorius
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 3 barai
 ♦ parkas
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 5 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ baidarės 
 ♦ tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ golfas*
 ♦ pilatesas 
 ♦ joga 
 ♦ kalnų laipiojimo siena 
 ♦ petankė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, apie 20 km iki Plaja de las Amerikas kurortinės 
zonos, pirmoje viešbučių linijoje 
VIEŠBUTIS: priklauso SANDOS viešbučių grupei. Pastatytas 
2008 metais. Viešbutyje yra 331 numeris: 204 Double Deluxe 
tipo numeriai (maks. 2+1 arba 3 asm.), 77 Double Deluxe Sea 
View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 arba 3 asm.), 
50 Junior Suite tipo numerių (uždaras miegamasis ir svetainė, 
maks. 3 arba 2+2 asm.), 5 numeriai, pritaikyti asmenims su 
fizine negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sandos.com

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė4+

JARDIN TROPICAL

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

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
tik aukštojo sezono metu)

 ♦ auklė*
 ♦ lovelė 

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys 
(Suite, Junior Suite)

 ♦ seifas (Standard Double 
Room ir Family*)

 ♦ patalynės keitimas kas 
antrą dieną 

 ♦ centrinis  oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia, vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas, veikia 
ekosistema 

 ♦ telefonas (vonios 
kambaryje, su autoatsakikliu 
miegamajame)

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ svarstyklės (Suite, Junior 
Suite)

 ♦ chalatas
 ♦ LCD televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 4 barai
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 12 iki 
400 asm.)

 ♦ restoranas („Las Mimosas“– 
pusryčiai ir vakarienė, švediškas 
stalas, šeštadieniais ir 
sekmadieniais pusryčiai iki 12.00, 
teminės vakarienės)

 ♦ 3 a la carte restoranai („Las 
Rocas“ – žuvies restoranas ant 
vandenyno kranto, „Eizo“ – japonų 
restoranas, „Los Cucuruchos“ – 
užkandžių baras šalia baseino, „El 
Patio“ – gurmanų restoranas su 
rafinuota autorine virtuve)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ baseinas (gėlo vandens, šildomas)
 ♦ Wi-Fi registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kazino (už 200 m nuo viešbučio)
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ SPA centras* (nuo 16 metų)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas* (teniso klubas už 
400 m nuo viešbučio)

VIEŠBUČIO VIETA: Atlanto vandenyno pakrantėje, apie 100 m 
iki San Eugenijaus miestelio, apie 20 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, apie 80 km iki šiaurinio Tenerifės oro uosto, apie 200 m 
iki jachtų klubo, apie 100 m iki Kosta Adechės kurortinės zonos 
centro, apie 250 m iki Plaja del Bobo paplūdimio (arčiau ir 
patogiau eiti pakrante į La Pintos paplūdimį, esantį dešinėje, 
arba į Gran Tenerifės paplūdimį, esantį kairėje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010–2013 metais (atnaujinti numeriai, didelė infrastruktūros 
dalis). Viešbutį sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 390 
numerių: Standard Room tipo numeriai (su vaizdu į sodą, gatvę arba 
jūrą, maks. 3 arba 2+1 asm., 28 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(dalis su vaizdu į jūrą, miegamasis su svetainės zona, yra galimybė 
išsirinkti pagalves, maks. 2+1 arba 3 asm., 41–45 kv. m), Family 
Room tipo numeriai (miegamasis su 2 vienvietėmis lovomis, 
išlankstoma sofa, mikrobangų krosnelė, LCD televizorius, 
maks. 2+2 asm., 30 kv. m), Suite tipo numeriai (dalis su vaizdu į 
jūrą, svetainė ir miegamasis, kai kuriuose numeriuose hamakai 
terasoje, yra galimybė išsirinkti pagalves, maks. 3 arba 2+1 asm., 
55–60 kv. m), Presidential Suite tipo numeriai (svetainė ir 
miegamasis, privati deginimosi terasa, maks. 3 asm., 
60–70 kv. m). Yra 5 numeriai, pritaikyti asmenims su judėjimo 
negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja del Bobo), smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.  
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.jardin-tropical.com 
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Viskas 
įskaičiuota4

HOVIMA LA PINTA

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

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras (prie baseino)
 ♦ restoranas (dengtas 
restoranas pusryčiams 
su panoraminiu vaizdu į 
vaikų žaidimo aikštelę, šalti 
patiekalai vakarienei, ankstyvi 
pusryčiai)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (gėlo vandens, 
šildomas)

 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas*
 ♦ bingo 
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, apie 1 km iki Plaja de las Amerikas kurorto centro, 
pirmoje viešbučių linijoje. Šalia viešbučio yra vandens 
sporto centras, viešbučio kairėje – prekybos ir pramogų 
kompleksas. 
VIEŠBUTIS: priklauso HOVIMA viešbučių grupei. Pastatytas 
1987 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 229 numeriai: 180 
One Bedroom Apartment tipo numerių (dalis numerių su vaizdu į 
jūrą, svetainė su išlankstoma sofa ir virtuvės zona, miegamasis, 
maks. 2+2 asm., 40 kv. m), 40 Two Bedroom Apartment tipo 
numerių (svetainė su virtuvės zona, 2 miegamieji, min. 4 asm., 
maks. 5 arba 4+2 asm., 60 kv. m), dalis apartamentų su vaizdu 
į jūrą (Two Bedroom Apartment Sea View tipo numeriai). Visi 
numeriai nerūkantiems asmenims.
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja La Pinta), smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį (už užstatą). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hovima-hotels.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ diskoteka (kasdien nuo 20.30, 
aukštojo sezono metu)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
 ♦ buteliukų šildytuvas 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Viskas 
įskaičiuota4

OLE TROPICAL TENERIFE

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

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ centrinis  oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ restoranas 
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie17 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, Plaja de las Amerikas kurorte, antroje viešbučių 
linijoje, apie 400 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso OLE HOTELS viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
189 numeriai: Basic Room tipo numeriai (min. 2 asm., 
maks. 3 arba 2+1 asm.), Standard tipo numeriai (min. 1 asm., 
maks. 3 asm., skiriasi nuo Basic Room tipo numerių geresne 
lokacija ir vaizdu), Standard Sea View tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą), Family Room tipo numeriai (32 kv. m, svetainė su 
sofa-lova, miegamasis su 2 vienvietėmis lovomis, pirmame 
aukšte numeriai su terasomis, aukštesniuose aukštuose 
numeriai su balkonais, Suite tipo numeriai (svetainė ir 
miegamasis, min. 2 asm., maks. 4 asm.), Suite Superior tipo 
numeriai (svetainė ir miegamasis, viršutiniuose aukštuose, 
min. 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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Viskas 
įskaičiuota5

MELIA JARDINES DEL TEIDE

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

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas 

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ šaldytuvas pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 4 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras („La Palapa“, 
11.00–17.30)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ kirpykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras („Breeze“, 10.30–1.00)
 ♦ 5 konferencijų salės (iki 110 
asm.)

 ♦ parkas (12 000 kv. m)
 ♦ restoranas („Sterlizia“)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ 3 baseinai (su gėlu vandeniu,  
1 šildomas žiemos sezonu)

 ♦ Wi-Fi nemokamai 

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas (už užstatą)
 ♦ diskoteka (iki 1.00)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė (visą parą)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
ant kalvos, priešais Plaja del Dukė paplūdimį (apie 5 min. 
pėsčiomis, apie 800 m).
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA HOTELS INTERNATIONAL viešbučių 
grupei. Pastatytas 2001 metais, atnaujinamas kasmet. Viešbutį 
sudaro du 8-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 258 Deluxe tipo 
numeriai (dalis su vaizdu į vandenyną, maks. 3 arba 2+2 asm., 
35 kv. m), 42 Junior Suite tipo numeriai (daugiau nei pusė iš jų su 
vaizdu į vandenyną, miegamasis ir svetainė su sofa-lova, chalatas ir 
šlepetės, maks. 3 arba 2+2 asm., 45 kv. m), Junior Suite The Level tipo 
numeriai (baldais apstatyta terasa, chalatas ir šlepetės, sofa-lova, 
maks. 2 asm.), Family Junior Suite Kids & Co tipo numeriai (miegamasis 
atskirtas durimis, kokteiliai ir sausainiai vaikams atvykimo vakarą, 
tualetiniai reikmenys vaikams ir suaugusiems, sofa-lova vaikams). 
Yra 5 numeriai, pritaikyti asmenims su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja del Dukė), smėlio, nemokamas 
autobusas iki paplūdimio (pagal tvarkaraštį), skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (gėlo vandens)
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Viskas 
įskaičiuota4

IBEROSTAR TORVISCAS PLAYA

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

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras (užpildymas 
pagal atskirą užklausą, 
naudojimasis šaldytuvu 
nemokamai)

 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ 3 barai (baras-diskoteka)
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 15 iki 
200 asm.)

 ♦ parkas (1 500 kv. m)
 ♦ 2 restoranai (pagrindinis ir 
grilio restoranas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens, 
1 šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ Wi-Fi (30 min. per dieną 
nemokamai)

 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas*
 ♦ šokių pamokos 
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens polo 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ video žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie19 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
Kosta Adechės kurortinės zonos centre, apie 150 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso IBEROSTAR viešbučių tinklui. Pastatytas 
1989 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2005 metais. 
Sezono metu registratūroje dirba rusiškai kalbantis personalas. 
Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
479 numeriai: Double Basic Room tipo numeriai (apatiniuose 
aukštuose, su vaizdu į kalnus, maks. 3 asm., 19 kv. m), Standard 
Double Room tipo numeriai (su vaizdu į kalnus, galimas dalinis 
arba tiesioginis vaizdas į jūrą, maks. 3 asm., 19 kv. m), Priority 
Location tipo numeriai (su daliniu vaizdu į jūrą, viršutiniuose 
aukštuose), 10 Family Room tipo numerių (2 sujungti numeriai, 
2 numeriai su daliniu vaizdu į jūrą, 30 kv. m, maks. 2+3 asm.). 
Yra 5 numeriai (Standard Double Room tipo numeriai), pritaikyti 
asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de Torviskas, 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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai (mini klubas nuo 
4 iki 7 metų, maksi klubas nuo 
8 iki 12 metų)

 ♦ paauglių klubas (nuo 13 iki 
17 metų)

 ♦ baseinas 
 ♦ auklė vakare pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Viskas 
įskaičiuota4

IBEROSTAR LAS DALIAS

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ 3 barai („Diana“ su gyva 
muzika ir pramogine 
programa, kokteilių baras 
„Venus“, baras prie baseino)

 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ parkas (3 000 kv. m)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas („Danae“ – 
švediškas stalas)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens,         
1 šildomas)

 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas (IBEROSTAR 
BOUGANVILLE PLAYA)

 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ pilatesas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ golfas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai (profesionalios 
šou programos 5 kartus per 
savaitę)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika (2 kartus per savaitę)
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ teniso kortas* (IBEROSTAR 
BOUGANVILLE PLAYA)

 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 18 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, apie 3 km iki Kosta Adechės kurortinės zonos centro, 
antroje viešbučių linijoje, apie 500 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso IBEROSTAR viešbučių grupei. Pastatytas 
1986 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais 
(atnaujinta treniruoklių salė, bendro naudojimo zonos). Viešbutį 
sudaro vienas įvairių aukštų (4–9 aukštai) pastatas, kuriame 
yra 404 numeriai: Standard tipo numeriai (2 vienvietės lovos 
arba dvivietė lova, maks. 3 asm., 20 kv. m, yra numerių su 
vaizdu į baseiną). Yra tarpusavyje sujungtų numerių (Family 
Room tipo numeriai, maks. 6 asm.) ir numerių su vaizdu į 
baseiną (Family Room Superior tipo numeriai). Yra 5 numeriai, 
pritaikyti asmenims su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja del Bobo, iki La Pintos 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 

Vaikams:
 ♦ vaikų parkas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai 
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas (nešildomas) 
 ♦ diskoteka 
 ♦ auklė vakare*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ golfo laukai*
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš lanko ir ginklai
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai 
(profesionalios šou programos)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas* (su kieta danga)
 ♦ pramoginiai renginiai 
(pramoginės programos)

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ seifas* (už užstatą)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ bidė
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 3 barai (poilsio salone, prie 
baseino)

 ♦ suvenyrų ir spaudos 
parduotuvė

 ♦ parkas (15 000 kv. m)
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 restoranai (vakarienės metu 
būtina paisyti aprangos kodo, 
vyrams mūvėti kelnes)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ Wi-Fi (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens, 1 
vaikiškas ir 1 šildomas)

 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: apie16 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
apie 50 m iki jachtų klubo „Puerto Colon“, Kosta Adechės 
kurortinės zonos centre, apie 250 m iki paplūdimio (per 
promenadą).
VIEŠBUTIS: priklauso IBEROSTAR viešbučių grupei. Pastatytas 
1980 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais 
(atnaujinta dalis numerių – Star Prestige tipo numeriai (9–11 
aukštai), 6–9 aukšto numeriai, bendro naudojimo zonos). 
Viešbutį sudaro 15-os aukštų pastatas, kuriame yra 481 
numeris: Basic Room tipo numeriai (vienvietės lovos, balkonas 
be vaizdo, maks. 3 asm., 22 kv. m), Standard Room / Standard 
Partial Sea View / Sea View tipo numeriai (su vaizdu į kalnus, su 
tiesioginiu arba daliniu vaizdu į jūrą, maks. 3 asm., 22 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (vieno kambario numeris, dvivietė 
lova arba 2 vienvietės lovos, min. 2+1 asm., maks. 3 asm., 
35 kv. m), Superior tipo numeriai (su daliniu vaizdu į jūrą, Star 
Prestige paslaugos, maks. 3 asm., 22 kv. m), Superior Priority 
Location tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, Star Prestige paslaugos, 
maks. 3 asm., 22 kv. m, tik suaugusiems).
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja 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

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ auklė vakare*
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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BE LIVE EXPERIENCE LA NINA

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys
 ♦ seifas* (už užstatą)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ kirpykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ restoranas (tarptautinė 
virtuvė, švediškas stalas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas)
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ petankė 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 300 m iki Plaja de Fanabė paplūdimio, 
apie 20 km iki Reina Sofijos oro uosto Tenerifės pietuose, apie 
150 m iki La Pintos paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso BE LIVE HOTELS viešbučių grupei. 
Pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 10-ies aukštų pastatas, kuriame yra 209 
Standard Double Room tipo numeriai (103 numeriai su vaizdu 
į jūrą, maks. 2 asm., 20 kv. m), 12 vieno kambario Junior Suite 
tipo numerių (miegamasis su Queen Size tipo lova ir sofa-lova, 
hidromasažinė vonia, maks. 4 asm., 33 kv. m), 4 numeriai, pritaikyti 
asmenims su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de Fanabė, už 10 minučių kelio 
pėsčiomis), smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belivehotels.com

Vaikams:
 ♦ baseinas (šildomas)
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė
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HOTEL ISABEL

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ lygintuvas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa (vaizdas į 
jūrą, kalnus, baseiną arba La 
Gomeros salą)

 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 35 asm.)
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos* 
(savitarna)

 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas* (klientams su AI 
nemokamai, būtina išankstinė 
rezervacija)

 ♦ teniso kortas* (klientams su AI 
nemokamai, būtina išankstinė 
rezervacija)

 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
apie 50 m iki prekybos centro, Kosta Adechės kurortinėje zonoje, 
apie 600 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso GF HOTELES viešbučių grupei. Pastatytas 
2001 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro vasarnamiai, kuriuose yra 384 numeriai: 176 One 
Bedroom Apartment tipo numeriai (miegamasis ir svetainė, maks. 
2+1 asm., 40 kv. m), 188 One Bedroom Bungalow tipo numeriai 
(miegamasis ir svetainė, terasa, maks. 2+2 arba 3+1 asm., 50 
kv. m), 10 Villa One Bedroom tipo vilų (2-jų aukštų, miegamasis, 
svetainė su sofa, terasa su sūkurine vonia, chalatas ir šlepetės, 
maks. 2+2 arba 3+1 asm., 70 kv. m), 10 Villa Two Bedroom tipo 
vilų (2-jų aukštų, 2 miegamieji, vonios kambarys kiekviename 
miegamajame, svetainė su sofa, tualetas, terasa su sūkurine 
vonia, chalatas ir šlepetės, maks. 4+2 asm., 90 kv. m). 
Yra tarpusavyje sujungtų numerių (34 One Bedroom Apartment 
tipo numeriai arba 92 One Bedroom Bungalow tipo numeriai) – 
griežtai pagal užklausą. Yra 5 numeriai, pritaikyti asmenims su 
judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de Fanabė, už 600 m), smėlio, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.gfhoteles.com 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas)
 ♦ diskoteka vaikams
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai

Ko
st

a 
Ad

ec
hė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 85Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Luxe 
viskas 
įskaičiuota4

ISLA BONITA

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 
antrą dieną 

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ bidė
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė* 
(rezervavus)

 ♦ 3 barai (baras prie baseino, 
„Plaza“ – gyva muzika, šou, 
konkursai, įsikūręs atvirame ore, 
tarp korpusų, dirba 10.00–23.00 
vasarą ir 10.00–18.00 žiemą, 
„Acuario“ – dirba 18.00–23.00 
žiemą)

 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ 2 restoranai („La Bodega“– 
bufetas per pusryčius ir pietus, 
„Biergarten“ – barbekiu 
restoranas, reikia rezervuoti, 
svečiams su AI maitinimo 
sistema viena vakarienė 
nemokamai)

 ♦ a la carte restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ internetas*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas)
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (svečiams su AI 
maitinimo sistema)

 ♦ šaudymas iš lanko ir ginklai
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir 
vakarinė programa)

 ♦ teniso kortas 
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, Plaja de Fanabė rajone, antroje viešbučių linijoje, apie 
300 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso LABRANDA viešbučių grupei. Pastatytas 
1988 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais 
(atnaujinta dalis numerių ir bendro naudojimo zonos). Viešbutį 
sudaro du 6-ių aukštų pastatai (kiekvienas iš jų su vidiniu 
kiemeliu ir baseinu), kuriuose yra: 268 Standard DBL Room 
tipo numeriai (miegamasis su 2 vienvietėmis lovomis, atskira 
svetainė su sofa-lova, amerikietiško tipo virtuvė su šaldytuvu, 
dalis numerių su vaizdu į baseiną (Pool View tipo numeriai), 
maks. 4 asm., 43 kv. m), 150 Superior Double Room tipo 
numerių (atnaujinti numeriai, dalis numerių su vaizdu į baseiną; 
viduriniuose ir viršutiniuose aukštuose). Yra 8 numeriai, 
pritaikyti asmenims su negalia. Atvykimo dieną imamas 
užstatas. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de Fanabė, už 300 m), smėlio, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.labranda-hotels.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (viešbučio sode)
 ♦ žaidimų aikštelė (su kalneliais 
ir sūpynėmis)

 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Viskas 
įskaičiuota4

BEST TENERIFE 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo žaidimai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie15 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
apie 80 km iki Santa Kruzo miesto centro, apie 300 m iki 
paplūdimio. Viešbutis yra netoli 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 (154 
numeriai su vaizdu į baseiną). Yra 8 numeriai, pritaikyti asmenims 
su judėjimo negalia (3 su dušo kabina ir 5 su pritaikyta vonia). Taip 
pat pritaikytas priėjimas prie registratūros, baseino, restorano, 
baro, tualetų ir liftų.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.besthotels.es

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai 
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Viskas 
įskaičiuota4

BEST JACARANDA

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ kirpykla
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ parkas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 6 baseinai (1 jūros vandens, 
1 šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 
 ♦ 9 liftai (2 su panoraminiu 
vaizdu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sporto aikštelė 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
ir vakarinė programa)

 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
Kosta Adechės kurortinėje zonoje, naujoje Fanabės rajono 
zonoje, apie 450 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso BEST HOTELS viešbučių grupei. Pastatytas 
1997 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro keli įvairaus aukščio pastatai ir pagrindinis 9-ių aukštų 
pastatas, kuriuose yra 563 numeriai (kai kurie numeriai su 
vaizdu į baseiną): Superior tipo numeriai (dalis numerių su vaizdu į 
baseiną, staliukas ir sofa, plokščiaekranis televizorius, maks. 2+1 
arba 3 asm., 14–24 kv. m), Family Pool View tipo numeriai (vieno 
kambario numeris, su vaizdu į baseiną, dvivietė lova ir sofa-lova, 
plokščiaekranis televizorius, min. ir maks. 2+2 asm., 14–24 kv. m), 
Family Superior tipo numeriai (vieno kambario numeris, atnaujintas, 
dvivietė lova ir sofa-lova, plokščiaekranis televizorius, min. ir maks. 
2+2 asm., 14–24 kv. m). Numerių plotas gali keistis. Yra 4 numeriai, 
pritaikyti asmenims su judėjimo 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.besthotels.es

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Viskas 
įskaičiuota4

BITACORA

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ individualus  oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas (7.00–24.00)
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ televizorius (yra muzikos 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ užkandžių baras (a la carte)
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 20 ir 
80 asm.)

 ♦ 2 barai
 ♦ parkas
 ♦ pagrindinis restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens, 
1 šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ terasa (saulės vonioms)

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie16 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
apie 1 km iki Plaja de las Amerikas kurorto centro, apie 
350 m iki paplūdimio, antroje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: priklauso SPRING HOTELES viešbučių grupei. 
Pastatytas 1985 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013–2014 metais (atnaujinti numeriai, pakeistos plytelės 
balkonuose, perdažytas pastatas, atnaujinta vaikų žaidimų 
aikštelė). 2013 m. birželio 1 d. atidarytas vaikų teminis 
parkas „Springly World“. Viešbutį sudaro 8-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 314 Standard Double Room tipo 
numerių (16 tarpusavyje sujungtų numerių ir 24 numeriai 
su dviviete lova, numeriai su vaizdu į baseiną, papildomai – 
chalatai, baseino rankšluoščiai, nemokamas seifas ir dovana 
nuo viešbučio atvykimo dieną, maks. 2+2 arba 3 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto  (Plaja del Kamison, už 350 m), smėlio 
(vulkaninis smėlis), skėčiai, gultai už papildomą mokestį.  
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (1 euras už 
keitimą), skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.springhoteles.com 

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė3

HOVIMA SANTA MARIA

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę 

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ terasa
 ♦ mini virtuvėlė (mikrobangų 
krosnelė, skrudintuvas, indai)

 ♦ kavavirė
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ bidė
 ♦ lubinis ventiliatorius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ lyginimo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ 2 barai (bare su staliukais, 
esančiame prie baseino, 
galima papietauti)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ parkas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos* 
(savitarna)

 ♦ restoranas (uždaras, su oro 
kondicionieriumi, pusryčiai ir 
vakarienė)

 ♦ garažas
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ 2 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, apie 
500 m iki miesto centro, apie 300 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso HOVIMA viešbučių grupei. Pastatytas 1986 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008–2010 metais. Bendras 
plotas – 11 800 kv. m. Viešbutį sudaro 7-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 402 numeriai: 193 vieno kambario Studio tipo numeriai (dalis su 
vaizdu į jūrą, miegamasis su atskirta svetainės zona, virtuvės zona, maks. 
2+1 asm., 32 kv. m, iš jų 4 pritaikyti asmenims su judėjimo negalia), 
One Bedroom Apartment Econom tipo numeriai (be vaizdo, svetainė ir 
miegamasis, virtuvės zona, min. 2 asm., maks. 3 arba 2+2 asm., 
42 kv. m), One Bedroom Apartment tipo numeriai (dalis numerių su vaizdu į 
jūrą, svetainė ir miegamasis, virtuvės zona, maks. 2+2 asm., 
42 kv. m), 71 Two Bedroom Apartment tipo numeris (dalis numerių su 
vaizdu į jūrą, svetainė, virtuvės zona, 2 miegamieji, maks. 4+2 asm., 
55 kv. m). Kiekviename aukšte yra įvairių tipų numerių.
PAPLŪDIMYS: miesto (Puerto Kolon), 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

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ žaidimų kambarys
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė3

HOVIMA JARDIN CALETA

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės (iškyrus 
Superior One Bedroom 
Apartment tipo numerius)

 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini virtuvėlė (įrengta)
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ kavavirė
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija (yra 
mokamų kanalų)

 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ kepsninė 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas* (ne viešbutyje, 
pagal išankstinį užsakymą)

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: ramiame žvejų kaimelyje, apie 25 km iki 
pietinio Tenerifės oro uosto, apie 1,5 km iki miesto centro, apie 
50 m iki jūros, apie 1,2 km iki pagrindinio miesto paplūdimio. Šalia 
viešbučio yra visa būtiniausia infrastruktūra ir autobusų stotelė.
VIEŠBUTIS: priklauso HOVIMA viešbučių grupei. Atidarytas 1996 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais (atnaujinti Superior 
tipo numeriai ir salės). Korpusas įsikūręs aplink vidinį kiemelį su 
baseinais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 
182 One Bedroom Apartment tipo numeriai (svetainė su išlankstoma 
sofa, miegamasis atskirtas durimis, dalis numerių su vaizdu į jūrą, 
maks. 2+2 asm., 34 kv. m), 36 Superior One Bedroom Apartment 
tipo numeriai (viršutiniuose aukštuose, su vaizdu į jūrą, atnaujintas 
vonios kambarys, grindys – laminatas, oro kondicionierius ir Wi-Fi 
numeryje nemokamai). Yra 5 numeriai, pritaikyti asmenims su 
judėjimo negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja La Enramada, Plaja del Dukė), smėlio, 
akmenuotas įėjimas priešais viešbutį, 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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ baseinas (gėlo vandens, 
šildomas)

 ♦ diskoteka (20.00–20.30)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų, 
dirba kasdien 12.00–13.00, 
išskyrus ketvirtadienį)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 91Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Pusryčiai,
vakarienė3CHECKIN BUNGALOWS 

ATLANTIDA

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 
antrą dieną 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ virtuvės zona
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ seifas*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ restoranas 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 3 baseinai

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas*
 ♦ mini golfas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, apie 
500 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų pastatas, kuriame yra 105 
numeriai: One Bedroom Apartment tipo numeriai (atskiras miegamasis, 
svetainė, atvira virtuvės zona, maks. 3 arba 2+2 asm.), Superior One 
Bedroom Apartment tipo numeriai (atnaujinti numeriai, min. 2 asm., 
maks. 3 arba 2+2 asm.), Two Bedroom Apartment tipo numeriai (2 atskiri 
miegamieji, svetainė su sofa-lova, maks. 4+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.checkinatlantida.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.92



Viskas 
įskaičiuota3

BLUE SEA CALLAO GARDEN

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ virtuvė
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ terasa / balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, apie 
50 m iki prekybos centro, apie 800 m iki Ajabo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 384 numeriai: Apartment tipo numeriai 
(atskiras miegamasis ir svetainė, terasa, maks. 3+1 asm., 55 kv. m), 
Apartment Superior tipo numeriai (atskiras miegamasis ir svetainė, 
terasa, su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 arba 3+1 asm., 55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.blueseahotels.com 
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Pusryčiai, 
vakarienė3

SOL SUN BEACH APARTAMENTOS 

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas 

 ♦ virtuvė
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 
antrą dieną 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ ventiliatorius
 ♦ kavavirė
 ♦ balkonas (su vaizdu į baseiną 
ir į jūrą)

 ♦ palydovinė televizija*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ oro kondicionierius*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ užkandžių baras
 ♦ parduotuvė
 ♦ parkas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas (pusryčiai ir 
vakarienė)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ kavinė 
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ baseinas (gėlo vandens, 
šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ televizijos salė (su poilsio 
salonu)

 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas* (raketės*)
 ♦ gyva muzika (2 kartus per 
savaitę)

 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė ir 
vakarinė animacinė programa)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, Kosta 
Adechės kurortinės zonos centre, pirmoje viešbučių linijoje, apie 40 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA viešbučių grupei. Pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro penki įvairių 
aukštų korpusai, kuriuose yra 135 numeriai: 79 Studio tipo numeriai (vieno 
kambario numeris, svetainės ir miegamojo zonos, virtuvės kampas, 
maks. 3 asm., 35 kv. m), 61 One Bedroom Apartment tipo numeris (atskiras 
miegamasis, svetainė su sofa ir televizoriumi, virtuvės kampas, maks. 4 
asm., 44,5 kv. m), 14 Two Bedroom Apartment tipo numerių (2 miegamieji, 
svetainė su sofa, virtuvės kampas, 2 vonios kambariai, viename – vonia, 
kitame – dušo kabina, maks. 6 asm., 65 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de Fanabė), smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Viskas 
įskaičiuota3

VILLA DE ADEJE BEACH

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ diskoteka
 ♦ baras hole ir užkandžių baras prie 
baseino (10.00–18.00)

 ♦ restoranas (švediškas stalas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ internetas* (stacionarūs 
kompiuteriai, apmokėjimas 
monetomis)

 ♦ 2 baseinai (gėlo vandens, 1 
šildomas)

Numeriuose:
 ♦ seifas* (už užstatą)
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę 

 ♦ virtuvė (virtuvės reikmenys, 
šaldytuvas, orkaitė, viryklė)

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas*
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kabelinė televizija (yra 
mokamų kanalų)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ teniso kortas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas (4 stalai)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas (1 stalas)
 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
prpgrama aplink baseiną, 
vakarinė – viešbučio diskotekoje) 

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bagažo saugojimo 
kambarys

 ♦ baras
 ♦ parkas
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ internetas*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono  metu)

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka 
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas*
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ biliardas*
 ♦ golfas* (2 km nuo viešbučio)
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 16 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
apie 1,5 km iki Plaja de Torviskas ir Plaja de Fanabė 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, virtuvės 
zona, maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 295 One Bedroom Apartment 
tipo numeriai (miegamasis, vienvietės lovos, svetainė su sofa-
lova ir amerikietiško tipo virtuve, 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:
 ♦ seifas (už užstatą)
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą 
per savaitę 

 ♦ virtuvė
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 
kartus per savaitę 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ ventiliatorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai 
 ♦ palydovinė televizija 

LAGUNA PARK II

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

Viskas 
įskaičiuota2+

VIEŠBUČIO VIETA: apie 28 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
apie 500 m iki paplūdimio, apie 100 m iki prekybos vietų, 
restoranų ir barų.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 8-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 120 numerių: 35 Studio tipo 
numeriai (min. 1 asm., maks. 3 arba 2+1 asm., virtuvės 
zona, 2 pusantrinės lovos), 85 One Bedroom Apartment tipo 
numeriai (min. 2 asm., maks. 4, 2+2 arba 3+1 asm., svetainė 
su sofa-lova, miegamasis su 2 vienvietėmis lovomis). Yra 
numerių, pritaikytų asmenims su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de Torviskas), smėlio, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.villaadejebeach.com 

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą

Ko
st

a 
Ad

ec
hė

2+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Atlanto 
vandenynas

Grand Melia Palacio de Isora 5*

Allegro Isora 4*

Vigilia Park Apts

Globales Tamaimo Tropical 3*

Abama Golf & SPA, The Ritz-Carlton 5*

Puerto de Santjagas

Gija de Isora

Puerto de la Kruzas

Kosta Adechė 

Pavargę nuo šurmulio ir kasdienybės, stabdyti laiko keliaukite į Tenerifės vakarus – šiame salos 
krante įsikūrę kurortai leis patikėti, kad niekas aplinkui neegzistuoja.

Gija de Isora,
Puerto de Santjagas

KAI NEREIKIA SKUBėTI

Kurortas
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Atlanto 
vandenynas

Grand Melia Palacio de Isora 5*

Allegro Isora 4*

Vigilia Park Apts

Globales Tamaimo Tropical 3*

Abama Golf & SPA, The Ritz-Carlton 5*

Puerto de Santjagas

Gija de Isora

Puerto de la Kruzas

Kosta Adechė 
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Pabėgimas į ramybę
Puerto de Santjagas tam tiesiog ideali vieta – jaukus 
žvejų kaimelis džiaugiasi ramybe atokiau nuo kitų 
kurortų ir mėgaujasi nuo kalno šlaito atsiveriančiu vaizdu 
į nediduką tamsaus smėlio paplūdimį.
Svajojantys apie poilsį dviese arba su šeima ras ramybę 
Puerto de Santjago pakrantėje, o aktyviems keliautojams 
patiks nuotykių pilnos išvykos į jūrą ir aukščiausio 
Ispanijos kalno iššūkiai – iki Teidės vos valanda kelio.

Jaukumas tvyro ore
Pabuvoti tokiuose Kanaruose, kokie jie buvo nuo pat 
savo istorijos pradžios, Jus kviečia Gija de Isora – 
kurortas, kuriame tebeveikia senas jūrų gėrybių turgelis, 
atviromis durimis laukia XVI a. pastatyta Nuestra Señora 
de la Luz bažnyčia, o pasivaikščioti pakrante vilioja palmių 
pavėsyje vingiuojanti promenada ir autentiška salyno 
aura alsuojantis kraštovaizdis. Pailsėti čia galite ne vien 
ant paplūdimio smėlio, bet ir žvalgydamiesi po žavius 
kalnų kaimelius ar stebėdami čia pat, virš La Gomeros 
salos, besileidžiančią saulę.

Trūksta veiksmo?
Daugiau pramogų, parduotuvių ir pasilinksminimo vietų 
rasite šių ramių kurortų kaimynystėje – Plaja de las 
Amerikas pasiruošusi sutikti Jus atviromis barų, kavinių ir 
džiazo klubų durimis, klasikine muzika restoranuose bei 
ispaniškų šokių ritmais.

       Ilsėdamiesi Puerto 
de Santjage, būsite visai 
netoli pasaulio krašto. 
Būtinai apžiūrėkite Los 
Gigantes uolas – kelionė 
iki šių milžinių truks vos 10 
minučių.

Irma Baurienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

97Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5

GRAN MELIA PALACIO DE ISORA

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą 
 ♦ svetainės zona (su sofa-lova)
 ♦ vonia
 ♦ hidromasažinė vonia (One Bedroom Master Suite, 
Family Suite)

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ lygintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – aukštos kokybės keraminės plytelės)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras*
 ♦ kavavirė „Nespresso“ (One Bedroom Master Suite, 
Two Bedroom Master Suite tipo numeriuose)

 ♦ dušas (aukšto slėgio dušas, europietiškas SPA)
 ♦ Wi-Fi (greitasis)
 ♦ chalatas
 ♦ LCD televizorius (plokščias 32” ekranas)
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vestuvių organizavimas 
(„Romance by Gran 
Melia“ – medaus mėnesio, 
vestuvių šventės, banketai, 
mergvakariai ir bernvakariai)

 ♦ SPA ir sveikatingumo centras 
(„YHI SPA“, 2000 kv. m)

 ♦ taksi paslaugos (privatus 
transportas, visą parą)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma („Avis“)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės (butikai ir dovanų 
parduotuvės „The Market by 
Gran Melia“)

 ♦ teatras

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km (apie 35 min.) iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso MELIA HOTELS INTERNATIONAL viešbučių grupei. 
Pastatytas 2008 metais. Viešbučio pastatuose yra 579 numeriai: 
414 Junior Suite tipo numerių (maks. 2+2 arba 3 asm. kartu su kūdikio 
lovele, 48 kv. m), 76 Suite Lateral Sea View tipo numeriai (maks. 3 arba 
2+2 asm., 68 kv. m, dalis iš jų Red Level For Families tipo numeriai), Junior 
Suite Ocean Front tipo numeriai (įrengti kaip Suite Lateral Sea View tipo 
numeriai), Grand Suite tipo numeriai (2 miegamieji, 2 baldais apstatytos 
terasos arba balkonai, kiekvienas miegamasis su tiesioginiu išėjimu 
į nuosavą vonios kambarį, viename vonios kambaryje – vonia su 
hidromasažo funkcija ir atskira dušo kabina su lietaus funkcija, maks. 6 
asm., 116 kv. m), 1 Suite Garden View tipo numeris (su vaizdu į sodą arba 
teritoriją, įrengti kaip Junior Suite tipo numeriai, papildomai – svetainė 
su sofa-lova, valgomojo stalas, hidromasažinė vonia, 2 televizoriai, el. 
virdulys, maks. 3 arba 2+2 asm., 68 kv. m, dalis iš jų Red Level For Families 
tipo numeriai), 1 Villa Family tipo numeris (vilos paslaugos, išskirtinis 
aptarnavimas ir Red Level Service tipo numerių privalumai, tualetiniai 
reikmenys vaikams, baseino žaislai vaikams, žaidimai, šeimyninis mini 
baras, auklės paslaugos – už papildomą  mokestį, maks. 2+1 asm.). 
Atvykimo dieną imamas mokestis.
PAPLŪDIMYS: miesto (Alkala), smėlio.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.melia.com
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Pusryčiai, 
vakarienė5ABAMA GOLF & SPA RESORT, 

THE RITZ-CARLTON

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

Numeriuose:
 ♦ marmurinė vonia
 ♦ atskiras dušas
 ♦ seifas 
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas visą parą 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ lygintuvas
 ♦ 2 telefonai (su 
autoatsakiliais)

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras*
 ♦ kavavirė
 ♦ greitasis internetas 
 ♦ chalatas
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vyno rūsys („Wine Bar“ – 
didelis įvairių rūšių vyno 
pasirinkimas)

 ♦ SPA centras (baseinai, 1 su 
hidromasažu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ 10 konferencijų salių (iki 
1 500 asm., yra galimybė 
nuomotis įrangą)

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 10 restoranų („La Veranda“– 
savitarnos restoranas-
bufetas, atviras pusryčių 
metu, natūralios sultys, 
egzotiniai vaisiai, šviežiausi 
produktai, didelis arbatos ir 
kavos rūšių pasirinkimas)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kavinė („Spa Cafe“ – šviežiai 
spaustos sultys, šalti gėrimai, 
kokteiliai iš žolių)

 ♦ 7 baseinai (gėlo vandens, 
šildomi, pagrindinis – 
ežero formos, „Ciudadela“ 
teritorijoje, persiškame sode, 
po vieną kiekvienoje vilų 
linijoje, „Infinity“ baseinas tik 
suaugusiems)

 ♦ konferencijų įranga
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ sraigtasparnių aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika (atvirame ore)
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis (su inhaliacija)
 ♦ diskoteka* („Maroco Disco Club“)
 ♦ tenisas*
 ♦ masažas*
 ♦ buriavinas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ golfas* (18 duobučių, „Club 
House“ golfo klubo teritorijoje: 
restoranas, baras, įrangos 
parduotuvė, bagiai su įrengta 
GPS sistema)

 ♦ SPA centras (2 400 kv. m, 14 
salių, gydymo dr. Kneipo metodu 
kursas, kosmetinės procedūros, 
manikiūras, pedikiūras, 
individualios atjauninimo, 
detoksikacijos, relaksacijos, 
tonuso pakėlimo programos, 
užsiėmimai būsimoms 
mamoms, kavinė)

 ♦ teniso kortas*
 ♦ soliariumas* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietvakarinėje Tenerifės salos pakrantėje, 
apie 33 km iki pietinio Tenerifės oro uosto.
VIEŠBUTIS: pagrindinis pastatas yra maurų stiliaus, o vilos 
apsuptos subtropinių sodų. Pastatytas 2005 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutyje yra 469 numeriai 
(321 numeris pagrindiniame „Ciudadela“ pastate ir 148 2-jų 
aukštų vilos, išsidėsčiusios 4 linijose, kiekvienoje linijoje 8 įvairios 
kategorijos numeriai: 251 Double Room tipo numeris (su vaizdu į 
vandenyną arba sodą, terasa, maks. 3 arba 2+1 asm., 50 kv. m), 
26 Junior Suite tipo numeriai (yra numerių su vaizdu į vandenyną, 
miegamasis ir poilsio zona be durų, baldais apstatyta terasa, 
maks. 2+2 arba 3+1 asm., 70 kv. m), 44 Suite tipo numeriai (yra 
numerių su vaizdu į vandenyną, miegamasis ir svetainė atskirti 
durimis, baldais apstatyta terasa, maks. 2+2 arba 3+1 asm., 
80 kv. m), Presidential Suite tipo numeriai (su vaizdu į vandenyną, 
2 miegamieji atskirti durimis: viename – dvivietė lova, kitame – 2 
vienvietės lovos, svetainė, kabinetas, 2 vonios kambariai, sūkurinė 
vonia, baldais apstatyta terasa, maks. 4 asm., 277 kv. m), Tagor 
Villas tipo numeriai (30 Double Room tipo numerių ir 6 Suites tipo 
numeriai) –  tai išskirtinė vilų zona tik suaugusiems, toliau nuo 
pagrindinio pastato, apsupta tropinių augalų. Yra individualus 
baseinas. Papildomos paslaugos: „Express“ registracija, pusryčiai 
„El Mirador“ restorane.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.ritzcarlton.com 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
10.00–18.00, 18.00–24.00*)

 ♦ auklė* (nuo 6 iki 36 mėn.)
 ♦ buteliukų sterilizatorius 
 ♦ buteliukų šildytuvas 
 ♦ vežimėlis*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Viskas 
įskaičiuota4

ALLEGRO ISORA

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 
antrą dieną (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ balkonas / terasa (dalis su 
vaizdu į jūrą)

 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ plazminis televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ baras
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ parkas
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė (klientams su AI)
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ stalo tenisas (klientams su AI)
 ♦ teniso kortas (klientams su AI – 1 
valanda per dieną, rezervuoti iš 
anksto)

 ♦ pramoginiai renginiai (dieninė 
programa)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki pietinio Tenerifės oro 
uosto, apie 700 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: priklauso BARCELO HOTELS & RESORTS 
viešbučių grupei. Pastatytas 1994 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais (dalis numerių, baras, 
restoranas). Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 312 numerių: Superior One Bedroom 
Apartment tipo numeriai (atnaujinti numeriai, min. 1 asm., 
maks. 3 arba 2+2 asm., 38 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto (Plaja de la Arena, už 700 m), 
smėlio, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
https://www.barcelo.com/en-gb/hotels/spain/canary-
islands/tenerife/allegro-isora Vaikams:

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

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

Gi
ja

 d
e 

Is
or

a 
/ 

Pu
er

to
 d

e 
Sa

nt
ja

ga
s

100



Viskas 
įskaičiuota3

GLOBALES TAMAIMO TROPICAL

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 4 barai
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi registratūroje 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ faksas*
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ vonios kambarys
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika  
 ♦ skvošas*
 ♦ diskoteka
 ♦ biliardas*
 ♦ grožio salonas
 ♦ petankė 

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 2 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ Interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas 
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ mini golfas 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai   

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
apie 94 km iki Santa Kruzo miesto centro, tarp Los Gigantes ir 
Puerto de Santjago miestelių, apie 300 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais. Viešbutyje yra 109 
numeriai: 47 One Bedroom Apartment tipo numeriai (svetainė su 
sofa-lova ir miegamasis su 2 vienvietėmis lovomis, virtuvėlė, 
terasa, maks. 3 arba 2+2 asm., 50 kv. m), 55 Two Bedroom 
Apartment tipo numeriai (svetainė su sofa-lova, du miegamieji, 
virtuvėlė, terasa, min. 2 asm., maks. 5 arba 4+2 asm., 70 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.vigiliapark.com

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas 6 
kartus per savaitę 

 ♦ lygintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus 
per savaitę 

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ lubinis ventiliatorius 

VIGILIA PARK

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

Pusryčiai, 
vakarienėApts

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
apie 45 km iki šiaurinio Tenerifės (Los Rodeos) oro uosto, apie 
2 km iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso GLOBALES HOTELS AND RESORTS 
viešbučių grupei. Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 372 numeriai: 46 Studio tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 41 kv. m), 286 One Bedroom Apartment tipo 
numeriai (miegamasis ir svetainė su virtuvės zona, maks. 4 
asm., 56 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelesglobales.com

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė
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Populiariausių ir mėgstamiausių Tenerifės vietų sąraše jau ne vieną dešimtmetį puikuojasi 
Puerto de la Kruzas. Šis šiaurinėje salos dalyje įsikūręs kurortas gali pasiūlyti pramogų bet kokio 

amžiaus svečiams, žavi švelniu Atlanto vandenyno klimatu, dailiomis senamiesčio linijomis ir 
dar dailesnėmis pakrantėmis.

Puerto de la Kruzas
KANARŲ ĮŽYMYBė

Kurortas
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Atlanto
vandenynas

uerto de la Kruzas

Sol Puerto Playa 4*

Globales Acuario 2*

Checkin Concordia Playa 4*

Best Semiramis 5*

Puerto de la Kruzas

Gija de Isora

Vaizdingos apylinkės
Puerto de la Kruzas mėgaujasi gamtos išpuoselėta 
kaimynyste. Aplink kurortą plyti La Orotavos slėnis, iš 
kurio atsiveria nepakartojamas vaizdas į Teidės ugnikalnį, 
žaliuojančias lygumas ir tropinių vaisių plantacijas.

Kurorto paplūdimiai
Gaudyti saulę vulkaninio smėlio paplūdimyje – vienas 
malonumas. Tuo įsitikinsite labiausiai lankomose Puerto de la 
Kruzo pakrantėse: stilingame, buriuotojų pamėgtame Chardino 
paplūdimyje ir jaukiame, natūralaus grožio Martianese.
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Įdomu
Kaip puiki vieta poilsiui Puerto de la Kruzas garsėjo 
jau XIX amžiuje – tuomet mėgautis kurorto 
teikiamais malonumais čia vykdavo įnoringosios 
Viktorijos laikų damos.

Istorinis miesto centras
Kurorto senamiestis demonstruoja ryškų Kanarų salų 
charakterį – lankytojų čia laukia senasis žvejų uostas, 
akmenimis grįstos gatvės ir aikštės, mielų niekučių 
butikai ir kolonijinio stiliaus kavinaitės.

Dar viena Puerto de la Kruzo stiprybė – pramogos, kurios patiks visai 
šeimai.
•  Mieste veikia vandens parkas „Lago Martiánez“ – čia pasitaškyti 
purslais kviečia baseinai, krioklių kaskados ir subtropinio sodo centre 
tyvuliuojantis sūraus vandens ežeras.
•  Verta pasivaikščioti po „Jardín Botánico“ – 1788-aisiais įkurtą 
botanikos sodą, kuriame aromatais vilioja žydinčios rožės ir auga net 
200 metų amžiaus kaučiukmedis.
•  Spalvų ir nuotykių ieškokite „Loro“ parke – jame kasdien vyksta 
ryškiaspalvių papūgų, delfinų bei kitų gyvūnų pasirodymai.

Ką dar nuveikti?
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Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sodas
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė 
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki pietinio Tenerifės (Tenerife 
Sur) oro uosto, apie 24 km iki šiaurinio Tenerifės (Los Rodeos) 
oro uosto, ramioje La Paz kurorto vietoje, apie 1,5 km iki Puerto 
de la Kruzo miestelio, prekybos ir pramogų komplekso „Lago 
Martiánez“.
VIEŠBUTIS: priklauso BEST HOTELS viešbučių grupei. Viešbutį 
sudaro vienas 17-os aukštų pastatas, kuriame yra: Single Room 
tipo numeriai (maks. 1 asm.), Standard Room tipo numeriai (min. 
2 asm., maks. 3 arba 2+2 asm., 21 kv. m), Senator Room tipo 
numeriai (su vaizdu į vandenyną, įsikūrę 11–14 aukštuose), 
chalatas ir šlepetės, nemokamas Wi-Fi, vanduo ir vaisiai atvykimo 
dieną, kasdien vietinė spauda, kasdien į numerį pristatomi 
kepiniai, min. 2 asm., maks. 3 arba 2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto (5 min. iki „Lago Martiánez“, įėjimas 
mokamas, į kainą įskaičiuota gulto nuoma), smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.besthotels.es 

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

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5

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

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien 

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ lyginimo paslaugos
 ♦ užkandžių baras
 ♦ skalbykla*
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas*
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 95 km iki pietinio Tenerifės (Tenerife 
Sur) oro uosto, apie 30 km iki šiaurinio 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. 
Viešbutį sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
183 Standard Double Room tipo numeriai (dvivietė lova 
pagal užklausą arba 2 vienvietės lovos, kai kurie 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

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ stalo žaidimai 

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė4

TRYP PUERTO DE LA CRUZ
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Viskas 
įskaičiuota4

CHECKIN CONCORDIA PLAYA

Pusryčiai, 
vakarienė2

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas 
 ♦ baseinas 
 ♦ televizijos salė

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ biliardas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ masažas* 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ užkandžių baras
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi 

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 92 km iki pietinio Tenerifės (Tenerife 
Sur) oro uosto, apie 28 km iki šiaurinio Tenerifės (Los Rodeos) 
oro uosto, apie 2 km iki garsiųjų baseinų „Lago Martiánez“ (už 
papildomą mokestį), apie 1,5 km iki paplūdimio, apie 1,5 km iki 
golfo laukų ir parduotuvių. 
VIEŠBUTIS: priklauso GLOBALES HOTELS AND RESORTS 
viešbučių grupei. Pastatytas 1978 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 31 numeris: Standard Double Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm.), Family Room tipo numeriai (maks. 2+2 
arba 3+1 asm., papildoma lova), 4 Single Room tipo numerai 
(maks. 1 asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelesglobales.com  
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ ventiliatorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas

GLOBALES ACUARIO

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 91 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 
apie 27 km iki šiaurinio oro uosto, Puerto de la Kruzo miestelio 
centre, apie 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 10-ties aukštų pastatas, 
kuriame yra 236 numeriai: Standard tipo numeriai (terasa, su 
vaizdu į jūrą, maks. 3 arba 2+2 asm.), Renovated Double Room 
tipo numeriai (atnaujinti numeriai, terasa, su vaizdu į jūrą, 
maks. 3 arba 2+2 asm.).  
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.checkinconcordiaplaya.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą

 ♦ pramoginiai renginiai

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

Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus reikiamus 
dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms: asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, galiojantį kelionės metu, kelionės bilietus, 
draudimo polisus ir pan.
Vykstantiems į Ispaniją su savimi privaloma turėti galiojantį pasą arba 
asmens tapatybės kortelę. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra tinkami 
dokumentai vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybę 
patvirtinančio dokumento, su kuriuo vykstate į Ispaniją, galiojimo laikas 
nepasibaigęs. Atminkite, kad  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, 
turintiems 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. 
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 / asmens tapatybės kortelę ar kitus asmens dokumentus, 
taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant informuoti TEZ TOUR 
atstovą. Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar juos 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, vizos nereikalingos, nes 
Ispanija yra Šengeno šalis. Vykstant į Šengeno šalis galioja bevizio 
įvažiavimo režimas ir nėra pasienio kontrolės. Tačiau judėjimo Šengeno 
erdvėje negalima tapatinti su judėjimu vienoje valstybėje narėje be 
asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Todėl atkreipiame dėmesį 
į tai, kad kiekvienas keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį 
pasą ar asmens tapatybės kortelę, nes Šengeno narių valstybių 
teisėsaugos institucijų pareigūnai turi teisę patikrinti asmens tapatybę, 
vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais. Daugiau informacijos 
galima rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto 
svetainėje www.urm.lt.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai 
ir vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikiamos informacijos 
būtina kreiptis į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar 
konsulines įstaigas. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies 
vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią atitinkamos 
šalies ambasadą. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos 
turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų 
priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius. 
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. Naujausią informaciją apie vizų išdavimo tvarką, kitus 
migracinius reikalavimus, vykstant į mūsų siūlomas šalis, galite sužinoti 
kelionių agentūrose ar atitinkamos šalies diplomatinėse atstovybėse 
ir www.pasienis.lt, www.migracija.lt.
DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su 
Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, 
būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau www.
pasienis.lt ir www.migracija.lt.
ATTENTION! Tourists, who are the citizens of Foreign countries, 
which do not have 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 dokumen-
tus, reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą). Į Ispaniją nepilnametis 
gali išvykti vienas, t. y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turė-
ti pasą arba asmens tapatybės kortelę.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens ta-
patybės dokumentas, todėl nepilnametis negali vykti į kelionę su šiuo 
dokumentu. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, 
su kuriuo jis išvyksta, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
pareigūnams pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas 
(originalas arba notaro patvirtinta kopija). Daugiau informacijos apie vaikų 
išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite interneto svetainėje www.pasienis.
lt arba galite sužinoti paskambinę Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda
Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet 
Airlines“ skrydžiuose
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito 
vyresnio nei 16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams 
nuo 5 iki 13 metų (imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – 
nelydimų vaikų palyda. Vaikai iki 5 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. 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 nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formą:
1. nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti visą 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 kaip 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 
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uosto skrydžio registracijos darbuotojams.
Išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta 
nelydimo vaiko palydos paslauga, turi atvykti anksčiau bei pristatyti 
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.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, vaiko palydos 
paslaugų sąlygas prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje.

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 kaip likus 3 dienoms iki skrydžio. Gydytojo pažyma turi būti išduota 
ne anksčiau kaip likus 7 dienoms 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 tuo atveju, jei ji būtų išduota pirminio skrydžio dieną. Kitais atvejais 
nėščia moteris analogišką pažymą turėtų gauti šalyje, kurioje poilsiauja, 
likus ne daugiau kaip 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.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio 
nėštumo metu taisykles prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.

Asmens sveikatos būklė
Tam tikrais atvejais asmens psichinė, emocinė, fizinė ar kitokia medicininė 
būklė gali daryti neigiamą įtaką skrydžio metu tiek pačiam turistui, tiek 
kartu keliaujantiems asmenims (asmenys su spec. poreikiais, širdies 
stimuliatoriais, kvėpavimo aparatais, širdies ligomis, besiruošiantys 
operacijoms ir pan.). Todėl primygtinai rekomenduojame, prieš sudarant 
turizmo paslaugų teikimo sutartį, pasitarti su medikais ir gauti jų leidimą 
ar rekomendacijas dėl kelionės, kartu įvertinant galimas rizikas jos metu. 
Neįspėjęs apie sveikatos būklę ar galimas rizikas bei nesuderinęs skrydžio 
su skrydį vykdančiu vežėju, turistas prisiima visas galimas tokio elgesio 
rizikas ir neigiamas pasekmes.  
Primename, kad pagal „Small Planet Airlines“, UAB Bendrąsias keleivių 
ir bagažo vežimo sąlygas, vežėjas turi teisę atsisakyti keleivį vežti. 
Plačiau žiūrėti www.smallplanet.aero (skyrelis – „Informacija keleiviams“, 
„Bendrosios keleivių vežimo sąlygos“).

Kai skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, Bendrąsias keleivių 
ir bagažo vežimo sąlygas, prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.

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 
(skyrelis – „Keliautojams“).

Sveikatos 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 Lie-
tuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį (lėktuvo bilietą) pardavusioje 
kelionių agentūroje arba interneto svetainėse www.vilnius-airport.lt, 
www.teztour.lt.
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums 
suteiks TEZ TOUR atstovas, arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros 
esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve. 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.  
Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio laiką rekomen-
duojame pasitikslinti prieš skrydį (tiek prieš išvykstant atostogų, tiek prieš 
grįžtant) reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje arba oro uosto, 
iš kurio vykdomas skrydis, interneto svetainėje.
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt (pa-
sirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją). Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų 
skrydžių bendrovė, informacija apie orlaivius skelbiama reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.
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. 
Dėl tikslios informacijos apie būtiną atvykimo į oro uostą laiką prašome kreip-
tis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.
Nepasinaudojus reguliariųjų skrydžių bendrovės bilietu skrydžiui į priekį, 
automatiškai anuliuojamas bilietas skrydžiui atgal.

Bagažas
Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, 
skrydžių į Ispaniją metu (išskyrus Tenerifę) kiekvienam vyresniam nei 2 
metų keleiviui nemokamai leidžiama vežtis 20 kg registruojamojo bagažo 
ir 5 kg rankinio bagažo. Skrydžių į Tenerifę, Lanzarotę ir Fuerteventūrą 
metu kiekvienam keleiviui nemokamai leidžiama vežtis 15 kg regis-
truojamojo bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų 
amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamojo 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 infor-
macijos apie registruojamąjį bei rankinį bagažą rasite interneto svetainė-
je www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją). 
Vežantis daugiau bagažo, nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kie-
kvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso 
nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami 
interneto svetainėje www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią 
aviakompaniją). 
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. Re-
gistruojamajame 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 pavo-
jingai atrodančius daiktus. Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip 
krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.  
Atkreipiame dėmesį, jog pagal nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
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Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles 
rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai 
turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus 
turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, 
krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite 
rasti interneto svetainėje www.teztour.lt.
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis. 
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, bagažo veži-
mo sąlygas bei įkainius prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendro-
vės interneto svetainėje.

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 patvir-
tinimą. Visa gabenama įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose, 
kurių svoris neturi viršyti 32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos kom-
plektą 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.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, bagažo veži-
mo sąlygas bei įkainius prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendro-
vės interneto svetainėje.
 
Naminių gyvūnų gabenimas
Dėmesio! Skrendant į / iš Tenerifę, Lanzarotę ir Fuerteventūrą 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 leidžiamo įsinešti į orlaivio 
saloną;
• gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;
• gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje 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 / grįžimo datas ir 
užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau 
kaip likus 48 val. iki skrydžio.
Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ raštišką atsa-
kymą – patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti 
„Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir 
sumokėti nustatytą mokestį.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, gyvūnų ga-
benimo taisykles prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje.

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 
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 svetainėse www.am.lt, 
www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė
Jei Jūsų registruojamasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų lėktuvu ar yra 
sugadinamas, iš karto po skrydžio nedelsdami informuokite atvykimo 
oro uosto prarasto bagažo skyrių. Jei bagažas vėluoja, gausite pranešimo 
apie bagažo vėlavimą egzempliorių, jei sugadintas – pranešimo apie 
sugadintą bagažą egzempliorių. 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. 
Prie pareiškimo turi būti pridėtas iš oro uosto prarasto bagažo skyriaus 
gautas dokumentas. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl 
dingusio ar sugadinto bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 
dienas po jo dingimo / sugadinimo ir / ar nepateiktas bagažo 
dingimą / sugadinimą patvirtinantis dokumentas, gautas iš oro uosto 
bagažo skyriaus. 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.
Dėmesio! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo 
vežti, bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis 
vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir 
pateikti pagal aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: 
elektronine tvarka per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią interneto 
svetainėje www.smallplanet.aero (skyrelis – „Keleiviams“, „Pretenzijos“).
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.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, oro vežėjo 
Bendrąsias keleivių ir vežimo sąlygas prašome pasitikslinti reguliariųjų 
skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

TEZ TOUR atstovai
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.
Tuo atveju, kai iš kelionių organizatoriaus yra įsigyta pervežimo oro 
uostas–viešbutis–oro uostas paslauga, atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ 
TOUR atstovai ir palydės iki viešbučio (išskyrus tam tikrus atvejus: žiūrėti 
www.teztour.lt (skyrelis – „Ispanija“, „Pervežimai“), suteiks pirminę 
informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susitikimo metu, 
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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 (išskyrus tam tikrus 
atvejus, kuriuos rasite www.teztour.lt (skyrelis – „Ispanija“, „Pervežimai“).
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba 
anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine 
forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių 
kalbomis.

Viešbučių kategorijos
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus 
tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios 
viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti 
gali tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo 
komisijos, prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių 
savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio 
būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo 
pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje (prie kiekvieno 
viešbučio pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai žymimos 
simboliu * (snaigė), tačiau šis žymėjimas (snaigėmis) neturėtų 
būti prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai 
tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas, nustatomas 
atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio būklę, teritorijos dydį, teikiamų 
paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija šalyje UAB „Tez Tour“ 
kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, 
Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodoma prierašu „Viešbučio oficiali 
kategorija šalyje: 1/2/3/4/5 žvaigždutės“. Jeigu viešbutis neturi oficialios 
kategorijos šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje 
esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse 
nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: viešbutis 
nekategorizuotas“.
Prie viešbučio pavadinimo gali būti prierašas HV-1 (1st Class Holiday 
Village) ir HV-2 (2nd Class Holiday Village). Šio tipo apgyvendinimas 
gali turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar vilomis. Prieš 
priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo daugiau 
informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje 
įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų 
internete, nuotraukų, viešbučio 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 interneto 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, vangus 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 atitinkamą žvaigždučių kategoriją 
turintis viešbutis šalyje, į kurią vykstate. Dėl šios priežasties „Tez Express“ 
kelialapiai paprastai yra pigesni. Viešbutis nebūtinai bus iš UAB „Tez Tour“ 
kataloge ar interneto svetainėje aprašytų viešbučių.
„BEST Hotels Express“ – tai ekonominės klasės apgyvendinimo tipas, 
kai viešbutis perkamas nežinant jo konkretaus pavadinimo. Viešbutis 
parenkamas kelionių organizatoriaus iniciatyva iš BEST viešbučių tinklui 
priklausančių viešbučių, kurių oficiali kategorija šalyje yra 3 arba 4 
žvaigždutės, sąrašo. Konkretų viešbučio, kuriame bus apgyvendintas, 
pavadinimą turistas sužino atvykęs į kurortą.

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 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 kita miegojimui 
skirta priemonė. 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 dalinasi 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 už tai 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 internetinėse viešbučių 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 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 Eur iki 2,50 Eur asmeniui per parą 
už pirmas 7 nakvynes, ir nuo 2016 07 01 vyresni nei 15 metų turistai, 
atostogaujantys Balearų salyne, turi mokėti turistinį mokestį. Mokestis 
varijuoja nuo 0,25 Eur iki 2 Eur už naktį, priklausomai nuo to, kurioje salos 
vietoje turistas apsistoja. 
UAB „Tez Tour“ neatsako už vietinių savivaldos institucijų ar valstybinės 
valdžios priimtus sprendimus. 

Gyvūnai viešbučio teritorijoje  
Norime atkreipti dėmesį, kad dauguma viešbučių yra gamtos prieglobstyje, 
todėl pasitaiko, kad į viešbučio teritoriją užklysta gyvūnai (šunys, 
katės, paukščiai, driežai ir t.t.). Iš anksto atsiprašome, jei tai sukeltų 
Jūsų nepasitenkinimą, tačiau tikimės supratimo, kad tie gyvūnai yra 
neišvengiama gamtos dalis.  Kelionių organizatorius negalėdamas įtakoti  
gyvūnų patekimo į viešbučio teritoriją neprisiima už tai atsakomybės.

Viešbučio para
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai 
priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant apmokėti 
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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. 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 transporto priemonė 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.
Informaciją apie turistams, vykstantiems į paskirties vietą reguliariaisiais 
skrydžiais ir užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis 
ir / arba viešbutis–oro uostas, suteikiamas pervežimo paslaugas ir jų 
ypatumus skaitykite interneto svetainėje www.teztour.lt (skyrelis – 
„Ispanija“, „Pervežimai“).
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 arba kita transporto priemone pagal nustatytą 
maršrutą; I – individualus pervežimas mini autobusu, autobusu ar 
lengvuoju automobiliu 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 vadinamojo švediško stalo principu, o 
kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai 
svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus. Paprastai 
stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu 
metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia 
nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek 
suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai 

sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu 
aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį 
būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio 
administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali 
būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu)
arba už papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. 
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl 
ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais 
atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio 
administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatomi 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.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, informaciją 
apie maitinimą lėktuve prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.

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.

Rekomendacijos dėl saugumo priemonių kelionės metu
Visiems turistams rekomenduojame kelionės metu imtis visų būtinų 
saugumo priemonių savo turtui apsaugoti nuo vagysčių – kelionės metu 
būti budriems ir atidiems ir, be kita ko, drausti savo kelionę įsigyjant 
bagažo draudimą.
Turistams, gyvenantiems viešbučiuose, 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. Viešbutyje nesant seifų, rekomenduojame vertingų 
daiktų, dokumentų bei pinigų nepalikti kambaryje ir laikyti prie savęs.
Turistams, vykstantiems į ekskursijas, rekomenduojame nepalikti 
autobuse savo daiktų, nes įprastai nei pervežimą vykdantis subjektas, 
nei kelionių organizatorius neatsako už autobuse be priežiūros paliktus 
daiktus. Ekskursijų metu prašome vertingus daiktus, dokumentus bei 
pinigus laikyti prie savęs, atidžiai juos saugoti, ypač didelio susibūrimo 
vietose, nepalikti daiktų be priežiūros.
Įvykus vagystei, prašome nedelsiant apie tai pranešti kelionių 
organizatoriaus atstovui, draudimo kompanijai draudimo polise nurodytu 
telefono numeriu (jeigu esate apsidraudę kelionių draudimu nuo turto 
praradimo) bei kreiptis į policiją.

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 
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šaldytuvai (nepažeidžiant viešbučių vidaus taisyklių).
Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio.

Oro kondicionieriai
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba individualus. 
Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio administracijos nuožiūra, 
dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis valandomis arba gali būti 
įjungiamas kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio 
kondicionavimo gali ir nepakakti. Individualų oro kondicionierių kiekvienas 
poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš 
kambario, kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia. 
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą 
grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. Kiekvienas 
viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią, ir pabaigą.

Elektros srovė
Įprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai 
tai nurodoma instrukcijose vonioje.
 
Vanduo
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). 
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.

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 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. 

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 nustato 
viešbučių administracija (savo nuožiūra). 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.
Dėmesio! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo 
vežti, bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis 
vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir 
pateikti pagal aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: 
elektronine tvarka per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią interneto 
svetainėje www.smallplanet.aero (skyrelis – „Keleiviams“, „Pretenzijos“).
Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti turistas turi teisę 
kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 
LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta 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. 

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 

Svarbi informacija keliaujantiems

112



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 
iki 12 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.    

„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.   

Palikti / rasti daiktai  
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus 
turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 
6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius 
dokumentus, pagal turisto prašyme sudarytą paliktų / prarastų daiktų 
sąrašą. Taip pat UAB „Tez Tour“ neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti 
turistui asmeniškai bei neatsako už pristatymo išlaidas.

Apgyvendinimo tipas
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL / TWIN (Double Room / Twin Room) – dvivietis numeris su viena 
dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB (Double Room With Extra Bed) – dvivietis numeris su viena 
dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete 
lova. Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 
3-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, 
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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. 
DBL+EXB+CHD (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – 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 skirta priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna 
mažesnė / siauresnė. Taip pat viešbučio administracija numato, kad vaikas 
gali miegoti su suaugusiaisiais. Todėl 3-iajam asmeniui ir vaikui taikoma 
žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje.
4 PAX – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia 
numerio kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem 
atskiromis lovomis bei dar dviem papildomomis lovomis. Dažniausiai 
dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 4 lovos, 
bet dvi iš jų gali būti sulankstomos lovelės, sofos, sulankstomi foteliai-
lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai pastatomos 
lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas parenkamas viešbučio 
administracijos nuožiūra.

Numerių kategorijos
R.O.H. (Run Of The House) arba Promo – 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. 
Economy Room – tai gali būti bet kurio tipo ekonominei klasei priskirtas 
numeris užsakytame viešbutyje. Paprastai tai pats kukliausias ir 
paprasčiausias iš viešbutyje esamų numerių. Numeris priskiriamas 
viešbučio administracijos nuožiūra tik atvykus į viešbutį.  
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 dalinasi 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.

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.

NAUDINGA INFORMACIJA
Oras žemyninėje Ispanijoje
Vasarą jis bus puikus! Jam jokių priekaištų neturės saulės, paplūdimių 
ir maudynių mėgėjai. O norintys aktyviau pakeliauti ir pamatyti kuo 
daugiau vietinių įdomybių mieliau renkasi pavasarį ir rudenį, kai oras 
dar nuostabiai šiltas, bet dar arba jau nebevargina karščiai. Gegužė, 
birželis ir rugsėjis – tai metas, kada į Ispaniją keliauti vertėtų karščių 
nemėgstantiems žmonėms.
Balandžio gale prasidedantis sezonas piką pasiekia liepos–rugpjūčio 
mėnesiais, kai oro temperatūra svyruoja nuo 30 iki 40 laipsnių 
karščio, o vanduo įkaista iki 25–30 laipsnių šilumos. Rugsėjis ir spalis 
dar lepina saule ir šiluma, o maudynių sezono mes, lietuviai, matyt, 
neuždarytumėme ištisus metus – net lapkričio mėnesį čia vanduo 
šiltesnis nei Baltijos jūroje vasarą.

Oras Kanarų salose
Kanarų salos – lyg ir Ispanija, bet kartu ne – nutolusios jos į pietvakarius 
nuo Europos apie 1 500 km, tad oras čia jau nebe ispaniškas, jam 
vadovauja Atlanto vandenynas.
Kanarų salos poilsiautojų laukia ištisus metus – jose klimatas švelnus 
su neženkliu temperatūrų svyravimu tiek paros metu, tiek keičiantis 
metų laikams. Norintys keliauti į Kanarus gali leistis bet kuriuo metu. 
Norintys saulės, paplūdimio malonumų turėtų rinktis gegužės–spalio 
mėnesius, šiuo metu turistų atvyksta daugiausiai, o ir saulėtų dienų būna 
daugiausia. Nors žiemos čia šiltos ir malonios, bet būna ir apsiniaukusių 
dienų, gali palynoti, tačiau šilumos ir saulės tikrai pakanka. Žiemos 
vidutinė temperatūra dieną – apie +21–24 °C (gali nukristi iki 15 °C), 
naktimis būna vėsu. Vasaros vidutinė dienos temperatūra +26–28 °C 
(dažnai įkaista ir virš +30 °C). Temperatūra, žinoma, priklauso nuo salos 
vietovės – didžiųjų salų pietinių pakrančių temperatūra visada 3–6 
laipsniais aukštesnė nei salos šiaurėje.

Atvykus į viešbutį
Registratūroje Jums teks užpildyti registracijos kortelę. Kartu su užpildyta 
kortele registratūros darbuotojui teks pateikti kelionės dokumentą 
(voucher) ir asmens dokumentą, kurį nukopijavęs grąžins Jums. 
Apgyvendinimas viešbučių kambariuose vyksta po 14 val. Saugokite 
gautą kambario raktą. Įsikūrę kambaryje susipažinkite su viešbučio 
informacija, atkreipkite dėmesį, kokios paslaugos yra mokamos ir kiek jos 
kainuoja.

Prieš išvykstant namo
Registratūroje pasiteiraukite, ar neturite neapmokėtų sąskaitų už 
papildomas paslaugas (mini barą, telefoną ir pan.). Paskutinį atostogų 
vakarą pasitikslinkite išvykimo iš viešbučio ir skrydžio laiką (ieškokite 
informaciniame UAB „Tez Tour“ stende arba klauskite gido).

Išvykimas
Išvykimo dieną išsikraustyti iš kambario reikia iki 10 val. (Kosta Dorados, 
Kosta Bravos regionuose) arba iki 12 val. (Kosta del Solio, Tenerifės, 
Maljorkos regionuose). Iki išvykimo savo bagažą galite palikti viešbučio 
bagažo saugojimo kambaryje. Nevėluokite ir autobuso, nuvešiančio 
Jus į oro uostą, laukite nurodytu laiku. Pavėlavus į oro uostą teks vykti 
savarankiškai.

Pinigai
Ispanijoje nuo 2002 m. sausio 1 d. įvestas euras.
 
Arbatpinigiai
Ispanijoje yra įprasta palikti arbatpinigių ekskursijų autobusų 
vairuotojams, baro, restorano, viešbučio tarnautojams. Nors mokestis už
aptarnavimą dažniausiai jau yra įskaičiuotas į gėrimų kainą, įprastai dar 
paliekama apie 10 % arbatpinigių nuo sumokėtos sumos.

Darbo laikas
Parduotuvės paprastai atidaromos ryte 9–10 val. ir dirba iki 13–14 val. 
Pietų pertrauka (siesta), kurios metu gali nedirbti ir dauguma restoranų, 
trunka iki 16 val. 16–17 val. parduotuvės vėl atidaromos ir dirba iki 21–
21.30 val. Didesni prekybos centrai dažniausiai dirba be pertraukos nuo 
10 iki 21 val. Daugumoje parduotuvių galima atsiskaityti kreditinėmis 
kortelėmis. Sekmadieniais bei švenčių dienomis dauguma parduotuvių 
nedirba. Kiekviename didesniame mieste yra dienos turgus (Mercado), 
kuris veikia nuo 9 iki 14 val. Vaistinės (Farmacia) darbo dienomis 
dirba nuo 10 iki 13 val. ir nuo 16 iki 19 val. Savaitgaliais veikia budinti 
vaistinė. Bankai dirba nuo 9 iki 14 val., šeštadieniais – nuo 9 iki 12 val., 
sekmadienis – nedarbo diena.

Ispaniškos lauktuvės
Moterims labai tiks koks nors flamenko atributas – vėduoklė, 
kastanjetės, puošnus galvos apdangalas, o gal net ir šokio bateliai ar 
ryškiaspalvė suknelė. Vyrus, ypač futbolo fanus, tikrai pradžiugins futbolo 
marškinėliai arba „Real“, „Madrid“, „Barcelona“ klubų simbolika padabinti 
aksesuarai. Vynas tikrame odiniame vynmaišyje – tai jau daugiau nei 
gurmaniškos lauktuvės – visi liks sužavėti. Jei Katalonijos suvenyrų 
parduotuvėlės vitrinoje pamatysite daugybę „kakojančių“ berniukų 
figūrėlių – nepurkštaukite, sakoma, kad jos neša sėkmę ir jas būtina 
laikyti matomiausioje namų vietoje. Lankydamosi Tolede moterys negali 
atsispirti vietinių auksarankių kurtiems papuošalams – jie verti dėmesio, 
o kainos nesikandžioja. O vyrai dažniausiai akis gano po garsiųjų Toledo 
peilių ir kardų vitrinas... Išsigandote koridos ir gyvai jos nepamatėte – 
gal įsigykite nors nedidelę keraminę jaučio figūrėlę arba retro stiliaus 
plakatą su koridos vaizdais – Sevilijoje jų rasite prie koridos arenų. O kur 
dar Valensijos porcelianas, medinės dėžutės iš Granados, odos dirbiniai 
iš Balearų salų, suvenyriniai marškinėliai Kukuxumusu su linksmomis 
aplikacijomis iš Madrido, Galicijos nėriniai, spalvoto stiklo dirbiniai iš 
Maljorkos – reikės didelio lagamino visoms lauktuvėms sutalpinti.

Transportas
Pagrindinis viešasis transportas Ispanijoje yra autobusai. Bilietą įsigyti 
reikia autobusų stotyje arba iš autobuso vairuotojų. Taip pat labai 
patogus susisiekimas traukiniais. Perkant traukinio bilietus pirmyn 
ir atgal, kaina visuomet bus apie 25 % mažesnė nei perkant į vieną 
pusę. Ispanijoje taip pat galima naudotis ir taksi paslaugomis. Taksi 
automobilyje skaitliukai yra privalomi. Jei taksi užsisakysite iš viešbučio 
ar nakties metu – kaina bus aukštesnė. Dar viena susisiekimo priemonė 
Ispanijoje – įvairių tipų laivai, kurie plaukioja vasarą tarp kurortinių pajūrio 
miestelių. Bilietai į juos parduodami paplūdimyje, prieplaukose arba 
specialiai tam įrengtose kasose. Taip pat galima nuomotis automobilį ir 
tokiu būdu pakeliauti po žemyną ar salą. Automobilio nuoma Ispanijoje 
parai gali kainuoti nuo 40 iki 120 eurų (kuras neįskaičiuotas į kainą). 
Išsinuomoti automobilį gali asmuo, sulaukęs 21 metų ir turintis ne 
mažesnį kaip vienerių metų vairavimo stažą. Nuomojantis automobilį 
su savimi privaloma turėti pasą, vairuotojo pažymėjimą, kreditinę 
kortelę. Automobilių stovėjimo aikštelės ir automagistralės Ispanijoje yra 
mokamos.

Vaistinėlė
Prieš išvykdami pasirūpinkite pirmosios pagalbos vaistinėle. Joje turėtų 
būti medikamentų, padėsiančių nesunkiai sunegalavus. Vaistinėlėje 
rekomenduojame turėti skausmą malšinančių, skrandžio negalavimus 
gydančių vaistų, taip pat vaistų nuo jūros ligos ar supimo, priemonės 
nuo vabzdžių įkandimų, pleistrų, akių lašų, dezinfekuojančių priemonių. 
O svarbiausia, nepamirškite apsauginio kremo nuo saulės ir kremo po 
saulės vonių. Pirmomis atostogų dienomis primygtinai rekomenduojame 
naudoti apsauginius kremus nuo saulės, ypač atidžiai šiomis 
priemonėmis ištepkite vaikus.

NAUDINGI KONTAKTAI
Lietuvos Respublikos konsulatas Valensijoje: +34 963816291. 
Pasibaigus konsulato darbo laikui, 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

Linkime Jums gero poilsio!

114



Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos
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.lt (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.lt (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.lt (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:

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
Nuo 20 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
Nuo 10 dienų iki 3 dienų iki išvykimo 80 %
Likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %

Apgyvendinimo paslaugų, įeinančių į kelionės paketą, anuliacijos sąlygos gali skirtis nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties atsiskaitymo kainos sąlygų. 
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 arba specialias anuliacijos sąlygas, 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.
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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 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. Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti - turistas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, 
www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų 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 laikotarpiu (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.lt (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. 116
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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2017 07 01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus skel-
biama tinklapyje www.tez-tour.com.
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