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TEZ TOUR – 
kelionių organizatorius, 
kuriuo pasitiki milijonai

TEZ TOUR – tarptautinis kelionių organizatorius, savo veiklą 
pradėjęs 1994 m. ir vienijantis net 29 tarptautines kompanijas. 
TEZ TOUR įmonių tinklas patenka į pagrindinių Europos 
kelionių organizatorių, tokių kaip TUI, „Thomas Cook“ bei 
„Thompson“, penketuką ir didžiuojasi daugiau kaip per 15 
sėkmingos veiklos metų sukaupta patirtimi. 
TEZ TOUR – aukščiausius pasaulinius standartus atitinkantis 
prekės ženklas. kompanija investuoja į nuolatinį progresą bei 
tobulėjimą, pagrįstą turizmo technologijų modernizavimu, 
viešbučių tinklo plėtra, turizmo procesų standartizavimu ir 
tobulinimu kiekvienoje šalyje, kurioje įsikūrusios TEZ TOUR 
atstovybės.

Mes kruopščiai atrenkame tiek ekonominės klasės, tiek 
prabangius viešbučius ir visada stengiamės pasiūlyti aukštą 
kokybę už priimtiną kainą.
TEZ TOUR valdo gerai pasaulyje žinomo prekės ženklo 
„Amara World“ viešbučių tinklą. Taip pat bendradarbiauja su 
lyderiaujančiais pasauliniais viešbučių tinklais, tokiais kaip 
„Mariott“, „Sheraton“, „Le Meridien“, „Sol Melia“, „Princess“, 
„Hilton“, „kempinski“ ir kt.

kas yra TEZ TOUR?

TEZ TOUR partneriai – lyderiaujantys 
viešbučiai

TEZ TOUR įmonių tinklas

Mieli keliautojai,

kiekvienas su nekantrumu skaičiuoja dienas, likusias iki 
atostogų... Tik ar jau suplanavote jas? O kad poilsis būtų 
tobulas, savo atostogų planavimo rūpesčius patikėkite 
mums, pasidalinkite svajonėmis, kad turėtumėme ak-
stiną tobulėti ir tapti pačiais geriausiais Jūsų atostogų 
partneriais.

Tad kur keliausime šiemet? Gal į Ispaniją? Jei jau bu-
vote žemyninėje Ispanijos dalyje, katalonijoje, pats me-
tas pasidairyti po salas. Viena jų, Tenerifė, kanarų salų 
gražuolė, lauks Jūsų net žiemą. kai šaltis ir sniegas 
nebedžiugins, kelkite sparnus į kanarus įkvėpti amžino 
pavasario šilumos. Balearų salynas jau nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlyvo rudens dovanos tik saulėtas dienas, 
žavius peizažus ir tingias dienas nuostabiuose paplū-
dimiuose. O gal dar kartą atvykite į kataloniją? Čia juk 
tiek pakrančių, tiek plačių paplūdimių, jaukių miestukų 
ir nepakartojama Barselona! 

šiame naujame Ispanijos kataloge daug kurortų, daug 
viešbučių ir daug įdomių ekskursijų – Jums belieka 
išsirinkti... Visa kita atliksime už Jus.

šiltų ir įspūdingų atostogų Jums linki
TEZ TOUR atstovybė Ispanijoje
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LIETUVA
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ISPANIJA

TENERIFĖ

DOMINIKOS RESPUBLIKA

BRAZILIJA

MEKSIKA KUBA
JAE

MALDYVAI
ŠRI LANKA

TAILANDAS

Jūsų patogumui – galimybė keliones išsirinkti ir įsigyti 
internetu. kompiuterinė sistema leidžia mums būti arčiau 
Jūsų, greičiau reaguoti į Jūsų poreikius. Tai ne tik siekis 
tobulinti ir pritaikyti naujausias informacinių technologijų 
priemones bei skatinti turizmo plėtrą, bet ir sukurti kuo 
daugiau patogumo Jums. kviečiame apsilankyti TEZ TOUR 
interneto svetainėje www.teztour.lt ir sužinoti daugiau apie 
siūlomas keliones, viešbučius bei poilsio galimybes įvairių 
šalių kurortuose.

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos, 
Ukrainos, Baltarusijos, kazachstano, Armėnijos, Moldovos.

TEZ TOUR veiklos žemėlapis

TEZ TOUR kelionė internetuTEZ TOUR lėktuvai kyla iš:

- Apgyvendinimo paslaugas šalyse, į kurias ruošiatės keliauti 
savarankiškai.
- Apgyvendinimą bei nuvežimą iš oro uosto į viešbutį ir at-
gal Graikijos Rodo saloje, Ispanijoje (kosta del Solis, kosta 
Dorada, kosta Brava, Maresmė ir Maljorka), kanarų salose 
(Tenerifė), Tailande (Bankokas, Puketas, Pataja, Samujis, ko 
Čangas, ko Sametas), Austrijoje, Bulgarijoje, šri Lankoje, ku-
boje, Andoroje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Meksikoje, 
Brazilijoje ir Dominikos Respublikoje.

Jus sutinkančias atstovybes mes turime kiekvienoje pasitin-
kančioje šalyje. Jos rūpinasi keleivių poilsio kokybe atvykus į 
šalį, o kelionių rezervacijos tarnyba koordinuoja sklandžius 
viešbučių kambarių užsakymus, ekskursijų rezervavimo bei 
kitas papildomai užsakomas paslaugas.
Tad Jūsų poilsiu galime rūpintis visos kelionės metu.

Su TEZ TOUR iš Lietuvos TEZ TOUR Jums pasiūlys

kiekvienoje šalyje Jus pasitiks TEZ TOUR

Turkijos, Egipto, Bulgarijos, Tailando, Dominikos Respublikos, 
šri Lankos, kubos, Maldyvų, Ispanijos, Austrijos, Italijos, 
kroatijos, Juodkalnijos, Andoros, JAE, Meksikos, Brazilijos ir 
Graikijos kurortai.

TEZ TOUR poilsiautojus pasitinka:

Galite nuvykti į labiausiai pamėgtus Turkijos (Antalija, Ala-
nija, Belekas, kemeras, Sidė, Marmaris, Fetija, kušadasis, 
Bodrumas, Didimas), Egipto (Sal Hašišas, Hurgada, El Guna, 
Makadi Bei, Soma Bei, Safaga, Marsa Alamas, šarm El šei-
chas, Dahabas, Taba), Ispanijos (kosta Brava, kosta Dorada, 
kosta de Barselona-Maresmė), kanarų salų (Tenerifė), Ba-
learų salų (Maljorka), Graikijos (kreta), Tailando (Bankokas, 
Puketas, Pataja) kurortus. Žiemos sezono metu taip pat kvie-
čiame keliauti į Austriją (Bad Gaštainas, Bad Hofgaštainas, 
Cel am Zė, Hinterglemas, kaprunas, Zalbachas, kicbiuelis, 
Mairhofenas), kuri vilioja puikiomis kalnų slidinėjimo traso-
mis bei kokybiškomis SPA centrų paslaugomis.
Nauja kryptis nuo 2012 m. vasaros – siūlome aplankyti Bul-
garijos kurortus (Auksinės kopos, Rivjera, šventas konstan-
tinas, Elena, Saulėtoji pakrantė, Obzoras, Nesebaras, Elenite, 
Albena, šventas Vlasas).
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FLAMENkAS
Mums atrodo, kad tai tik šokis, žinoma, jaudinantis, kupinas 
aistros ir spalvų, kastanječių ir batelių kaukšėjimo. Bet pridėkime 
dar gitarą, solisto balsą ir flamenkas virsta ne vien švente 
akims ir ausims, bet tikra fiesta sielai... Ir nei vienas flamenko 

pasirodymas nebus toks pats – vieni atlikėjai propaguoja šiurkštesnį gatvės 
muzikantų stiliaus flamenką, kiti – subtilesnį, įtakotą klasikinės muzikos. 
Tačiau svarbiausia, anot atlikėjų, nepamesti pačio flamenko jausmo. Pasirodo, 
egzistuoja ir toks. Tikimės, kad Jums jį pavyks atrasti būtent Ispanijoje.

7 Ispanijos stebuklai
Top 7

Stebinančių, žavingų, stulbinančių vietų Ispanijoje be 
abejo – kur kas daugiau. Vien Barselonoje „stebuklingų“ 
vietų tiek, kad vienos dienos joms apeiti tikrai neužtektų. 
Mūsų sąraše tik tie objektai, kuriuos kartu aplankyti 

pakviesime Jums viešint Ispanijoje. Šie statiniai, muziejai, gamtos 
kampeliai mums tapo Ispanijos vizitine kortele, tai mūsų „būtina 
pamatyti Ispanijoje“ sąrašas.

SALOS
Jei ausys pasiilgo švelnaus bangų 

pliuškenimo į nedidelių uostelių prieplaukas, 
jei gomurys trokšta išragauti viską, ką 

pagavo vietiniai žvejai, jei akys nori 
dramatiškų jūros ir uolų susitikimų – 
vykite į Balearus... Jei akys pavargo 

nuo tirštų miestų, o siela pasiilgo 
ilgų pasivaikščiojimų laukinėje 
gamtoje, jei norisi ištrinti iš galvos 

visus visus darbus ir rūpesčius – Jums 
padės kanarai ir keletas profesionalaus 

banglentininko pamokų... Čia vis dar 
Ispanija, bet jau visiškai kitokia. Balearų salos 

pasitinka kontrastingais kraštovaizdžiais ir šiltut 
šiltutėle jūra. kanarai – egzotiški, čia kiekviena 

sala demonstruoja savitą charakterį ir tik jai vienai 
būdingą laukinės gamtos grožį. 

La Sagrada FamiLia 
Antonio Gaudi gyvenimo šedevras stebina, 
glumina, žavi, pakeri net ir visko mačiusius 
keliautojus. Bažnyčia – tai liepsnojančios 
vaizduotės, toliaregiškos intuicijos ir 
preciziškų skaičiavimų vaisius. Stovint 

šalia net nesitiki, kad tai žmogaus rankų kūrinys. 
A. Gaudi pavyko – jo svajonė ir buvo statyti taip, 
kaip kuria gamta. La Sagrada Familia primena 
lakaus smėlio pilį, apraizgytą vešlios augmenijos 
– gyvą, alsuojantį, šilumą skleidžiantį 
organizmą, pasirengusį į savo glėbį priimti visus 
atvykstančius. Barseloniečiai laukia nesulaukia, 
kada gi bus baigtos 1882 metais prasidėjusios 
šios šventovės statybos. To klausdavo ir A. Gaudi 
amžininkai. O genialiojo architekto atsakymas 
būdavo genialiai paprastas: „Mano užsakovas 
(supraskite – Dievas) nesiskubina.“
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SALVADORO DALI MUZIEJUS
ši vieta tokia pat ekscentriška, kaip ir jos kūrėjas, dar 
jaunystėje metęs dailės studijas, nes anot jo, niekas 

neturi tiek kompetencijos, kad galėtų vertinti jo darbus. 
Vaizdiniai, kuriuos medituodamas regėjo dailininkas, kruopščiai 
perkelti ant nedidelio formato drobių, įkūnyti skulptūrose, 
interjeruose... kiek fantazijos, žaismingos, netikėtos ir 
griaunančios visus stereotipus! Vienas įspūdingiausių muziejuje 
siurrealistinių kambarių sukurtas pagal Holivudo žvaigždės 
Maė Vest veidą: du paveikslai – tai akys, židinys –  nosis, o lūpos 
– tai garsioji lūpų formos sofa, kino žvaigždės plaukus imituoja 
šviesios užuolaidos. šiame muziejuje daug 
mažų stebuklų, susiliejančių į vieną didelę 
įspūdingą fantasmagoriją.

kaip baigėsi Salvadoro Dali 
bendradarbiavimas su Waltu Disney‘umi 

galite pasižiūrėti čia:

GUELIO PARkAS
Jei ne tekstilės magnatas Eusebius 
Guelis – šio pasakiško parko nebūtų. Jis 

patikėjo A. Gaudi ir suteikė jam visišką laisvę. 
Tikras svajonių užsakovas neliko nuviltas, kaip 
ir tūkstančiai parko lankytojų dar ir šiandien 
aikčiojančių ties kiekvienu parko suoleliu, 
skulptūra ar fontanėliu. Sakoma, kad garsusis 
architektas parką kūrė be jokių planų, brėžinių, 
intuityviai lipdė pastatus ir kitus architektūrinius 
elementus lyg skulptūras. 
Iki šių dienų dar sklando ekscentriškas pavyzdys, 
kaip A. Gaudi, projektuodamas suolo formą ant 
dar nesustingusio šlapio gipso ruošinio, pasodino 
apnuogintą modelį sakydamas, kad įsispaudę 
išlinkimai labiau primins gyvą formą.

LoS giganteS 
UOLOS

kanarų salos, Tenerifė, 
Los gigantes – tiesiog iš 
vandenyno viršun šaunančios 
milžiniškos, ne, tiesiog 
gigantiškos, uolos. Stovi 
ten ant 700 m uolos lyg 
ant pasaulio krašto, vėjas 
maloniai glamonėja veidą, 
jei turėtum sparnus, atrodo, 
imtum ir nusklęstum virš 
putojančio vandenyno...  Gilūs 
tarpekliai, kalnagūbriai, uolos 
ir mažyčiai miesteliukai – 
šalia Los gigantes taip pat 
verda gyvenimas.

MONTSERATO
VIENUOLyNAS

„Dantytas kalnas“, sprendžiant pagal pavadinimą, 
nėra pati jaukiausia vieta. Tačiau būtent jame 
yra švenčiausia katalonijai vieta – Montserato 
vienuolynas. Ir kalbėdami apie Ispanijos stebuklus, šį 
kartą tai darysime ne perkeltine prasme, nes vienuolyno 
bazilikoje saugoma „Juodosios Montserato Mergelės“ 
skulptūra, vadinama stebuklingąja. Jos pamatyti plūsta 
piligrimai iš viso pasaulio ir stoja į ilgą eilę. Ar verta valandą 
praleisti joje – spręskite patys. Sakoma, kad nusilenkus 
„Juodajai Madonai“ išsipildo didžiausias noras.



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

Patariame

Vasarą jis bus puikus! Jam jokių priekaištų neturės saulės, 
paplūdimių ir maudynių mėgėjai. O norintys aktyviau pake-
liauti ir pamatyti kuo daugiau vietinių įdomybių, mieliau ren-
kasi pavasarį ir rudenį, kai oras dar nuostabiai šiltas, bet dar, 
arba jau nebevargina karščiai. Gegužė, rugsėjis ir spalis – tai 
metas, kada į Ispaniją keliauti vertėtų karščių nemėgstan-
tiems žmonėms.
Balandžio gale prasidėjęs sezonas piką pasiekia liepos–rugpjūčio 
mėnesiais, kai oro temperatūra svyruoja nuo 30 iki 40 laips-
nių karščio, o vanduo įkaista iki 25–30 laipsnių šilumos. Rug-
sėjis ir spalis dar lepina saule ir šiluma, o maudynių sezono 
mes, lietuviai, matyt neuždarytumėm ištisus metus. Net lap-
kričio mėnesį čia vanduo šiltesnis nei Baltijos jūroje vasarą.

Ispanijoje yra vietų, kur korida uždrausta. Pirmiausia šios 
pramogos atsisakė kanarų salos, nesenai griežtą „ne“ bulių 
kautynėms ištarė ir katalonai (taip pademonstruodami, kad jų 
kultūra, tai ne ispanų kultūra). Tačiau korida populiarumo ne-
praranda Andalūzijoje. Rondoje, seniausioje Ispanijos arenoje, 
rugsėjo mėnesį vyksta pačios įspūdingiausios fiestos, o į kori-
dos šventę „Goyesco“ suplaukia visas ispanų elitas. Žmogaus 
ir jaučio kovos sužavi ne visus svetimšalius, o vietiniai prie šio 
reginio pratinami nuo vaikystės. Ispanai mėgsta sakyti: „kol 
gyvuos korida, gyvuos Ispanija“ arba „kol gyvuos Ispanija, 
gyvuos ir korida“. Tad visiškai uždrausti aistringas kovas ispa-
nai tikrai nesiryš. 
Nenorintiems kautynių matyti gyvai, bet trokštantiems pažinti 
koridos atmosferą, rekomenduojame klasika tapusias Ernesto 
Hemingvėjaus (aistringo koridos gerbėjo) knygas „Fiesta“ ir 
„Pavojinga vasara“.

koks oras Ispanijoje?

koks oras kanaruose?

TAIP ar NE koridai?

Kosta Brava paplūdimiai 
tiesiog traukia poilsiui

Kanarai poilsiautojų 
laukia visus metus

Ispanijos kultūros 
simbolis – korida

kanarų salos lyg ir Ispanija, bet kartu ir ne – nutolusios jos į 
pietvakarius nuo Europos apie 1500 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 
vykti bet kuriuo metu. Norintys saulės ir paplūdimio malonumų 
turėtų rinktis gegužės–spalio mėnesius, šiuo metu turistų at-
vyksta 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.
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Įdomūs faktai

Trumpi, bet 
praktiški patarimai

Trumpas ispanų 
kalbos žodynėlis
Labas rytas (iki 12 val.) – Buenos dios - buenos dias
Laba diena (nuo 12 iki 18 val.) – Buenas tardes - buenas tardes
Labas vakaras (po 18 val.) – Buenas noches - buenas nočes
Labas – Hola – ola
Viso geriausio – adios – adios
Ačiū – gracias – grasias
Prašau – Por favor – por favor
koks Jūsų vardas? – como se llama Usted? – komo se ljama 
usted?
Mano vardas... – me llamo... – me ljamo...
Ar galite man padėti? – Puede ayudarme, por favor? – puede 
ajudame, por favor
Ačiū už pagalbą – gracias por ayuda – grasias por su ajuda
Atsiprašau  atleiskite – Perdon – perdon
Iki rytojaus –Hasta manana – asta manjana

Pusryčiai  – desayuno - desajuno
Pietūs – almuerzo – almuerzo
Vakarienė – Cena – sena
Staliukas – mesa – mesa
Sąskaita – La cuenta – la kuenta
Duona – Pan – pan
Sriuba – Sopa – sopa
Salotos – ensalada – ensalada
Aviena- Cordero – kordero
kiauliena – Cerdo – serdo
Veršiena – ternera – ternera
Vištiena – Pollo – poljo
Bulvės  – Patatas – patatas
Ryžiai – arroz – aros
Žuvis – Pescado – peskado
Alyvuogės – aceitunas – aseitunas
Sūris – Queso – kėso
Druska – Sal – sal
Vanduo – agua – akua
Sultys – Zumo – sumo
Raudonas vynas – Vino tinto – vino tinto
Baltas vynas – Vino blanco – vino blanko
Stalo vynas – Vino de mese – vino de mesa
Į sveikatą – Salud - salud
šampanas – Cava – kava
Alus – Cerveza – servesa
Desertas – Postre – postre
Ledai – Helado – elado

Daugumoje šalių egzistuoja tradicija – įmetus monetą į miesto 
fontaną būtinai į jį sugrįši. Ispanai turi savas tradicijas – tam, 
kad sugrįžtum, būtina atsigerti vandens iš specialaus fontanėlio 
Barselonoje.

Ispanija pasaulyje pirmauja pagal išeiginių dienų kiekį, o jų 
pietų pertraukos taip pat pačios ilgiausios. Juokaujama, kad jei 
iš ispanų atimtų fiestas ir siestas, jie, matyt, atsisakytų dirbti. 

Ispanijoje yra net 8 000 km paplūdimių.

Madridas – ne tik Ispanijos sostinė, bet ir tikslus geografinis 
šalies centras.

Jei keliausite autobusais, žinokite, jog šioje šalyje į autobusą   
lipama tik pro priekines duris, o išlipama pro galines.

Norintiems išsinuomoti automobilį būtina žinoti, jog kai kurios 
nuomos kompanijos reikalauja, kad vairuotojui būtų ne mažiau 
21 arba 23 metų ir jis turėtų ne mažesnį nei vienerių arba dviejų 
metų vairavimo stažą.

Parduotuvės Ispanijoje dirba nuo 9 ryto iki 21 vakaro su siestos 
pertrauka tarp 13 ir 16 val. Didieji prekybos centrai dirba be 
pertraukų nuo 10 iki 21 val. 
Jei prireiks į banką – skubėkite į jį iš pačio ryto, nes dirba jie tik 
nuo 8.30 iki 13.30 ir tik darbo dienomis.
Nenustebkite, jei norint už prekes atsiskaityti banko kortele 
Jūsų paprašys asmens dokumento.

Nors mokestis už aptarnavimą baruose bei restoranuose 
dažniausiai jau yra įtrauktas į kainą, čia įprasta dar palikti apie 
10 % arbatpinigių nuo priskaičiuotos sumos.

Atminkite, kad ispanai nepasižymi punktualumu – valanda šen 
ar ten jiems niekis. 

Jei į Ispaniją keliausite balandžio–gegužės bei spalio–lapkričio 
mėnesiais, įsidėkite megztuką ar šiltesnį švarką – vakarai ir 
naktys gali būti vėsios, tuo metu pasitaiko ir viena kita vėsesnė 
diena.

Gerti vandenį iš vandentiekio – nerekomenduojama.
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Gurmaniški 
įspūdžiai iš Ispanijos
Įspūdžiais dalijasi TEZ TOUR atstovė Diana

Rekomenduojame

Neišdildomą, šiltą, patį gardžiausią įspūdį man paliko vakarienė 
labai mažame šeimyniniame restoranėlyje „Le Gran Paella 
Valenciana“ Tenerifėje ant jūros kranto. Laukti staliuko reikėjo net  
pusę valandos – tačiau tikrai buvo verta! Porcijų dydis pranoko 
mūsų galimybes, o maisto skonis buvo tiesiog fantastiškas. Jūros 
gėrybių pasirinkimas toks, kad net nežinai ką išsirinkti. šią vietelę 
rekomenduoju visiems vykstantiems į Tenerifę. Neabejoju, liksite 
sužavėti ir Jūs.

Visada iš Ispanijos parsivežu įvairiausių prieskonių ir ryžių, skirtų 
paelijai gaminti. Išduosiu Jums savo mėgiamiausią receptą:
Jums reikės 400 g šaldytų jūros gėrybių, 150–180 g raudonų sal-
džiųjų paprikų, 100–150g svogūnų, 4–5 skiltelių česnako, 250–300 
g vištienos filė be odos, 300 g plikytų ryžių, 40 g vištienos sultinio 
kubelių, 1 l vandens, 1 g šafrano, 100 g alyvuogių aliejaus, šaukš-
telio druskos, žiupsnelio maltų baltųjų pipirų, 100 g pomidorų be 
odos ir sėklų.
Pradėkime! Į verdantį vandenį sudėkite vištienos sultinio kubelius. 
kai sultinys ištirps, suberkite jūros gėrybes ir virkite apie 2 min., 
po 2 min. nukoškite ir atvėsinkite šaltu vandeniu. Atvėsintas jūros 
gėrybes nusausinkite. Į įkaitintą puodą su alyvuogių aliejumi 
suberkite supjaustytus svogūnus ir kepkite nuolat maišydami 
tol, kol taps auksinės spalvos, po to suberkite šiaudeliais 
supjaustytas paprikas ir viską kartu apkepinkite. Truputį vėliau 
sudėkite plonais šiaudeliais supjaustytą vištienos filė, suberkite 
susmulkintus česnakus, supjaustytus pomidorus, šafraną, viską 
gerai išmaišykite ir pakepinkite apie 5 minutes. Išimkite iškeptus 
produktus, o į aliejų suberkite nuplautus ir nusausintus ryžius, juos 
apkepinkite ir nuolat maišydami į puodą su ryžiais įpilkite sultinio, 
kuriame virė jūros gėrybės, ir pavirkite uždengtame puode apie 25 
min. retkarčiais pamaišydami. Į išvirtus ryžius sudėkite vištieną 
ir jūros gėrybes, išmaišykite, jei reikia įpilkite sultinio, uždenkite 
puodą ir dar pavirkite apie 5 min. Skanaus!
Nenusiteikusiems paelijos gamybai, rekomenduočiau paprastutį 
ispanišką užkandį – Pan Con tomate – šviesią duoną įtrinkite 
pomidoru, pabarstykite druska ir apšlakstykite alyvuogių aliejumi.

Ispanų virtuvės neįsivaizduoju be alyvuogių aliejaus ir česnako. 
Taip pat ir be sangrijos, Ispanijoje ruošiamos vyno ar šampano 
pagrindu, įdedant vaisių ar uogų. O katalonai pagrįstai gali 
didžiuotis savo šampanizuotu vynu – cavas.

Pačios gurmaniškiausios lauktuvės – džiovintas kumpis jamón 
serrano, ugningoji chorizo dešra ar manchego sūris iš avių pieno 
(galima rasti ir vakuuminėje pakuotėje). Saldumynų mėgėjams 
rekomenduoju saldžiųjų migdolų patiekalą turrón, kurio galima 
įsigyti Ispanijos vienuolynuose.
Anyžiniai gėrimai, šeris, vynas, sangrija, saldieji žolelių likeriai 
hierbas ar statinėse brandintas ispaniškas brendis – taip pat 
nenuvils.

Tenerifėje, priešais „Hovima Jardin Caleta“ viešbutį, jaukioje 
įlankoje, mano manymu, spiečiasi patys geriausi jūros gėrybių 
restoranėliai. Patiekalai čia ruošiami iš ką tik pat pagauto laimikio. 
Viskas dieviškai skanu ir šviežia. Dar ir aplinka labai romantiška, 
ypač vakarais, kai įlankėlė gražiai apšviesta ir vaizdas iš restorano 
tiesiog užburiantis.

Įsimintiniausias Jūsų gurmaniškas patyrimas Ispanijoje

Mėgstamiausias, dažniausiai gaminamas tradicinis 
ispaniškas patiekalas. Gal pasidalintumėte receptu?

Tipiškiausias, Jūsų nuomone, vietinis maisto 
produktas, kuriuo ispanai gali didžiuotis.

Kokių gurmaniškų lauktuvių (maisto produktą, kurio 
tikrai nerasite Lietuvoje) rekomenduotumėte parsivežti 
iš Ispanijos?

Vieta, į kurią siūlytumėte užsukti pavalgyti arba ko 
primygtinai rekomenduotumėte paskanauti viešint 
Ispanijoje?

Vienas populiariausių 
desertų – baltoji riešutų 
nuga „torrone“
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konservuoti ančiuviai, alyvuogės, aštuonkojai – patiems gar-
džiausiems tapas ruošti ir prisiminimams apie Ispaniją atgaivinti.
Geriausias kumpis (gaila, kad jis nepigus) – Jamon iberico de 
Bellota. Tiesiog nežemiško skonio kumpis gaminamas iš juodųjų 
Iberijos kiaulių, lakstančių ąžuolynuose ir mintančių gilėmis 
(bellota ir reiškia giles).
kvapnusis ispaniškas šafranas – sakoma, brangesnis net už 
auksą. Be jo ispaniška paelija nebus tikra.
membrillo – iš aivos vaisių gaminamas džemas, itin derantis su 
vietiniais ispaniškais sūriais. Bet skanus ir vienas – tiesiog kaip 
desertas.
Labai gardus romas su medumi.
Vienas keisčiausių, bet įspūdingiausių gurmaniškų suvenyrų – 
cukruotos žibuoklės. Jų įsigyti galima Madride, Canalejas aikš-
tėje, parduotuvėlėje „La Violeta“. šią saldumynų parduotuvėlę, 
atidarytą dar 1915 metais verta aplankyti ne tik dėl cukruotų ži-
buoklių, čia tikras saldainių rojus.

Patatas bravas (bulvės pomidorų padaže); 
calamares fritos (kepti kalmarai); 
boquerones (ančiuviai); 
croquetas de jamón (bulvių kroketai);
chorizo (kiaulienos dešra); 
albóndigas (mėsos kukuliai); 
berenjenas gratinadas (sūriu apkepti baklažanai);
ir visko, ką pasiūlys už baro besisukiojantis šeimininkas! 

Rinkitės atokesnius barus, toliau nuo turistų pramintų takų. 
Barselonoje norime Jums rekomenduoti užkandžių barą „Inopia“, 
eixample esquerra rajone. ši vieta orientuota į vietinius gyventojus, 
tad užsukite ten, jei išdrįsite pabūti „kaip vietiniai“.

Norėtumėme dar papildyti 
Dianos gurmaniškų lauktuvių sąrašą.

Būtinai paragaukite Tapas užkandžių:

Ispaniškos 
lauktuvės
Moterims labai tiks koks nors flamenko atributas – vėduoklė, 
kastanjetės, puošnus galvos apdangalas, o gal net ir šokio ba-
teliai ar ryškiaspalvė suknelė.

Vyrus, ypač futbolo fanus, tikrai pradžiugins futbolo marškinė-
liai arba „Real“, „Madrid“, „Barcelona“ klubų simbolika pada-
binti aksesuarai.

Vynas tikrame odiniame vynmaišyje – tai jau daugiau nei gur-
maniškas suvenyras, visi liks sužavėti.
Jei katalonijos suvenyrų parduotuvėlės vitrinoje pamatysite 
daugybę kakojančių berniukų figūrėlių – nepurkštaukite, sa-
koma, kad jos neša sėkmę ir jas būtina laikyti matomiausioje 
namų vietoje.

Lankantis Tolede moterys negali atsispirti vietinių auksarankių 
kurtiems papuošalams – jie verti dėmesio, o kainos nesikan-
džioja. Vyrai dažniausiai akis gano po garsiųjų Toledo peilių ir 
kardų vitrinas... 

Išsigandote koridos ir gyvai jos nepamatėte – tai gal įsigykite 
nors nedidelę keramikinę jaučio figūrėlę arba retro stiliaus pla-
katą su koridos vaizdais – Sevilijoje jų rasite prie koridos arenų.

O kur dar Valensijos porcelianas, medinės dėžutės iš Grana-
dos, odos dirbiniai iš Balearų salų, suvenyriniai marškinėliai 
Kukuxumusu su liksmomis aplikacijomis iš Madrido, Galicijos 
nėriniai, spalvoto stiklo dirbiniai iš Maljorkos – reikės didelio 
lagamino visoms lauktuvėms sutalpinti.

Paelija – tradicinis ispaniškas patiekalas 
iš ryžių, vištienos ir jūros gėrybių

Jautis – viena
s šalies s

imbolių, tad iš 

jo odos pagaminta gertu
vė – puikiausias 

suvenyras

Originalus suvenyras iš muzikuojančios Ispanijos – kastanjetės



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

Ispanijos sostinė Madridas

Ispanija – tai šalis, kuri skirta ne vien ilsėtis – ji turtinga savo istorija, architektūra, garsi žymiais žmonėmis, 
viliojanti flamenko ritmais, karšta ispanų kultūra. Pažintinis turas „Ispaniška baladė“ prasideda viešnage 
kosmopolitiškoje Barselonoje, pratęsia pažintį  su Aragono srities sostine Saragosa bei dabartine šalies sostine 
Madridu, auksakalių centru Toledu, buvusia Arabų kalifato sostine Kordoba, Granados provincijos sostine 
Granada, Andalūzijos sostine Sevilija bei paelija kvepiančia Valensija.

ISPANIškA BALADė
Barselona–Saragosa–Madridas–Toledas–kordoba–Granada–Sevilija–Valensija–Barselona

Vilnius–Barselona
Skrydis Vilnius-Barselona. Atvykimas į 
Barseloną. Vakarienė nacionaliniame restorane, 
kuris įsikūręs architektūriniame komplekse – 
„Ispaniškieji kaimeliai“*. „Dainuojančių fontanų“ 
šou Barselonoje (išskyrus tas datas, kai fontanai 
yra remontuojami arba uždaryti). Nakvynė 
viešbutyje.

Barselona / Saragosa M adridas
Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po 
Barseloną aplankant pagrindines miesto 
įžymybes. Pervežimas į Madridą su sustojimu ir trumpa 
ekskursija po Saragosos miesto centrą. Vėlyvas atvykimas 
į Madridą. Nakvynė viešbutyje.

Madridas / Toledas
Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Ispanijos sostinę: kolumbo 
ir Ispanijos aikštės, Rekoleto ir kasteljano bulvarai, Prado alėja, 
„Las Ventas“ arena,  Debot šventykla, San Francisko Grande 
Bazilika (Basilica de san Francisco el grande), Atoča stotis. 
Pietūs. Ekskursija po Toledą (įtrauktas į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą) – miestą su žymiąja katedra*,  bažnyčiomis 
ir vienuolynais, žydų kvartalu ir buvusios Ispanijos sostinės 
žavesiu. Grįžimas į Madridą. Nakvynė viešbutyje.

Top maršrutas

1 DIENA (šeštadienis)

2 DIENA (sekmadienis)

3 DIENA (pirmadienis)

Pažintinis maršrutas

Barselona

Alkasaro tvirtovė pastatyta ant romėnų, vestgotų ir musulmonų tvirtovių pamatų
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Madridas/Kordoba
Pusryčiai. Laisvas laikas–„Prado muziejaus“ lankymui 
(be gido). Išvykimas į Andalūziją per kastilijos–La Mančos 
regioną, kur vyko Migelio de Servanteso romano „Don 
kichotas“ veiksmas. Apsilankymas kordoboje, buvusioje 
Arabų kalifato sostinėje: žymioji kordobos mečetė*, 
Alkazaras – maurų rūmai, žydų kvartalas, senamiesčio 
įžymybės ir gatvelės. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje 
Sevilijoje arba kordoboje.

Sevilija / Cheres De La Frontera
Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Seviliją, Andalūzijos 
sostinę: trečia pagal didumą Europoje katedra*, kurioje yra 
kristupo kolumbo kapas, Santa Cruz kvartalas, koridos 
arena, Ispanijos ir Amerikos aikštės, 1929 m. ir 1992 m. 
parodų pavilijonai. Ekskursija po Cheres de la Frontera 
miestą – tai vyno bei grynakraujų andalūziškų žirgų 
gimtinė. Apsilankymas vyno rūsyje, „chereso“ degustacija*. 
Vakarienė ir nakvynė viešbutyje. Norintieji, už papildomą 
mokestį, galės apsilankyti flamenko šou.

Granada
Pusryčiai. Išvykimas į Granadą. Apžvalginė ekskursija 
po Granadą: Alhambros rūmai*, generalife sodas*, 
pats seniausias Europoje arabiškų rūmų kompleksas. 
Nakvynė viešbutyje Mursijos regione.

Valensija / Barselona
Pusryčiai. Išvykimas į Barseloną. Pakeliui, ekskursija 
pėsčiomis po istorinį Valensijos miesto centrą: katedra, 
kurioje saugoma šv. Gralio taurės kopija, viduramžių 
birža, centrinis turgus, koridos arena. Po ekskursijos 
toliau tęsiama kelionė į  Barseloną. Vakarienė ir nakvynė 
viešbutyje Barselonos apylinkėse.

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

Į pažintinio turo kainą įskaičiuota:
- skrydis Vilnius–Barselona–Vilnius;
- 7 nakvynės 2*/3* kategorijų viešbučiuose;
- pusryčiai;
- 5 vakarienės arba pietūs;
- pervežimas autobusu pagal numatytą programą;
- rusų kalba kalbantis gidas; 
- pervežimai oro uostas-viešbutis-oro uostas;
- įėjimo bilietai į lankomus objektus pažymėti*.

Viešint Granadoje, b
ūtina 

aplankyti A
lhambros rūmus

4 DIENA (antradienis)

5 DIENA (trečiadienis)

6 DIENA (ketvirtadienis)

7 DIENA (penktadienis)

8 DIENA (šeštadienis) Madridas

GIDAS REkOMENDUOJA
Tikriems ispanų dailės gerbėjams aplankyti Prado 
muziejų tikrai būtina. O prieš išvykdami žinias apie 
genialiųjų menininkų asmenybes galite praturtinti 
pažiūrėję keletą tikrai intriguojančių kino filmų. Mūsų 
mėgiamiausi: Jameso Ivory „Išlikti su Pikaso“ su Anthony 
Hopkinsu ir Miloso Formano „Goja“, kuriame garsųjį 
dailininką įkūnijo toks pat garsus ispanų aktorius Javieras 
Bardemas.

taip keliauti galėčiau nesustodamas! Puiki kompanija, 
nuostabūs gidai ir fantastiški maršruto objektai...
  Gediminas, 45 metų statybininkas

Senai svajojau aplankyti toledą, nors nežinau, iš kur ta 
trauka. Jis manęs nenuvylė, kaip ir visa kelionė!
   Danutė, 30 metų tapytoja

Pamatyti tiek daug ispanijos per vieną savaitę net 
nesitikėjau – puikus maršrutas. Labiausiai džiaugiuosi 
aplankęs madridą.
   Saulius, 37 metų muzikantas 

Dėmesio! Programa gali keistis priklausomai nuo 
skrydžių grafikų bei sezoniškumo.
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Pažintinis turas po Viduržemio jūros baseino šalis - Ispaniją, Prancūziją, 
Italiją bei Monaką. 4 šalys vienoje pažintinėje kelionėje sužavės gamta, 
miestais ir miesteliais!

VIDURŽEMIO JŪROS PASAkA.
Barselona–kosta Brava–Salvadoro Dali muziejus–Nica–
Monakas–San Remas–kanai–kosta Brava–Barselona

Vilnius–Barselona
Skrydis Vilnius-Barselona. Atvykimas į Barseloną. 
Vakarienė nacionaliniame restorane, kuris įsikūręs 
architektūriniame komplekse – „Ispaniškieji kaimeliai“*. 
„Dainuojančių fontanų“ šou Barselonoje (išskyrus tas 
datas, kai fontanai yra remontuojami arba uždaryti). 
Nakvynė viešbutyje.

Barselona / Kosta Brava
Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Barseloną: architekto 
Antonio Gaudi suprojektuotas Guelio parkas, Milo ir Batlio 
namai („Casa Mila“ ir „Casa Batllo“), šv. šeimos bažnyčia 
(„La Sagrada Familia“), Passeig de gracia gatvė, katalonijos 
aikštė, Montjuik kalnas, olimpinis kaimelis, gotikinis 
kvartalas. Išvykimas į kosta Bravą. Apgyvendinimas 
viešbutyje Loret de Maro kurorte. Pasivaikščiojimas po 
Loret de Maro kurortą užsukant į muziejų „katės namai“*. 
Vakarienė. Nakvynė viešbutyje.

Loret De Maras / Figeresas / Nica
Pusryčiai. Ekskursija „Sveika, kosta Brava!“ – tai pažintis 
su vaizdinga pakrantės linija, „šventos klotildos sodais“*, 
ispaniškų vynų degustacija tradiciniame vyno rūsyje*. 
Pietūs. 
Išvykimas į Prancūzijos „Žydrąją pakrantę“, pakeliui 
užsukant į Figereso mieste įsikūrusį Salvadoro Dali  teatrą-
muziejų. Vėlyvas atvykimas į Nicą. Nakvynė viešbutyje.

Šv. Šeimos bažnyčia – įspūdingas garsiojo architekto A. Gaudi kūrinys

Žėrintis vakarinis Monakas

Top maršrutas

1 DIENA (šeštadienis)

2 DIENA (sekmadienis)

3 DIENA (pirmadienis)

4 DIENA (antradienis)

Loret De Maras / Kosta Brava
Pusryčiai. Laisvas laikas. Pietūs ir vakarienė.
Norintys, už papildomą mokestį, gali vykti į ekskursijas: 
Montserato vienuolynas, laisva diena Barselonoje, ekskursija į 
viduramžių miestą Žironą. Nakvynė viešbutyje.

Pažintinis maršrutas
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Kanai / Nica
Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Nicą: Anglų 
bulvaras, Cimiez kalnas, uostas. Apsilankymas 
viduramžių kaimelyje – eze, esančiame kalnuose. 
Apsilankymas kvepalų muziejuje* su galimybe įsigyti 
žinomų prancūziškų aromatų. Išvykimas į kanus. 
Panoraminė ekskursija pravažiuojant - antib kyšulys ir 
„Juan de le Pen“ (be sustojimo). Apžvalginė ekskursija po 
kanus: kruazet krantinė, žymioji „Žvaigždžių alėja“ šalia 
kino festivalių rūmų. Nakvynė viešbutyje.

San Remas / Monakas
Pusryčiai. Ekskursija po San Remą (Italija) – Europos 
gėlių sostinę. Laisvas laikas. Ekskursija po Monako 
kunigaikštystę: Monte karlo kazino, „Auksinis trikampis“, 
katedra, kunigaikščių rūmai. Grįžimas į Nicą. Nakvynė 
viešbutyje.

Į pažintinio turo kainą įskaičiuota:
- skrydis Vilnius - Barselona – Vilnius; 
- 7 nakvynės 2*/3* kategorijų viešbučiuose; 
- pusryčiai; 
- 6 pietūs arba vakarienės; 
- pervežimai autobusu pagal numatytą 
maršrutą; 
- įėjimo bilietai į lankomus objektus 
pažymėti *; 
- rusų kalba kalbantis gidas; 
- pervežimai oro uostas-viešbutis-
oro uostas.

Elegantiškoji Nica – lyg iš atviruko

Įspūdingas vakarinis muzikos ir 

vandens šokis

Nica / Kosta Brava
Pusryčiai. Išvykimas į Ispaniją/kosta Bravą. Atvykimas į Loret 
de Maro kurortą. Apgyvendinimas viešbutyje. Vakarienė.

5 DIENA (trečiadienis)

6 DIENA (ketvirtadienis)

7 DIENA (penktadienis)

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

8 DIENA (šeštadienis)

Jaunystėje labai mėgau prancūzų filmus, labiausiai 
žavėdavo filmuoti Pietų Prancūzijos pakrantėse. dabar 
visa tai pamačiau savo akimis ir esu tiesiog sužavėta.

Danutė, 58 metų parduotuvės savininkė

Buvo tiek visko gražaus ir įdomaus! Stigo tik laiko... 
tad būtinai dar čia sugrįšiu...

Silvija, 37 metų stomatologė

Supratau, kad nebūtina belstis į kitus žemynus, 
norint pamatyti įspūdingų vaizdų ir paragauti 
gurmaniškiausių patiekalų. europa nuostabi, ypač jos 
Viduržemio jūros pakrantė!

Nedas, 40 metų farmacininkas

GIDAS REkOMENDUOJA
Jei sugalvosite laimę išmėginti kazino, 
būkite pasiruošę už įėjimą sumokėti 10 
eurų, tiek pat jums atsieis ir du žetonai.

Dėmesio! Programa gali
keistis priklausomai nuo skrydžių 
grafikų bei sezoniškumo.
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Katalonija (isp. Catalunya) – ekonomiškai stipriausias 
Ispanijos autonominis regionas, įsikūręs šalies rytuose 
palei Viduržemio jūros pakrantę. Didžiausias šio regiono 
turtas – nepaprastai gražios ir maloniam poilsiui 
sutvertos Viduržemio jūros pakrantės.  

Katalonija

kATALONIJA. 
Auksinė Ispanijos pakrantė

Nuo ilgiausio pasaulyje suolo Guelio parke 
atsiveria nuostabi miesto panorama
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Net 25 % visų turistų, atvykstančių 
į Ispaniją, renkasi Kataloniją. Juos 
labiausiai žavi šurmuliuojanti 
Barselona ir net 580 km paplūdimių. 
Paplūdimio sezonas čia prasideda 
jau gegužės mėnesį, kai vandens šiluma 
pasiekia 20 laipsnių, ir tęsiasi 
iki pat spalio pabaigos… 
Argi ne rojus poilsiaujantiems?
Katalonijoje daug stulbinančio 
grožio pakrančių su nedideliais 
kurortiniais miesteliais, 
o Jums vietą poilsiui 
rekomenduojame 
rinktis pačiuose 
gražiausiuose: 
Kosta Bravoje, 
Kosta Doradoje ir 
Kosta de Barselona-Maresmėje.

A. Gaudi projektuotą Guelio parką primenantis rėmelis, puodelis ar 
lėkštutė iš spalvotos mozaikos.
šokoladinis arba slyvų likeris „Crema Catalana“.
Porron – tipiškas katalonijai vyno butelis, tačiau 
mums netipiškos, neįprastos formos. Jie būna stikli-
niai arba moliniai, su ilgu ilgu snapu, kad būtų galima 
atsigerti vyno tiesiai iš šio ąsočio.
Cava – putojantis vynas, niekuo nenusileidžiantis 
prancūziškam šampanui, nes gaminamas tokiu pat tradiciniu metodu.
Alyvuogių aliejus – tikrai labai geras.
Flamenko atributika – kastanjetės, vėduoklės, suknelės, gitaros, ba-
teliai...
Turron – migdolų chalva.
Turron Duro – labai kietas Turron‘as iš nesmulkintų migdolų, aplietų 
saldžiu sirupu ir supakuotų į valgomą ryžių popierių.  
Berretina – tradicinė katalonietiška raudona kepuraitė.
Espadriles – patys patogiausi katalonietiški vasariški bateliai-
sandalai.

Paella – visame pasaulyje žinomas ryžių troškinys su šafranu, mėsa, 
daržovėmis ar jūros gėrybėmis.
Amanida – katalonų salotos iš daržovių ir vytintos mėsos bei sūrio, 
žuvies ar vėžiagyvių.
Butifarra amb mongetes – tradicinis katalonų patiekalas iš keptos ant 
grotelių juodos dešros su baltomis pupelėmis.
Parrilada de Mariscos – ant grotelių keptų vėžiagyvių rinkinys, 
patiekiamas su česnakiniu padažu.

Žmonių piramidės (įvairiu laiku). Taragonos provincija garsėja savo 
„lipikų“ festivaliais: vyrai lipa vieni kitiems ant pečių, stengdamiesi 
pastatyti aukščiausią bokštą, kartais siekiantį net 7 metrų aukštį.
Mirties šokis (Didįjį ketvirtadienį). Verges (Žironos provincijoje) 
mieste vyksta šventė, kurios metu vyrai, apsirengę skeletais, 
atlieka šiurpų šokį.
šv. Jurgio diena (balandžio 23 d.). katalonijos globėjo šventė.
La Patum – Devintinės (gegužė–birželis). Berga 
mieste (Barselonos provincija) per miestą žygiuoja 
milžinai, velniai ir kitos pabaisų imitacijos, vyksta 
ugnies ir dūmų šventė.
San Juan (birželio 23 d.). Visa katalonija švenčia 
šv. Jono dieną su  laužais ir fejerverkais.

kATALONIJOS LAUkTUVėS

VIETINIAI DELIkATESAI

VIETINėS FIESTOS

Katalonija

GIDAS REkOMENDUOJA
katalonai – tai atskira, labai išdidi tauta valstybėje. 
Ji turi ne tik savo sostinę – Barseloną, savo kalbą – 
katalonų, savo nacionalines šventes, bet ir parlamentą. 
Tad viešėdami šiame regione nepamirškite, kad esate 
ne Ispanijoje, o katalonijoje ir girkite katalonietišką vyną, 
katalonietišką svetingumą, katalonietišką maistą ir t.t.

GIDAS REkOMENDUOJA
Susidomėjusiems katalonijos istorija, norintiems 
daugiau sužinoti apie įvykius Ispanijos pilietinio karo 
metu, rekomeduojame George‘o Orvelo knygą – 
„katalonijai pagerbti“.
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BARSELONA. 
Gyvenimo šventė

Gyvosios skulptūros, gėlių ir paukščių 
prekeiviai, dailininkai ir šokėjai, smalsuoliai 
ir keistuoliai – gyvenimas pagrindinėje 
Barselonos arterijoje Las ramblas tiesiog 
pulsuoja. šis miestas gyvas, jaudinantis, 
spalvingas ir be galo gražus. Barselona 

– nuostabios architektūros miestas, sujungęs romėnų 
architektūros paminklus, viduramžių gatveles ir kvartalus, 
nuostabius modernizmo epochos pastatus ir avangardinius 
pastarojo šimtmečio statinius.

Antonio Gaudi suprojektuotą šv. šeimos bažnyčią (isp. La Sagrada 
Familia). Tai iš tiesų viena originaliausių bažnyčių pasaulyje, kerinti 
mistiniu grožiu ir formų unikalumu. 
Pasivaikščiosime Las ramblas gatve. Jei turėtumėte tik vieną valandą 
įspūdžiui apie Barseloną susidaryti – rinkitės pasivaikščiojimą šia 
gatve. Jei eisite Las ramblas iki pat jūros – prieš akis plauks rūmai, 
parduotuvės, kavinės, gatvės prekiautojai ir fantastiško grožio 
gyvosios skulptūros.
Gotikos kvartalą (isp. Barri gotic). Tai tikroji Barselonos širdis. 
kvartalo centre akį traukia didinga XIV a. katedra su daugybe meno 
lobių. šiame kvartale galima išvysti miesto rotušę, parlamento 
rūmus, karalių rūmus, miesto istorijos muziejų, daugybę restoranų, 
antikvarinių krautuvėlių. 
Guelio parką (isp. Park guell). kai 1886 metais turtingas tekstilės 
magnatas Guelis paprašė Gaudį suprojektuoti namą miesto centre, 
architektas pastatė savo pirmąjį šedevrą – Guelio rūmus. 1900 
metais Gaudis sulaukė dar vieno Guelio pasiūlymo, po kurio gimė 
pats originaliausias jo kūrinys – Guelio parkas. Jame – spalvingomis 
mozaikomis dekoruotas vienas ilgiausių pasaulyje suoliukų.

Barselona – puiki vieta įdomesnių rūbų bei aksesuarų paieškoms. Čia 
tarp didžiulių populiarių prekinių ženklų parduotuvių rasite daugybę 
jaukių mielų vietinių dizainerių parduotuvėlių-butikų. Pavaikščiokite 
Paseo del Borne apžiūrėsite gražią bažnyčią, užsuksite į vietinius 
barus ir tuo pačiu aplankysite keletą jaukių butikų. gracia rajonėlis 
pilnas įdomių parduotuvėlių ir barų – po jį verta paklaidžioti, beje savo 
atmosfera jis šiek tiek primena Vilniaus Užupį.
O taikliausiai Barselonos charakterį, mūsų nuomone, atspindi 
„Desigual“ bei „Custo Barselona“ prekiniai ženklai – spalvingi, 
linksmi, gyvomis ir optimistiškomis spalvomis žėrintys, į jokius rėmus 
netelpantys rūbai ir aksesuarai.

Pinchos – taip vadinasi tipiškos šiaurės Ispanijos tapos. Pinchos 
užkandinių ieškokite l‘argenteria gatvėje. 
Galicijos regiono virtuvės skanėstų verta paragauti „La Campaña“ 
restoranėlyje (Calvet gatvėje, 28). Čia maistas labai geras ir nebrangus.
Idomesnių tapų degustacijai užsukite į restoraną labai gražiu 
pavadinimu „Shhh..., no se lo digas a nadie“ (lietuviškai pavadinimas 
skambėtų „Tssss..., tik niekam nesakyk“ (torrijos gatvė, 53).

Barseloniečiai sako, kad jei nebuvai La Boqueria, nebuvai ir 
Barselonoje. Tai 800 metų gyvuojantis turgus – 
tikra gurmanų meka, ekstravagantiškas spalvingas 
natiurmortas iš pačių gardžiausių vaisių, daržovių, 
kumpių, dešrų ir net kiaulės kojų. La Boqueria 
atsidaro 5 val. ryto Ramblos alėjoje (rambla, 85–89).
Pablo Pikaso muziejus. Tai viena labiausiai turistų 

lankomų vietų Barselonoje. Ir ji to verta! Čia saugoma 3000 šio 
žymaus menininko darbų, daugiausiai ankstyvosios jo kūrybos 
piešinių, paveikslų, keramikos dirbinių. Nemokamas įėjimas pirmą 
mėnesio sekmadienį ir kiekvieną sekmadienį po 15 valandos. 
Casa milla ir Casa Batllo – A. Gaudi suprojektuoti gyvenamieji namai. 
Ispaniškos secesijos pavyzdžiai, kerintys vilnijančiomis architektūros 
formomis.
kristupo kolumbo kolona. ši milžiniška kolona su kolumbo statula 
viršuje Las ramblos pabaigoje, prie jūros, primena didįjį keliautoją ir jo 
žygį. kolonoje įtaisytu liftu galima pakilti į jos viršų. 
montjuic kalva, iškilusi 213 m. virš prekybos uosto miesto pietuose. 
Ant šios kalvos įsikūręs ne vienas lankytinas objektas. Vienas iš jų – 
„Ispaniškųjų kaimelių“ muziejus. Vaikštinėdami „kaimelių“ gatvelėmis 
susipažinsite su skirtingų Ispanijos regionų architektūra, galėsite 
pailsėti lauko kavinukėse ir paklausyti gyvos muzikos koncertų.
Barselonos akvariumas (isp. L’ aquarium) Barselonos uoste puikuojasi 
viena iš didžiausių pasaulyje Viduržemio jūros baseino floros ir faunos 
įvairove.

PAPILDOMI OBJEkTAI

MIESTO PORTRETAS

APLANkySIME

  Iš Kosta Bravos, Kosta Dorados, 
Kosta de Barselona-Maresmės.

GIDAS 
REkOMENDUOJA
Barselonos grožybės taip 
įtraukia, kad dažnas turistas 
praranda budrumą, o 
kartais ir piniginę. Atminkite, 
Barselonoje būtina saugotis 
kišenvagių, tiksliau, akylai 
prižiūrėti vertingus savo 
daiktus ir pinigines.

GIDAS REkOMENDUOJA
kad atsakytumėte į klausimą: „kokia ta Barselona?“ – 
vienos dienos apsilankymo tikrai neužteks. Reikėtų bent 
savaitės... Tad dar pasidairykime į šį magišką miestą 
kitų akimis: kaip į idealų foną žemiškoms aistroms 
Vudžio Aleno filme „Viki, kristina, Barselona“, mistišką, 
intriguojančią, paslaptingą veiksmo vietą rašytojo 
C.R. Zafono (gimusio Barselonoje) be pasigailėjimo 
įtraukiančiose knygose „Angelo žaidimas“ ir „Vėjo šešėlis“. 
O kokia Barselona buvo prieš 650 metų – atsakymą rasite 
Ildefoso Falcones knygoje „Jūros katedra“.

UŽSUkITE UŽkĄSTI

NUSIPIRkITE kĄ 
NORS GRAŽAUS!

KATALONIJOS ekskursijos

Spalvinga stiklo ir keramikos 
mozaikų karalystė – Guelio parkas
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VALENSIJA. 
Gurmaniškas miestas
Iš kosta Dorados.
138 m. pr. kr. derlingoje lygumoje romėnų įkurtas miestas 
buvo vienas gyviausių Romos imperijos kultūrinių centrų ir 
per ilgą laiką išaugo į trečią pagal dydį Ispanijos miestą. šio 
miesto šarmas – senovinės aikštės, sodai, muziejai, siaurutės 
jaukios gatvelės, paplūdimiai, nusėti saule bei gyvenimu 
besimėgaujančiais žmonėmis. šis 2 000 metų istorija alsuo-
jantis miestas ir jo atmosfera įtraukia ir nepalieka abejingų. 
Ir kaipgi atsispirti toms milžiniškoms apelsinų giraitėms, 
elegantiškai architektūrai ir vienai spalvingiausių Ispanijos 
fiestų „Las Falas“...

Valensijos katedrą. Tai viena garsiausių šio miesto puošmenų. šios 
katedros statyba tęsėsi per amžius, tad joje galima aptikti romaninio, 
gotikos ir baroko architektūros stiliaus detalių. katedros koplyčioje 
saugoma agato taurė, laikoma šventuoju Graliu. Garsioji katedros 
varpinė miguelete, turinti įspūdingą aštuonių kampų kupolą, yra 
Valensijos miesto simbolis.
torres de Serranos vartus. Du milžiniški bokštai aukštai iškyla virš 
miesto, o juos jungia dantyta bokšto siena su subtiliais ornamentais. 
Tai gotikinio stiliaus architektūros paminklas, pastatytas 1392 metais. 
kurį laiką bokštai veikė kaip kalėjimas.
La Lonja pastatą. Biržos pastatas, vienas iš pačių svarbiausių gotikinio 
stiliaus civilinių pastatų Europoje, išpuoštas groteskiškomis figūromis 
bei grakščiomis spiralinėmis kolonomis. 1996 metais įtrauktas į 
UNESCO kultūros paveldo sąrašą.

Bejėgės Mergelės Marijos bazilika – baroko stiliaus kūrinys, 
pastatytas XVII amžiuje. Bazilika garsi Palomino freskomis. 
Nacionalinis Ispanijos keramikos muziejus įsikūręs itin puošniame 
barokinio stiliaus dvare. Valensija garsėja keramikos meistrais, o 
šiame muziejuje galima apžiūrėti įvairių keramikos mokyklų darbus. 

Jei turite laiko, tikrai verta užsukti į Valensijos sodus: „Jardines de 
Viveros“, „Alameda“ ir „Jardines de Monforte“. 

Ir dar: Valensijos traukinių stotis, turgavietė, botanikos bei zoologijos 
sodai, Mokslo ir meno muziejus.

PAPILDOMI OBJEkTAIMIESTO PORTRETAS

APLANkySIME

Tai miestas, kuriame norisi 
pasiklysti – vaikščioti jaukiomis 
gatvėmis, užkandžiauti, o vakare 
įsilieti į vietinę šventę...

Kristina, 43 metų 
leidyklos darbuotoja

Miesto puošmena - 
Valensijos katedra

Įspūdingas architektūrinis šedevras 
– Valensijos operos teatras

GIDAS REkOMENDUOJA
Visi turbūt žinote, kad būtent Valensija yra paelijos gimtinė. 
šiame mieste geras maistas tiesiog dievinamas. O karštą 
vasaros dieną būtina paragauti vietinių gaiviųjų gėrimų: 
Horchatа – gaivus gėrimas iš tigrinio riešuto (dar vadinamo 
„žemės migdolu“). šis gėrimas dažnai patiekiamas su ilgais 
sausainiais farton.
agua de Valencia – „Valensijos vandeniu“ vietiniai vadina 
gėrimą iš apelsinų sulčių ir vyno.

Nurimęs Valensijos 
uostas
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FIGERESAS. 
Svečiuose pas siurrealizmo genijų

šOU „LA SIESTA“. 
Flamenko vakaras

Pora valandų nuo Barselonos ir Jūs Figerese, miestelyje, kurį 
privalu aplankyti kiekvienam modernaus meno mylėtojui. 
Figereso miestą išgarsino žymus Ispanijos genijus Salvadoras 
Dali. Jis čia gimė, kūrė, gyveno ir mirė, čia ir palaidotas.

Tradiciniame ispaniško kaimo dvare „La Siesta“ Santa Susanna 
miestelyje, kosta Bravos pakrantėje kas vakarą vyksta 
flamenko šokių teatro pasirodymai su greičiausiu flamenko 
šokėju pasaulyje tituluojamu Jose Leonu, tenoro Samo kerinčiu 
dainavimu ir gitaros virtuozo Diego Cortez užburiančia muzika 
bei tradicine ispaniška vakariene. Tai puiki proga susipažinti 
su aistringu ir užburiančiu flamenko pasauliu.

Po pasirodymo supranti, kad tai ne tik šokis, bet subtiliai 
išreikštas, aistros ir meilės prisotintas, meno stilius, gebantis 
įžiebti ugnį žmonių širdyse. Tai ypatingas pasakojimas apie 
meilę, gyvenimo džiaugsmą ir liūdesį, sudėtingus vyro 
ir moters santykius, nesibaigiantį dviejų žmonių ryšį. Tai 
spektaklis, kuris veda žiūrovą įspūdingu Ispanijos kultūros ir 
šokio tradicijų keliu.

Svarbiausias lankytinas objektas Figerese, be abejo, Salvadoro 
Dali muziejus. šiame muziejuje eksponuojami siurrealizmo 
genijaus paveikslai, dažnai vadinami haliucinaciniais. Čia galima 
išvysti garsiuosius menininko kūrinius: „Lietaus Taksi“, „Juodasis 
kadilakas“, „auksinius kiaušinius“, kurie pūpso ant muziejaus stogo, 
veido formos pavidalo kambarį, gausybę pagal jo eskizus sukurtų 
papuošalų, kostiumų, kvepalų buteliukų ir daugelį kitų siurrealistinių 
kūrinių. Neįmanoma aprašyti patiriamų įspūdžių klaidžiojant po 
iliuzijų meistro sukurtą erdvę, tai būtina pamatyti savo akimis!
Užsuksime ir į Pubol rūmus Figereso kaimynystėje. Juos Salvadoras 
Dali kadaise dovanojo savo mylimajai, mūzai ir įkvėpėjai žmonai Galai, 
kuri ir palaidota juose. šioje pilyje eksponuojami tiek S. Dali, tiek Galos 
meno kūriniai, asmeniniai daiktai, rūbai.

Flamenkas – tradicinis ispanų muzikos-šokio stilius, susiformavęs 
XVIII a. šalies pietų regione Andalūzijoje. Jame glūdi ne tik ispaniškos 
tradicijos, bet ir indų, arabų, čigonų, keltų kultūrų palikimas. 
Flamenkas ilgai buvo pogrindiniu šokiu ir tik XVIII a. pab. pasirodė 
tavernose bei kavinėse, o į profesionalią sceną užkilo dar vėliau. 
Išsilaisvinęs iš pogrindžio, flamenkas išsilaisvino iš anksčiau jį 
kausčiusių tradicijų, perėmė daug kitų šokių stilių bruožų. Dabar 
beveik kiekvienas Ispanijos regionas ar net miestas turi savitą 
flamenko šokio stilių bei jo atlikimo tradicijas.

ĮSPŪDIS

VIETA

VIETA

APLANkySIME

ISTORIJA

  Iš Kosta Bravos, Kosta Dorados, Kosta de Barselona-Maresmės.

  Iš Kosta Bravos, Kosta de Barselona-Maresmės.

KATALONIJOS ekskursijos

Aistra alsuoja kiekvienas 
flamenko judesys

S. Dali muziejuje eksponuojami menininko 
darbai ir asmeninio gyvenimo detalės
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MONTSERATO VIENUOLyNAS. 
Piligriminė kelionė

50 km nuo Barselonos, „Dantytuoju“ vadinamame kalne 
įsikūręs Montserato vienuolynas (isp. monestir de montserrat) 
yra laikomas švenčiausia vieta katalonijoje. Tai vienas 
seniausių benediktinų vienuolynų Ispanijoje.

Žinoma, tai vienuolyno bazilikoje saugoma Juodosios Montserato 
Mergelės skulptūra. katalonai ją meiliai vadina morenneta – juoduke. 
Ji laikoma katalonijos globėja, bet ją pamatyti atvyksta piligrimai 
iš viso pasaulio. Apie stebuklingąją Montserato Mergelę sklando 
legendos. Pasakojama, kad ją išraižė šv. Lukas pirmajame mūsų eros 
amžiuje, o į šią vietą atgabeno pats šv. Petras. Vis dėlto, moksliniai 
tyrimai parodė, kad ši statula buvo pagaminta maždaug XII a. Pasak 
vienuolių, nusilenkus Madonos statulai ir palietus jos rankoje esantį 
medinį rutulį (visa statula yra po stiklo apvalkalu, išskyrus šį rutulį), 
išsipildo didžiausias žmogaus noras. Todėl prie Madonos statulos 
dažnai nusidriekia nemažos turistų eilės.

kryžiaus kelias su 14 statulų.
šventoji ola (isp. Cova Santa), į kurią užkelia funikulierius.
šv. Jono vienutės, įsikūrusios kalnuose.
Vienuolyno teritorijoje stovinti bazilika, senoji biblioteka, muziejus, 
viešbutis, restoranas.

Montserato Dievo Motinos komplekso atsiradimo istorija siekia 880 
m., kuomet vienoje iš uolų piemuo atrado medinę Madonos su kūdikiu 
ant rankų statulėlę, turinčią stebuklingų galių. kai vyskupas pabuvojo 
radinio vietoje ir įsitikino statulėlės stebuklingomis galiomis, jis 
pasiūlė ją pervežti. Tačiau niekas nepajėgė jos išgabenti iš uolos, nes 
skulptūra tapo tokia sunki, tiesiog nepakeliama. Vyskupas šį reiškinį 
išaiškino kaip Dievo Motinos norą pasilikti ant Montserato kalno. Jis 
pasirūpino ir tuo, kad radinio vietoje būtų pastatytas religinis statinys. 
Taip čia iškilo vienuolynas, kuriame iki šių laikų saugomas ir šios 
vietos simbolis – „Tamsioji Madona“ (isp. montserrat madona).

VIETA

LANkOMIAUSIAS OBJEkTAS

ISTORIJA

  Iš Kosta Bravos, Kosta Dorados, Kosta de Barselona-Maresmės

PAPILDOMI OBJEkTAI

Aukštai kalnuose 
stūksantis Montserato 
vienuolynas

Nuostabūs spalvingi vitražai

GIDAS REkOMENDUOJA
Vaikštinėdami po šventovę visi 
dažniausiai žvilgsnius kelia 
aukštyn į sienas, lubas. Viešėdami 
Montserato vienuolyne meskite 
žvilgsnį žemyn į grindis – po Jūsų 
kojomis gali būti vieno iš vienuolių 
B. Martinezo kurta mozaika su 
plaukiojančiais jūros gyviais, 
žuvimis, vėžiais...
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Žaliuojantis Andoros slėnis 
Pirėnų kalnuose

Pirėnų kalnų širdis – nykštukinė 
Andoros kunigaikštystė

andora La VeLa. 
Pasmalsauti ir apsipirkti

KATALONIJOS ekskursijos

GIDAS REkOMENDUOJA
Į Andorą kaimyninių šalių gyventojus bei turistus vilioja 
laisvoji ekonominė zona. kuomet po Antrojo pasaulinio 
karo Andoros vyriausybė atšaukė mokesčius prekėms, 
čia pradėjo plūsti milijonai pirkėjų iš Vakarų Europos. ką 
labiausiai apsimoka čia pirkti? VISkĄ! Tik nepamirškite, kad 
lipant į lėktuvą jūsų bagažo svoris ribotas.

  Iš Kosta Bravos, Kosta Dorados, Kosta de Barselona-Maresmės.

Andoros kunigaikštystė – labai maža valstybė, įsikūrusi pačio-
je Pirėnų kalnų širdyje, tarp Ispanijos ir Prancūzijos sienų. Jos 
plotas – 468 kv. km, gyventojų skaičius nesie-
kia 70 tūkstančių. ši miniatiūrinė šalis žiemą 
vilioja geriausiais Pirėnų kalnuose slidinėjimo 
kurortais, ištisus metus parduotuvėmis ir itin 
patraukliomis kainomis.

kalnų šlaitai vasarą iš slidinėjimo trasų virsta neįtikėtino 
grožio peizažais, o švarus oras teikia tikrą atgaivą sielai. kelias 
iš kosta Dorados driekiasi palei Montserato kalnų masyvą, 
per iškilius Centrinės katalonijos slėnius ir, galiausiai, gilyn 
į Pirėnus. Andoroje miniatiūriniai kaimeliai žavi nedidukais 
nameliais, bažnyčiomis, kvapą gniaužiančiais gamtovaizdžiais.

ĮSPŪDIS

VIETA
Nedidelį istorinį sostinės Andoros La Velos centrą. Beje, Andora La 
Vela – aukščiausiai įsikūrusi Europos valstybės sostinė (1 055 m virš 
jūros lygio). 
Terminių vandenų kompleksą, Cercle de Pessons ežeryną bei šalies 
šiaurėje stūksantį įstabaus grožio Sorteny slėnį, kuriame tradiciniai 
gyvenamieji namai pertvarkyti į jaukius, nedidukus restoranėlius.

APLANkySIME
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Nučiuožus vandens kalneliais, 
adrenalino dozė – garantuota

Polinezijos aborigenų šokis

Port aVentUra. 
Įsimintiniausias nuotykis

  Iš Kosta Bravos, Kosta Dorados, Kosta de Barselona-Maresmės.

GIDAS REkOMENDUOJA
Tai parkas ne tik vaikams, čia atsipalaiduoja 
ir suaugę. Net 30 atrakcionų ir apie 100 šou 
pasirodymų kasdien čia priverčia užsibūti 
ištisą dieną. Beje, vaikai iki 3 metų įleidžiami 
nemokamai.

Vienas didžiausių pramogų parkų Europoje įsikūręs kosta Do-
rados pakrantėje, Salou kurorte. Čia plūsta ir vaikai, ir suaugę, 
pasirengę išbandyti aibę pramogų, karuselių, restoranų, 
viešbučių, patirti nepakartojamų įspūdžių, pasikrauti teigia-
mos energijos.

Mįslingoji kinija, laukiniai Vakarai, klaidžios Polinezijos džiun-
glės, tolimoji Meksika ir vaizdingos Viduržemio jūros pakran-
čių šalys – visa tai telpa viename parke. Tai tarsi visas pasau-
lis, kur kiekviena šalis siūlo jaudinančias pramogas.

„Drakono kchano kalneliai“ – adrenalino mėgėjai privalo iš-
bandyti 110 km per valandą greitį.
„Hurakano kondoras“ – pajusite laisvo kritimo malonumą.
„tuktuki vagonėliai“ – ar išdrįsite lėkti jais tiesiai į vandenį?
Ir dar: kelionė upe rąstiniame laivelyje, povandeninis laivas, 
pasiplaukiojimas kanoja, kelionė senoviniu traukiniu, besisu-
pantys arbatos puodeliai ir dar daug įvairiausių kitų karuselių 
bei atrakcionų, teatras, cirkas, laukinių Vakarų salūnas, Poli-
nezijos aborigenų šokio ritualai, aukojimo ritualai Meksikoje, 
magijos, muilo burbulų šou ir, žinoma, nepakartojamas parko 
uždarymo pasirodymas, kuriame gausu lazerių ir fejerverkų.
Zona patiems mažiausiems sukurta pagal garsią TV programą 
„Sessame street“. Ji užima 13 tūkst. m² teritoriją. šioje parko 
zonoje veikia 11 atrakcionų, įspūdingiausias – 12 m „Stebuklin-
gas medis“.
Pavargę ar išalkę šiame parke nesunkiai ra-
site sau tinkantį restoranėlį ar kavinukę, kur 
galėsite paskanauti kinų, meksikiečių ar kitos 
šalies virtuvės patiekalų.

ĮSPŪDIS

PRAMOGOS

VIETA

Nepakartojami įspūdžiai „Port 
Aventura“ pramogų parke



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt22

Šis pakrantės ruožas garsėja miškingomis įlankomis, smėlio 
paplūdimiais, nepakartojamais peizažais. Laukinėje pakrantėje 
esantys kurortai stebina uolėtų pakrančių grožiu, pajūryje 
žaliuojančiomis pušaitėmis bei skaidriomis bangomis, 
atsimušančiomis į akmenuotas įlankų pakrantes. Kosta Bravoje 
gausu draustinių, senosios architektūros paminklų ir vertų 
aplankyti vietovių. Į Kosta Bravą mielai atvažiuoja šeimos, 
romantikos ieškantys įsimylėjėliai ir linksmybių ieškotojai, 
gamtos tyrinėtojai ir atsiskyrėliai. Čia renkasi futbolo, teniso, 
golfo mėgėjai, taip pat buriasi nardytojai, buriuotojai ir kitų 
vandens sporto šakų gerbėjai.

Miškingos Kosta 
Brava įlankos

kOSTA BRAVA. 
Laukinė pakrantė

Katalonija–Kosta Brava
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Iš čia įsikūrusių kurortų nuolatos kursuoja greitasis traukinys, kuriuo 
greitai ir patogiai galima pasiekti Barseloną ar Žironą. Geografinė 
padėtis ir netoli stūksantys kalnai kosta de Barselona–Maresmę 
apdovanojo maloniu Viduržemio pakrantės klimatu ir 275 saulėtomis 
dienomis per metus. Dėl palankių oro sąlygų vietinis gamtovaizdis itin 
turtingas, o jūros ir kalnų derinys suformuoja nuostabius peizažus.

švelnus klimatas, puikūs smėlio paplūdimiai, kontrastingas peizažas, 
sveikas ir gaivus oras, unikalūs gamtos draustiniai ir turtinga provin-
cijos istorija traukia turistus iš viso pasaulio. šio pietų katalonijos re-
giono sostinė – Taragonos miestas, galintis puikuotis Romos laikus 
menančiu amfiteatru, įtrauktu į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ne 
tik Taragonoje, bet ir Reuso bei Tortosos miestuose gausu architek-
tūrinių paminklų, išsaugojusių ispanišką autentiškumą. kosta Dora-
doje daug modernių viešbučių, siūlančių poilsį bei gausybę pramogų 
ir paslaugų. Dėl puikių paplūdimių ir patogaus įėjimo į vandenį (jūra 
nėra staigiai gilėjanti) šį regioną mielai renkasi šeimos su vaikais. No-
rintys daugiau veiksmo ir pramogų, privalo apsilankyti visoje Europoje 
žinomame pramogų parke „Port Aventura“ ir šalia jo esančiame van-
dens pramogų parke „Caribe Aquatic“.

Tai Taragonos provincijoje esantis Katalonijos pakrantės 
ruožas, dar vadinamas „Auksine pakrante“ dėl nuostabių 
smulkaus smėlio paplūdimių, kurie šviečiant ryškiai saulei 
įgauna auksinį atspalvį.

Tik 50 km į šiaurę nuo Barselonos (60 km nuo Barselonos oro 
uosto) plyti Kosta de Barselona-Maresmės (isp. Costa del 
Maresme) pakrantė, anksčiau vadinta Kosta del Levante. 

Kosta Brava pakrantės perlas – 
mažytis miestelis Tosa de Maras

Laukinė Kosta Brava

„Auksinė pakrantė“ - 
Kosta Dorada

kOSTA DE BARSELONA–MARESMė. 
Barselonos pašonėje

kOSTA DORADA. 
Auksiniai 
paplūdimiai

Atpalaiduojantis Meresmės 
pakrančių peizažas

Kosta de Barselona Marasmė/Kosta Dorada
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Uolėtasis Tosa de Maras

Katalonija–Kosta Brava

TOSA DE MARAS. 
Netrikdomos ramybės uostas

MUNICIPALINIS MUZIEJUS.

ViLLA VELLA VIDURAMŽIšKAS MIESTAS-
TVIRTOVė.

KETVIRTADIENINIS TOSA DE MARO TURgUS.

ROMėNIšKų VILų LIEKANOS.

„LA LUNA“ RESTORANėLIS – PUIKI VIETA 
PAŽINčIAI SU VIETINE VIRTUVE.
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Erdvų miesto paplūdimį iš vienos pusės riboja uolėtas krantas, 
traukiantis ir viliojantis svajotojus, romantikus bei mėgstančius 
patyrinėti povandeninį jūros pasaulį. Iš kitos paplūdimio pusės matyti 
vienas žinomiausių tautinių paminklų kosta Bravoje–viduramžių 
miestas-tvirtovė Villa Vella.
Tosa de Maro miestelis buvo pastatytas dar XII a. Tuomet jį supo 
tvirtovės siena su trimis aukštais apvaliais bokštais. Viduramžių 
citadelės griuvėsiai šiam miestui suteikia ypatingo paslaptingumo 
ir žavesio. Nuo tvirtovės bokštų atsiveria nuostabus vaizdas į jūrą ir 
apylinkes. Netoli Vila Veljos galima pamatyti IV a. romėnų gyvenvietės 
liekanas, o siaurose senamiesčio gatvelėse išlikę namukai iki šiol 
priklauso žvejų palikuonims. 

Tosa de Maras

Nuo Tosa de Maro forto 
atsiveria kurorto panorama

Romantiška Tosa de 
Maro pakrantė

Autentiškas Tosa de 
Maro senamiestis

REkOMENDUOJAME

GIDAS REkOMENDUOJA
Į 1935 metais gubernatoriaus namuose įkurtą 
Municipalinį muziejų verta užsukti ne vien dėl 
archeologinių kasinėjimų Tosa de Maro apylinkėse 
laimikių, kiek dėl Marko šagalo, itin mylėjusio 
šį miestelį, darbų ekspozicijos. Įdomus ir pats 
vėlyvosios gotikos stiliaus muziejaus pastatas.

VIETA
šis apie 85 km nuo Barselonos nutolęs kurortas yra vienas 
populiariausių ir gražiausių kosta Bravos pakrantėje. šis miestas XX 
a. pradžioje buvo populiarus ir žinomas kaip turtingų europiečių poilsio 
vieta, apdainuota daugelio poetų bei įkvėpusi nemažai dailininkų. Čia 
atvykstančius labiausiai sužavi nuošalūs užutėkiai, nedidelės jaukios 
įlankėlės, parkų gausa ir visiška ramybė, netrikdoma jokių naktinių 
klubų.
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Golden Bahia De Tossa Pusryčiai, pietūs, vakarienė

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

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de tossa). Skėčiai, gultai, čiužiniai - 
už papildomą mokestį. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 972 34 31 30. Faksas (+34) 972 34 06 40. 

Interneto svetainė: www.goldenhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 7 sūkurinės vonios
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių, dviračių 
nuoma

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė/garažas

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai 

renginiai
Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ pirtis
 ♦ SPA centras
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Tosa De Maras

Gran Hotel Reymar Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 105 km iki Barselonos oro uosto, 42 km iki Žironos oro 
uosto, 200 m iki Tosa de Maro miesto centro, pirmoje viešbučių 
linijoje. Pastatytas 1968 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 
metais. 7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 106 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm.), 15 vienviečių numerių (maks. 1 asm.), 18 
dviejų kambarių Suite tipo numerių, trys trijų miegamųjų vilos (120 
kv.m, maks. 4 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa mar menuda). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 972 34 03 12. Faksas (+34) 972 34 15 04. 

Interneto svetainė: www.granhotelreymar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 sūkurinės vonios
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 150 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ SPA centras 
 ♦ thalasso centras
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
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Viešbutis: 105 km iki Barselonos oro uosto, 42 km iki 
Žironos oro uosto, 400 m iki Tosa de Maro miesto centro, 
500 m iki paplūdimio. Pastatytas 1984 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2003 metais. 5-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 198 standartiniai numeriai (maks. 3 asm.), 18 
vienviečių numerių (maks. 1 asm.), 4 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė/garažas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de tossa). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 972 34 07 05. Faks. (+34) 972 34 21 68. 

Interneto svetainė: www.ghthotels.com

Oasis Tossa Pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ pramoginiai renginiai

Costa Brava Tossa

Neptuno Tossa

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Viešbutis: 105 km iki Barselonos oro uosto, 42 km iki Žironos 
oro uosto, 200 m iki Tosa de Maro miesto centro, 200 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1967 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2000 metais. 4-ių aukštų viešbučio pastate yra: 181 standartinis 
numeris (maks. 3 asm., 18 kv.m), 7 vienviečiai numeriai (maks. 
1 asm., 12 kv.m), 3 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de tossa). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį. 

Prie baseino: gultai, skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 972 34 02 24. Faksas (+34) 972 34 21 69. 

Interneto svetainė: www.ghthotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė/
garažas

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas
 ♦ soliariumas

Viešbutis: 105 km iki Barselonos oro uosto, 42 km iki Žironos oro uosto, 
100 m iki Tosa de Maro miesto centro, 300 m iki paplūdimio. Pastatytas 
1960 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2003 metais. Viešbutis priklauso 
gHt Hotels viešbučių grupei. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 116 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 19 kv.m), 7 vienviečiai numeriai 
(maks. 1 asm., 12 kv.m), 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de tossa). Skėčiai, gultai, čiužiniai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 972 34 01 43. Faksas (+34) 972 34 19 33.  

Interneto svetainė: www.ghthotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė/
garažas

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Tosa De Maras
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Katalonija – Kosta Brava

San Roma bažnyčia 
Loret de Mare

LORET DE MARAS.
Diskotekų rojus

BoDEGA gATVELė.

„CAFé LATINO“ – PIETų AMERIKOS RITMų 
gERBėJAMS.

SAN RoMA BAŽNYčIA.

šV. KRISTINOS VIENUOLYNAS.

„LA PARRILLA“ (C. SANTA LLuCiA, 13) UŽEIgA – 
PUIKUS MAISTAS, AUTENTIšKA APLINKA.
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Loret de Maro paplūdimys ypač 
dievinamas turistų

Laiptai ligi pat žydro vandens

Loret de Maras

REkOMENDUOJAME

Miestas gyvuoja nuo X a., tad istorinių paminklų čia netrūksta. 
Vienas žymiausių – XVI a. bažnyčia San roma, taip pat šventosios 
kristinos vienuolynas. kiekvienais metais liepos 24 d., per Loret 
de Maro globėjos šventosios kristinos šventę, vyksta spalvingos 
jūrinės tematikos procesijos, prie miesto rotušės šurmuliuoja 
šokiai ir linksmybės. 
kurorte taip pat yra išlikę bokšto griuvėsiai, pagarbiai vadinami 
pilimi. 
Loret de Maro senamiestis – tai keletas gatvių, knibždančių 
suvenyrų prekiautojų. 
Poilsiaujantys su vaikais turėtų užsukti į kurorto pakraštyje veikiantį 
puikų vandens parką „Water World“, o kiek toliau nuo miesto centro 
yra dar vienas garsus vandens parkas „Marineland“, savo svečiams 
siūlantis vaikiškus atrakcionus ir visus įmanomus šou su vandens 
gyvūnais. Čia pat galima aplankyti ir mini zoologijos sodą.

GIDAS REkOMENDUOJA
Būtinai užsukite į Bodega gatvelę! Čia daug užeigėlių, 
kuriose tiesiai iš statinaičių pilstomas vietinis 
geras vynas. Jo kaina – vos 2 eurai už litrą. Taip pat 
nepraleiskite progos paragauti vytintų kumpių jamon 
iberico ar jamon serano. šioje gatvelėje pajusite tikrą 
ispaniškos maisto kultūros dvasią.

GIDAS REkOMENDUOJA
Loret de Maras – visiška priešingybė romantiškam 
ir tyliam Tosa de Maro kurortui. Loret de Maras – 
rojus jaunimui bei naktinį gyvenimą dievinantiems 
poilsiautojams. Čia daugybė naktinių klubų, barų, 
žaidimų automatų salių, diskotekų, kazino ir kitų 
linksmybių. Tai tikras masinio turizmo pavyzdys, todėl 
norintiems pailsėti tyloje ir ramybėje geriau į šį miestelį 
neužsukti.

VIETA
70 km nuo Barselonos nutolęs Loret de Maras 
dar vadinamas neoficialia kosta Bravos sostine. 
Iki suklestint turizmui, miestelio pragyvenimo 
šaltinis buvo vynininkystė, aliejaus gamyba ir 
žvejyba, o dabar tai kurortas garsėjantis viešbučių, 
restoranų, diskotekų ir pramogų centrų gausa.
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Rigat Park Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos oro uosto, 
1 500 m iki Loret de Maro miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje. 
Pastatytas 1956 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2002 metais. 3-jų 
aukštų viešbučio pastate yra: 40 standartinių Park view tipo numerių 
(maks. 3 asm.), 29 standartiniai Lateral sea view tipo numeriai (maks. 
2 asm.), 9 standartiniai Frontal sea view (maks. 2 asm.), 1 vienvietis 
numeris (maks. 1 asm.), 21 Suite tipo numeris (maks. 4 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Fenals). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai - 
už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+34) 972 36 52 00. Faksas (+34) 972 37 04 11. 

Interneto svetainė: www.rigat.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ internetas
 ♦ automobilių/
dviračių nuoma 

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 450 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
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Loret De Maras

Guitart Gran Hotel Monterrey Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos oro 
uosto, 800 m iki Loret de Maro miesto centro, 800 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1958 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 7-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 20 Comfort tipo numerių (maks. 2 asm.), 
112 Superior tipo numerių (maks. 2+2 asm.), 60 Luxe tipo numerių 
(maks. 3 asm.), Suite, gran suite tipo numerių, 4 numeriai pritaikyti 
asmenims su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Lloret, Playa de Fenals). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį. Paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+34) 972 34 60 54. Faksas (+34) 972 36 35 12.  

Interneto svetainė: www.guitarthotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 4 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ parduotuvė 
 ♦ grožio salonas
 ♦ SPA centras
 ♦ thalasso centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 8 konferencijų salės 
(iki 1000 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ soliariumas
 ♦ biliardas
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Surf Mar Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos oro 
uosto, 1 km iki Loret de Maro miesto centro, 50 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1976 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 5-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 182 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 16 kv.m), 30 Superior tipo numerių (maks. 2+2 asm., 16 kv.m) 
4 vienviečiai numeriai (maks. 2 asm., 10 kv.m), 2 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Fenals). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 972 36 53 62. Faksas (+34) 972 37 15 45. 

Interneto svetainė: www.sambahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių/
dviračių nuoma 

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso kortas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Loret De Maras

Aquarium Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos oro 
uosto, 800 m iki Loret de Maro miesto centro, 400 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1986 metais. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 220 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 16 kv.m), 20 vienviečių numerių 
(maks. 1 asm., 12 kv.m), 6 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Fenals). Skėčiai, gultai, čiužiniai 
- už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai 
- už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 972 36 62 32. Faksas (+34) 972 36 75 04. 

Interneto svetainė: www.ghthotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ SPA centras
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ soliariumas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
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Marsol Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos oro 
uosto, Loret de Maro miesto centre, 50 m iki paplūdimio. Viešbutis 
priklauso marsol Hotels & resorts viešbučių grupei. Pastatytas 1992 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2002 metais. 7-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 94 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 18 kv.m), 10 
Sea view tipo numerių (maks. 3 asm., 16 kv.m), 10 Junior suite tipo 
numerių (maks. 3 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Lloret). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 972 36 57 54. Faksas (+34) 972 37 22 05. 

Interneto svetainė: www.marsolhotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ dviračių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 60 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
Už papildomą mokestį: 

 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine) 
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Loret De Maras

Acacias Resort & SPA Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos oro 
uosto, 300 m iki Loret de Maro miesto centro, 50 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1968 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutis priklauso Samba Hotels viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 
4-ių aukštų pagrindinis pastatas kuriame yra: 42 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm.) ir 4 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Lloret). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 972 36 41 50. Faksas (+34) 972 36 50 95.  

Interneto svetainė: www.sambahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ treniruoklių salė
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H.Top Royal Beach Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos oro 
uosto, 900 m iki Loret de Maro miesto centro, 150 m iki miesto 
paplūdimio. Pastatytas 1973 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2003 metais.  7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 368 standartiniai 
dviviečiai numeriai (maks. 4 asm., 15 kv.m), 5 standartiniai 
vienviečiai numeriai (maks. 1 asm., 13 kv.m), 4 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Fenals). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 972 36 58 60. Faksas (+34) 972 36 36 37. 

Interneto svetainė: www.htophotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 2 sūkurinės vonios
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ internetas
 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Loret De Maras

H.Top Royal Star Lloret Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos oro 
uosto, 700 m iki Loret de Maro miesto centro, 600 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1975 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2001 metais. 
6-ių aukštų viešbučio pastate yra: 393 standartiniai numeriai (maks. 
4 asm., 16 kv.m), 4 Single tipo numeriai (maks. 1 asm., 12 kv.m), 4 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Lloret). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 972 36 55 12. Faksas (+34) 972 37 16 64.  

Interneto svetainė: www.htophotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ automobilių/
dviračių nuoma 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos oro 
uosto, 500 m iki Loret de Maro miesto centro, 400 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 5-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 59 standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 
16 kv.m), 4 Single tipo numeriai (maks. 2 asm., 14 kv.m), 38 Superior 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 16 kv.m), 4 Junior suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 26 kv.m), 3 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ automobilių/dviračių 
nuoma 

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas 
 ♦ soliariumas
 ♦ smiginis
 ♦ SPA centras 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Lloret). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai. Rankšluosčiai – už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 972 37 07 00. Faks. (+34) 972 34 92 77. 

Interneto svetainė: www.hoteleugenia.com

Eugenia Viskas įskaičiuota
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Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 
5 metų)

 ♦ paauglių klubas (nuo 6 
iki 12 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė

Samba

Guitart Park III

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos 
oro uosto, 300 m iki Loret de Maro miesto centro, 500 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1972 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. 6-ių aukštų viešbučio pastate yra: 363 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm.), 44 Single  tipo numeriai (maks.1 
asm.), 2 Suite tipo numeriai (maks. 4 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Fenals). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį. 

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 972 36 56 50. Faksas (+34) 972 37 27 97. 

Interneto svetainė: www.sambahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
(ne visuose 
numeriuose)

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas

Viešbutis: 90 km iki Barselonos oro uosto, 30 km iki Žironos oro 
uosto, 200 m iki Loret de Maro miesto centro, 400 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1971 metais, paskutinį kartą atnaujintas 1996 metais. 
5-ių aukštų viešbučio pastate yra 75 economic tipo standartiniai 
numeriai (maks. 4 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Lloret). Skėčiai, gultai, čiužiniai 
– už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 2*

Tel. +(+34) 972 36 54 29. Faksas (+34) 972 34 70 35.  

Interneto svetainė: www.guitarthotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 5 atviri baseinai
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 650 asm.)

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė

Loret De Maras
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Katalonija–Kosta Brava

BLANESAS. 
Čia karaliauja ramybė

Į tolį besidriekiantis Blaneso 
paplūdimys

BOTANIKOS SODAS – IšSKIRTINė EgZOTINIų AUgALų KOLEKCIJA.

DE KABRERA VIKONTų RūMAI.

„BLANESO“ PILIS.

RESTORANAS „EL CELLER DE LA PUNTARE“ – TIESIOg gERAS 
MAISTAS.

„CAN TON“ – TURBūT gERIAUSIAS JūROS gėRYBIų RESTORANAS, 
ITIN MėgIAMAS VIETINIų.
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VIETA
Seniausias ir piečiausias kosta Bravos kurortinis miestas populiarus 
tarp ispanų ir tarp užsienio turistų, nes Barselonos oro uostą ir 
Blanesą skiria vos 60 km. Čia karaliauja ramybė ir idealus saulės, 
smėlio bei jūros derinys.
Didžiulė uola, kurią skalauja jūra, skiria miestą į dvi dalis: šiaurinę 
ir pietinę. Dauguma viešbučių sutelkti pietinėje miesto dalyje, netoli 
paplūdimio, ramioje zonoje. šiaurinėje miesto dalyje įsikūręs žvejų 
uostas, kiekvieną dieną tiekiantis gyventojams ir svečiams šviežias 
jūros gėrybes. 
Dideli smėlio paplūdimiai driekiasi visa miesto 
pakrante, jų bendras ilgis 4 km. Nuostabu yra tai, kad 
paplūdimiuose visuomet erdvu, o pasisotinus saulės 
ir jūros, galima smagiai praleisti laiką išvykose į 
vandens parkus bei aplinkinius miestelius.

Blanesas

Pažintis su daugiau nei 3 000 augalų 
rūšių Blaneso botanikos sode

Blaneso šviesos 
ispaniškoje naktyje

REkOMENDUOJAME

Būtina pasidairyti po miestelio senamiestį. Blaneso pilis, aplink 
kurią plėtėsi visas Blaneso miestas, pastatyta 1002 m. XIII -XV a. 
čia įsikūrė gotikinis šv. Mergelės Marijos vienuolynas, San gaume 
ligoninė ir de Kabrera vikontų rūmai. šiandien nuo šių rūmų bokšto 
atsiveria nuostabus vaizdas į kosta Bravos ir kosta de Barselonos-
Maresmės kurortus. 
Blaneso mieste įsikūręs ir  šv. Onos vienuolynas, išlikęs iki šių die-
nų, taip pat gotikinio stiliaus San guano šulinys, senovinė šv. Barbo-
ros koplyčia.
Viršutinėje miesto dalyje įsikūręs vienas garsiausių botanikos sodų 
visoje Ispanijoje. Jame eksponuojama daugiau nei 3000 rūšių įvairių 
egzotinių augalų, atvežtų iš skirtingų Ispanijos miestelių ir kaimelių, 
o taip pat įvairių rūšių kaktusų iš Afrikos ir Pietų Amerikos.

GIDAS REkOMENDUOJA
šiaurinėjė miesto dalyje, šalia uosto, nemažai jaukių 
kavinių ir barų, iš kurių terasų atsiveria nuostabus 
vaizdas į jūrą ir uostą. Užsukti čia vilioja ne tik 
nepakartojamas vaizdas, bet ir nuostabus maistas.

GIDAS REkOMENDUOJA
Į Blanesą verta atvykti miesto šventės metu 
– liepos 22-27 dienomis, kuomet čia vyksta 
tarptautinis fejerverkų festivalis.
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Blaumar Costa Brava Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 85 km iki Barselonos oro uosto, 32 km iki Žironos oro 
uosto, 1,5 km iki Blaneso miesto centro, 100 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 174 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 18–20 kv.m), 6 vienviečiai numeriai (maks. 1 
asm., 17 kv.m), 4 numeriai pritaikyti asmenims su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de S´abanell). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 972 35 13 01. Faksas (+34) 972 35 18 76. 

Interneto svetainė: www.blaumarblanes.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ baseinas 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 6 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį: 
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
(„Blaucel“ viešbutyje) 

 ♦ pirtis („Blaucel 
“viešbutyje) 

 ♦ masažas 
 ♦ SPA centras („Blaucel“ 
viešbutyje)

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ pramoginiai renginiai
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Blanesas

Blaucel Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 85 km iki Barselonos oro uosto, 32 km iki Žironos 
oro uosto, 1,5 km iki Blaneso miesto centro, 100 m iki 
paplūdimio.  Pastatytas 2004 metais. 7-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 138 standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 18–20 
kv.m), 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de S´abanell). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 972 35 13 01. Faksas (+34) 972 35 18 76. 

Interneto svetainė: www.blaucelblanes.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras 
 ♦ biliardas 
 ♦ sūkurinį vonia

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
(„Blaumar“ viešbutyje) 

 ♦ pramoginiai renginiai
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Pimar Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 85 km iki Barselonos oro uosto, 32 km iki 
Žironos oro uosto, 500 m iki Blaneso miesto centro, 50 m 
iki paplūdimio. Pastatytas 1966 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. 6-ių aukštų viešbučio pastate yra: 
177 standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 14-16 kv.m), 1 
Junior suite tipo numeris (maks. 4 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Sabanell). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 972 35 28 17. Faksas (+34) 972 33 01 10. 

Interneto svetainė: www.hotelpimar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
bendrame 
baseine)

 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Blanesas

Esplendid Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 85 km iki Barselonos oro uosto, 32 km iki Žironos 
oro uosto, apie 500 m iki Blaneso miesto centro, apie 500 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1987 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
1999 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 400 standartinių numerių (maks. 4 asm., 16 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de S´abanell). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 972 33 65 61. Faksas (+34) 972 33 79 49. 

Interneto svetainė: www.hotelesplendid.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė 
(iki 150 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų žaidimų kambarys
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Montemar Maritim Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 80 km iki Barselonos oro uosto, 35 km iki Žironos oro 
uosto, 300 m iki Santa Susanos miesto centro, 150 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 2003 metais. 6-ių aukštų viešbučio pastate yra: 123 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm.), 6 vienviečiai numeriai, 46 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm.), 2 Junior suites tipo numeriai, 4 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Santa Susanna), per kelią. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 937 67 76 60. Faksas (+34) 937 67 70 92. 

Interneto svetainė: www.montemarmaritim.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
bendrame 
baseine)

 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Kosta De Barselona-Maresmė

Aqua-Hotel Montagut Suites Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 80 km iki Barselonos oro uosto, 35 km iki Žironos oro 
uosto, 150 m iki Santa Susanos miesto centro, 150 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 126 standartiniai Suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 34 kv.m), 60 Premium tipo numerių (maks. 
4 asm., 34 kv.m), 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Santa Susanna). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai, čiužiniai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 937 67 91 28. Faksas (+34) 937 67 91 94.  

Interneto svetainė: www.aquahotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ balkonas/terasa
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas 
(nuo 11 iki 15 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Aqua-Hotel Onabrava Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 80 km iki Barselonos oro uosto, 35 km iki Žironos oro uosto, 
300 m iki Santa Susanos miesto centro, 150 m iki paplūdimio. Pastatytas 
2001 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro du 
5-ių aukštų korpusai, kuriuose yra: 327 standartiniai numeriai (maks. 4 
asm., 18 kv.m), 3 Single tipo numeriai (maks. 1 asm., 14 kv.m.), 20 Superior 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 20 kv.m), 25 šeimyniniai numeriai (maks. 
4 asm., 20 kv.m), 28 Premium tipo numeriai (maks. 4 asm., 18 kv.m), 4 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Santa Susanna). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – už papildomą 
mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 937 67 83 70. Faksas (+34) 937 67 70 50. 

Interneto svetainė: www.aquahotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ grožio salonas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens aerobika

Už papildomą mokestį: 
 ♦ SPA centras
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ teniso kortas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ paauglių klubas (nuo 
11 iki 15 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai
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Kosta De Barselona-Maresmė

H.Top Pineda Palace Maresme Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 75 km iki Barselonos oro uosto, 38 km iki Žironos 
oro uosto, Pineda de Maro miesto centre, 50 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1975 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2003 metais. 
8-ių aukštų viešbučio pastate yra 194 standartiniai numeriai 
(maks. 4 asm.), 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.  

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Pineda de mar). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +(+34) 937 62 51 60. Faksas (+34) 937 62 45 24.  

Interneto svetainė: www.htophotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma 

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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H.Top Royal Sun Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 80 km iki Barselonos oro uosto, 35 km iki Žironos oro 
uosto, Santa Susanos turistinės zonos centre, pirmoje viešbučių 
linijoje. Pastatytas 1987 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
1998 metais. 6-ių aukštų viešbučio pastate yra: 191 standartinis 
numeris (maks. 4 asm., 22 kv.m), 25 vienviečiai numeriai (maks. 
1 asm., 16 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Santa Susanna). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 93 767 80 00. Faksas (+34) 93 767 81 62. 

Interneto svetainė: www.htophotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ pramoginiai renginiai

Vaikams:
 ♦ baseinai
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Kosta De Barselona-Maresmė

H.Top Amaika Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 72 km iki Barselonos oro uosto, 40 km iki Žironos oro 
uosto, 250 m iki kaleljos miesto centro, 150 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1978 metais, paskutinį kartą atnaujintas 1998 metais. 
11-os aukštų viešbučio pastate yra: 217 standartinių numerių (maks. 
4 asm., 20 kv.m), 8 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm., 12 kv.m), 2 
Junior suite tipo numeriai (uždaras miegamasis, maks. 4 asm., 38 
kv.m), 1 Suite tipo numeris (uždaras miegamasis, maks. 2 asm., 42 
kv.m), 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de garbi). Skėčiai, gultai, čiužiniai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 937 69 14 62 / 937 69 13 50. Faksas (+34) 937 69 15 08.  

Interneto svetainė: www.htophotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ 2 sūkurinės vonios
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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H.Top Calella Palace Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 72 km iki Barselonos oro uosto, 40 km iki Žironos 
oro uosto, 400 m iki kaleljos  miesto centro, 400 iki paplūdimio. 
Pastatytas 1966 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 
9-ių aukštų viešbučio pastate yra: 332 standartiniai numeriai (maks. 
4 asm., 18 kv.m), 7 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm., 12 kv.m), 5 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de garbi). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 93 769 19 15. Faksas (+34) 93 769 17 73. 

Interneto svetainė: www.htophotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ 3 sūkurinės vonios
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
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Kosta De Barselona-Maresmė

Santa Monica Calella Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 72 km iki Barselonos oro uosto, 40 km iki Žironos 
oro uosto, apie 500 m iki kaleljos miesto centro, apie 250 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1973 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2005 metais. Viešbutį sudaro vienas 10-ties aukštų pastatas, 
kuriame yra: 181 standartinis numeris (maks. 3 asm.), 25 
šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm.), 10 Superior tipo numerių 
(maks. 3 asm.) bei numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Ponent Calella). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 937 69 23 86. Faksas (+34) 937 69 50 11.  

Interneto svetainė: www.medplaya.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Aqua-Hotel Aquamarina Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 80 km iki Barselonos oro uosto, 35 km iki Žironos oro 
uosto, 150 m iki Santa Susanos turistinės zonos centro, 100 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 
metais. 7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 398 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 23 kv.m), 100 Four-bed tipo numerių (maks. 4 asm., 23 
kv.m), 36 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 35 kv.m), 67 Premium 
tipo numeriai, 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Santa Susanna). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai, čiužiniai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 937 67 80 60. Faksas (+34) 93 767 80 78. 

Interneto svetainė: www.aquahotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 7 konferencijų salės 
(iki 130 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ paauglių klubas (nuo 
11 iki 15 metų) 

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
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Kosta De Barselona-Maresmė

Aqua-Hotel Nostre Mar Apartments

Viešbutis: 75 km iki Barselonos oro uosto, 38 km iki Žironos oro uosto, 
Pineda de Maro miesto centre, 100 m iki paplūdimio. Pastatytas 2003 
metais. Viešbutis priklauso aqua hotel viešbučių grupei. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 4 apartamentai 2/3 (maks. 3 asm., 25 kv.m), 27 
apartamentai 2/4 (maks. 4 asm., 30 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa els Pescadors). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 937 62 11 71. Faks. (+34) 937 62 11 72. 

Interneto svetainė: www.aquahotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ šaldytuvas
 ♦ balkonas (ne 
visuose numeriuose) 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ baras 
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine*)

 ♦ žaidimų aikštelė*
 ♦ pramoginiai renginiai*

* aqua-Hotel Promenade 
viešbutyje

Tahiti Playa

Viešbutis: 80 km iki Barselonos oro uosto, 35 km iki Žironos 
oro uosto, 100 m iki Santa Susanos turistinės zonos centro, 
pirmoje viešbučių linijoje. Pastatytas 1999 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. 7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 
247 standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 12 kv.m), 21 vienvietis 
numeris (maks. 1 asm., 8 kv.m), 204 šeimyniniai numeriai (maks. 
4 asm., 12 kv.m), 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Llevant). Skėčiai, gultai, čiužiniai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai ir skėčiai - nemokamai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 93 703 22 00. Faks. (+34) 93 703 22 09. 

Interneto svetainė: www.tahitiplaya.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ internetas 
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė/garažas 

 ♦ 2 konferencijų salės (iki 
300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas (už 
užstatą)

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ pramoginiai renginiai

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Aqua-Hotel Promenade Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 75 km iki Barselonos oro uosto, 38 km iki Žironos oro 
uosto, Pineda de Maro miesto centre, 50 m iki paplūdimio. Pastatytas 
1992 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 5-aukštų 
viešbučio pastate yra: 110 standartinių numerių (maks. 4 asm., 23 
kv.m), 3 Superior tipo numeriai (maks. 2 asm., 26 kv.m), 19 šeimyninių 
numerių (maks. 4 asm., 38 kv.m), 40 Premium tipo numerių (maks. 3 
asm., 23 kv.m),  2 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Pineda de mar). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 937 67 00 03. Faksas (+34) 93 767 19 06.  

Interneto svetainė: www.aquahotel.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas (pagal 
užklausimą)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas 

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ paauglių klubas (nuo 
11 iki 15 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė
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Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Don Angel

Indalo Park

Viešbutis: 80 km iki Barselonos oro uosto, 35 km iki Žironos oro uosto, 
150 m iki Santa Susanos miesto centro, 100 m iki paplūdimio. Pastatytas 
1986 metais, paskutinį kartą dalinai atnaujintas 2010 metais. 6-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 187 standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 
19 kv.m), 5 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm., 18 kv.m), 32 Junior suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 19 kv.m), 3 Suite tipo numeriai (maks. 4 
asm., 38 kv.m), 3 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Santa Susanna). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai, rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 93 767 83 40. Faksas (+34) 93 767 86 32. 

Interneto svetainė: www.hoteldonangel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 80 km iki Barselonos oro uosto, 35 km iki Žironos 
oro uosto, Santa Susanos miesto centre, 100 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 
metais. 6-ių aukštų viešbučio pastate yra: 284 standartiniai 
numeriai (maks. 4 asm., 16 kv.m), 24 vienviečiai numeriai 
(maks. 2 asm., 15 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Santa Susanna). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 937 67 84 55. Faksas (+34) 93 767 83 85. 

Interneto svetainė: www.indalopark.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(už užstatą)

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 2 sūkurinės vonios
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 
450 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Kosta De Barselona-Maresmė
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Katalonija–Kosta Dorada

Įspūdingi La Pineda gamtovaizdžiai

La Pineda. 
Ramūs pušynai

TARAGoNA – VIENOS DIENOS IšVYKAI.

„PAChA“ KLUBAS – PATS POPULIARIAUSIAS 
KURORTE.

REUSAS – TIK 10 KM IKI šIO ŽAVINgO MIESTO.

„AqUAPOLIO“ VANDENS PARKAS.

VIDURŽEMIO JūROS gėRYBIų UŽSUKITE Į 
RESTORANėLĮ „DORADO ARROZERIA“.
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AkTyVUS LAISVALAIkIS
Pačioje La Pinedoje smagu vaikštinėti viena ilgiausių 
katalonijos gatvių, net 2,5 km ilgio Passeig de Pau 
Casals.
Vandens pramogos „Aquapolio“ parke patiks ne 
tik vaikams, bet ir suaugusiems. Čia laukia ne tik 
ekstremalūs vandens kalneliai, bet delfinariumas, 
jūrų liūtų pasirodymai, mini golfas ...

La Pineda

Žaliuojanti ir visuomet 
žydinti La Pineda

Laukinės, pušimis apaugusios, 
ramiojo La Pineda pakrantės

La Pineda – tai nedidelis, ramus, pušaitėmis apsodintas kurortas 
tarp Salou ir Taragonos miesto, kurio pavadinimas kilęs nuo žodžio 
pušis (isp. pina). Čia dažniausiai atostogauja šeimos su vaikais 
bei romantiško poilsio pasiilgusios poros. La Pinedoje karaliauja 
ramybė be triukšmingų barų ir diskotekų. krantinė palei jūrą vilioja 
jaukiais restoranėliais ir kavinukėmis, o pakrantė – švariais smėlio 
paplūdimiais su negiliais įėjimais į jūrą.

VIETA

REkOMENDUOJAME

Tik 10 km nuo La Pineda kurorto yra Reuso miestas. XVII a. buvo 
auksinis metas šiam miestui, tada buvusiam net antru pagal 
dydį katalonijoje (po Barselonos). šiandien ten galėsite pamatyti 
klestėjimo metus primenantį palikimą: Bofarul rūmus, Fortun 
teatrą, generolo Prima aikštę, šv. Petro bažnyčią. Reusas yra 
architekto A. Gaudi gimtinė, deja jame nėra nei vieno talentingojo 
kūrėjo projektuoto pastato.
Būtina aplankyti ir Taragoną – romėnų laikų katalonijos regiono 
sostinę. Tai miestas, kuriame yra daug senovės Romos statinių ir jų 
liekanų, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 
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Gran Palas Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 100 km iki Barselonos oro uosto, 200 m iki La Pinedos 
turistinės zonos centro, 80 m iki paplūdimio. Pastatytas 2009 
metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 
102 numeriai: 34 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 32 kv.m), 18 
Superior classic tipo numerių (maks. 3 asm., 32 kv.m), 16 Junior suite 
garden tipo numerių (maks. 4 asm., 50 kv.m), 28 Junior suite delta tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 50 kv.m), Suite mediterranea, Suite gran palas 
tipo numeriai, yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa La Pineda). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+34) 977 37 42 48. Faksas (+34) 977 37 22 66. 

Interneto svetainė: www.grandpalashotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ parduotuvė
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ grožio salonas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 11 konferencijų 
salių (iki 1 200 
asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ SPA centras
 ♦ stalo tenisas (užstatas)
 ♦ sūkurinė vonia

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ thalasso centras
 ♦ soliariumas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
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 La Pineda

Palas Pineda Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 100 km iki Barselonos oro uosto, 200 m iki La Pinedos turistinės 
zonos centro, 80 m iki paplūdimio. Pastatytas 1999-2001 metais, paskutinį 
kartą dalinai atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro trys 5-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 394 standartiniai numerių (maks. 3+1 asm., 20 kv.m.), 
24 Superior tipo numeriai (maks. 4 asm., 25 kv.m), 17 duplex tipo numerių 
(maks. 4+1 asm., 35 kv.m), 17 Superior duplex tipo numerių (maks. 4+1 asm., 
35 kv.m), 1 vieno kambario apartamentai (uždaras miegamasis, maks. 4 asm. 
35 kv.m), 29 dviejų kambarių apartamentai (2 uždari miegamieji, maks. 6 
asm., 50 kv.m), yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa La Pineda). Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai, rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 977 37 08 08. Faksas (+34) 977 37 22 66. 

Interneto svetainė: www.palaspineda.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ dviračių nuoma
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ 6 konferencijų salės 
(iki 470 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas (užstatas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis 
 ♦ SPA centras
 ♦ mini golfas
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso kortai
 ♦ soliariumas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
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Gran Hotel La Hacienda

Viešbutis: 100 km iki Barselonos oro uosto, 900 m iki La Pinedos 
turistinės zonos centro, apie 300 m iki paplūdimio. Pastatytas 2002 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro du 6-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 256 standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 
16 kv.m), 4 Suite tipo numeriai (maks. 6 asm.,  60 kv.m), yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa La Pineda). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai ir gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 977  37 31 11. Faks. (+34) 977 37 31 02. 

Interneto svetainė: www.hotelhacienda.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ SPA centras

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

Four Elements Suites Aparthotel

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 400 m iki La Pinedos 
miesto centro. Pastatytas 2010 metais. 4-ių aukštų viešbučio pastate 
yra 162 numeriai: 45 Studio tipo numeriai (maks. 4 asm., 32 kv.m), 
28 vieno miegamojo apartamentai (maks. 4 asm., 40 kv.m), 16 
dviejų miegamųjų apartamentai (maks. 6 asm., 54 kv.m), 73 dviejų 
miegamųjų su dviem vonios kambariais apartamentai (maks. 6 asm., 
54 kv.m), yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa La Pineda). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 877 00 10 93. Faks. (+34) 877 00 13 08. 

Interneto svetainė: www.hotelfourelements.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota
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Terramarina

Golden Donaire Beach

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 800 m iki La Pinedos 
turistinės zonos centro, pirmoje viešbučių linijoje, 20 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1969 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 6-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 72 deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm.), 25 
Junior suite tipo numeriai (maks. 4 asm.), 5 Suite privilege  tipo numeriai 
(maks. 6+1 asm.), 9 Penthouse tipo numeriai, yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa La Pineda). Skėčiai ir gultai - už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 977 37 01 66. Faksas (+34) 902 87 95 63. 

Interneto svetainė: www.terramarinahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas (už užstatą)
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ šaldytuvas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras 
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 50 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 500 m iki 
La Pinedos miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje, Del 
Rako paplūdimyje. Pastatytas 1967 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 metais. 9-ių aukštų viešbučio pastate yra 410 
standartinių numerių (maks. 3+1 asm., 16 kv.m), yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 977  37 10 66. Faksas (+34) 977 37 11 50. 

Interneto svetainė: www.goldenhotels.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas 
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

 La Pineda
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Laukinė Salou pakrantė

Katalonija–Kosta Dorada

SaLoU. 
šeimoms su vaikais

„PORT AVENTURA“ PRAMOgų PARKAS.

TARAgONA – PASIDAIRYKITE Į ROMėNIšKąJĮ 
PALIKIMą.

SALou KULTūROS CENTRAS gYNYBINIAME BOKšTE.

 „LA PALMERA“ (C/ VALLS 8) – PUIKUS ISPANIšKAS 
MAISTAS.

ILIUZIJų NAMAI (HouSE of iLLuSioN) – MAgIJOS 
TEATRAS.
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Salou

Laivų prieplauka 
Salou kurorte

Apie seną jį gyvenimą, 
virusį Salou, byloja 
žvejo skulptūra

VIETA
Į pietus nuo Barselonos, netoli Taragonos miesto, įsikūrusi kosta 
Dorados turizmo sostinė – kurortinis miestelis Salou. Jis vadinamas 
pačiu aktyviausiu kurortu visoje kosta Dorados pakrantėje.
Salou pakrante daugiau nei 7 km tęsiasi nuostabaus balto ir 
neapsakomai minkšto smėlio paplūdimiai, o šalia rikiuojasi eilės 
įvairiausių kategorijų viešbučių. Paplūdimiai, pažymėti mėlyna 
vėliava, puikiai tinka šeimoms su vaikais.

REkOMENDUOJAME

Visa pakrante tęsiasi erdvi pėsčiųjų promenada, kurioje vakarais 
šurmuliuoja gausybė poilsiautojų, o vasaros viduryje vyksta šventiniai 
koncertai. Poilsiaujant Salou būtina aplankyti garsųjį „Port Aventura“ 
pramogų parką ir išbandyti kvapą gniaužiančius atrakcionus.
kultūrinio turizmo mėgėjai taip pat turės ką veikti. Vienas iš istorinio 
palikimo objektų – 1530 m. statytas gynybos bokštas, saugojęs 
vietos gyventojus nuo nuolatinių piratų bei jūrų plėšikų antpuolių. 
šiandien bokšte įkurtas kultūros centras, kuriame rengiamos 
įvairios parodos.
šalia miesto parko įrengtas  „Bosc Aventura“ 
nuotykių parkas mėgstantiems medžiuose 
įrengtas laipynes.
Salou kurortas turi ir savo „dainuojančių fontanų“ šou.
Ir nepamirškite, kad visai šalia romėnų palikimu 
besididžiuojanti Taragona.

Nepakartojami įspūdžiai 
plaukiant plaustu tarpeklyje

67



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt68

Gold River Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 2 km iki Salou 
turistinės zonos centro, 2 km iki paplūdimio. Pastatytas 2009 
metais. Viešbutis priklauso Portaventura viešbučių grupei. 
Viešbučio 8-iuose korpusuose yra 413 standartinių numerių (maks. 
6 asm., 25 kv.m), 48 vasarnamiai (maks. 6 asm., 30 kv.m), 31 Lucy’s 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 36 kv.m), yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Llevant). Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai –  
už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 977 35 88 00. Faksas (+34) 977 12 34 01. 

Interneto svetainė: www.portaventura.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 18 konferencijų 
salių (iki 4000 asm.)

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

Villa Romana Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 700 m iki Salou 
turistinės zonos centro, 800 m iki paplūdimio, 500 m iki „Port 
Aventura“ parko. Pastatytas 2002 metais. Viešbutį  sudaro du 6-ių 
aukštų korpusai, kuriuose yra: 400 standartinių numerių (maks. 
3+1 asm., 20 kv.m), 25 Junior suite tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
32 kv.m), 5 Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 40 kv.m), yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Palaya de Llevant). Skėčiai, gultai, čiužiniai 
- už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 977 35 33 38. Faksas (+34) 977 38 03 69. 

Interneto svetainė: www.ohtels.es

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai
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Best Negresco Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 1,5 km iki Salou 
miesto centro, 50 m iki paplūdimio. Viešbutis priklauso Best 
hotels viešbučių grupei. Pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 6-ių ir 8-ių aukštų 
korpusai, kuriuose yra 407 standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 
17 kv.m), yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Llarga). Skėčiai, gultai, čiužiniai - 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 977 37 03 92. Faksas (+34) 977 37 03 93. 

Interneto svetainė: www.besthotels.es

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 340 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis 
 ♦ SPA centras
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ thalasso sveikatinimo 
centras

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
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Salou

Magnolia Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, Salou turistinės zonos 
centre, 150 m iki paplūdimio. Pastatytas 2005 metais, atnaujintas 
2007 metais. 6-ių aukštų viešbučio pastate yra 72 Superior tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 48 kv.m) bei numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Llevant). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 977 35 17 17. Faksas (+34) 977 38 17 17. 

Interneto svetainė: www.magnoliahotelsalou.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ dviračių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt72

Regina Gran Hotel Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 600 m iki Salou turistinės 
zonos centro, 700 m iki paplūdimio, 500 m iki „Port Aventura“ 
pramogų parko. Pastatytas 2000 metais. Viešbutį sudaro du 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 282 standartiniai numeriai (maks. 3+1 
asm., 22 kv.m), 6 Junior suite tipo numeriai (maks. 5 asm.), 6 Suite tipo 
numeriai (maks. 5 asm.), yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Llevant). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai - nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – užstatas.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 977 35 35 33. Faksas (+34) 977 38 88 78. 

Interneto svetainė: www.4rhotels.com.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės 
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 2 konferencijų salės 
(maks. 250 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė

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

Dorada Palace Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 700 m iki Salou turistinės 
zonos centro, 800 m iki paplūdimio, 500 m iki „Port Aventura“ 
pramogų parko. Pastatytas 1999 metais dalinai atnaujinamas 
kasmet. Viešbutį sudaro du 5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 235 
standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 27 kv.m) ir 120 šeimyninių 
numerių. Taip pat yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Llevant). Skėčiai, gultai, čiužiniai 
- už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 977 38 08 90. Faksas +(+34) 977 38 10 70. 

Interneto svetainė: www.doradapalace.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas (už 
užstatą)

 ♦ seifas (už užstatą)
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Golden Port Salou & SPA Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 300 m iki Salou 
turistinės zonos centro, 900 m iki paplūdimio. Pastatytas 1988 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 7-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 348 standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 
16 kv.m) ir numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Llevant). Skėčiai, gultai - 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 977 38 27 09. Faksas (+34) 977 38 26 92. 

Interneto svetainė: www.goldenhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 50 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ biliardas 
 ♦ SPA centras
 ♦ thalasso centras
 ♦ pirtis
 ♦ masažasVaikams:

 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Salou

Salou Park Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, apie 150 m iki Salou 
miesto centro, apie 200 m iki paplūdimio. Pastatytas 1963 metais, 
paskutinį kartą pilnai atnaujintas 1997 metais. Viešbutį sudaro vienas 
10-ies aukštų pastatas, kuriame yra 218 numerių: 15 standartinių 
numerių be balkono (maks. 3+1 asm., 18 kv.m), 101 standartinis 
numeris (maks. 4 asm., 20 kv.m), 102 standartiniai Sea view tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 23 kv.m), 6 Junior suite sea view tipo numeriai 
(maks. 4 asm.,  24 kv.m), yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa dels Cappelans). Skėčiai, gultai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 977 35 18 73. Faksas (+34) 977 38 81 05. 

Interneto svetainė: www.4rhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(maks. 250 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 
 ♦ pirtis (viešbutyje Playa 
margarita)

 ♦ sūkurinė vonia (viešbutyje 
Playa margarita)

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ pramoginiai renginiai
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Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 500 m iki Salou turistinės 
zonos centro, 600 m iki paplūdimio. Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. kompleksą sudaro du pastatai atskirti gatve. 7-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 469 standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 17 
kv.m). kitame 7-ių aukštų viešbučio pastatui suteikta 2- jų raktų kategorija. 
Jame yra: 100 vieno miegamojo apartamentų (uždaras miegamasis, maks. 4 
asm., 45 kv.m), 60 dviejų miegamųjų apartamentų (2 uždari miegamieji, maks. 
6 asm., 65 kv.m).Viešbutyje  yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje, 
pagal užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas (išskyrus 
apartamentus)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ šaldytuvas 
(apartamentuose)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konferencijų salė (iki 
300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini golfas
 ♦ sūkurinė vonia

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine) 

 ♦ žaidimų aikštelėPaplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Levante). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 977 38 11 00. Faks. (+34) 977 38 38 16. 

Interneto svetainė: www.hotelcaliforniagarden.com

California Garden Hotel & 
Apartments

Pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

Playa Margarita

Playa De Oro Park

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 150 m iki Salou 
miesto centro, 200 m iki paplūdimio. Pastatytas 1982 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbučio 6-ių aukštų 
pastate yra: 162 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 14 kv.m), 
37 šeimyniniai numeriai (uždaras miegamasis, maks. 5 asm., 23 
kv.m), yra numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Capellans). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį. 

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 977 38 53 53. Faksas (+34) 977 38 43 19. 

Interneto svetainė: www.4rhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(už papildomą 
mokestį, 
registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė 
(maks. 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 900 m iki Playa dels Cepellans 
paplūdimio, 800 m iki Salou turistinės zonos centro. Viešbutis pastatytas 
1984 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutis priklauso 
ohtels viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 8-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 175 numeriai: 170 standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 17 kv.m), 12 
Suite tipo numerių (maks. 3 +1 asm., 32 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, čiužiniai – nemokamai, rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 977 35 39 78. Faksas (+34) 977 38 89 81.  

Interneto svetainė: www.ohtels.es

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ dviračių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Salou



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt78

Best Los Angeles

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 350 m iki Salou miesto 
centro, 200 m iki paplūdimio. Pastatytas 1973 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutis priklauso Best hotels viešbučių 
grupei. 6-ių aukštų viešbučio pastatuose yra 259 standartiniai numeriai 
(maks. 4 asm., 14 kv.m), Single tipo numerių (maks. 1 asm., 12 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamaii.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 977 38 14 62. Faks. (+34) 977 38 07 16. 

Interneto svetainė: www.besthotels.es 

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai

Playa Park

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 800 m iki Salou 
turistinės zonos centro, 200 m iki paplūdimio. Pastatytas 1986 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais.  7-ių aukštų 
viešbučio pastatuose yra 315 standartinių numerių (maks. 3+1 
asm., 17 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Llarga arba Playa del 
Capellans). Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 977 38 09 09. Faks. (+34) 977 35 04 95. 

Interneto svetainė: www.hotelplayapark.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ smiginis
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys

Viskas įskaičiuota

Pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Salou

H.Top Molinos Park

Calypso

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 2 500 m iki Salou 
turistinės zonos centro, 300 m iki paplūdimio. Viešbutis 
pastatytas 1972 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
Viešbutis priklauso H.top Hotels viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 
5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 246 standartiniai numeriai 
(maks. 4 asm., 21 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Cala Font). Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 977 37 16 54. Faksas (+34) 977 37 16 62. 

Interneto svetainė: www.htophotels.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas

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

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 500 m iki Salou 
turistinės zonos centro, 500 m iki paplūdimio. Pastatytas 1985 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutis 
priklauso medplaya viešbučių grupei. 5-ių aukštų viešbučio 
pastatuose yra 459 standartiniai numeriai (maks. 4 asm., 16 
kv.m), 10 Premium tipo numerių (maks. 2 asm., 16 kv.m), 47 
šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 26 kv.m), 16 šeimyninių 
Superior tipo numeriai (maks. 2+3 asm., 34 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa dels Capellans). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 977 38 49 00. Faksas (+34) 977 38 35 13. 

Interneto svetainė: www.medplaya.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(užstatas)

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte) 
 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 20 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ sūkurinė vonia

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
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Katalonija – Kosta Dorada

Kambrilis tiesiog spinduliuoja 
ramybe ir jaukumu

kAMBRILIS. 
Jūros gėrybių rojus

KAMBRILIO ŽUVų TURgUS – 
gURMANAMS IR SMALSUOLIAMS.

PARC SAMA RūMAI IR BOTANIKOS SODAS 
– KAMBRILIO PASIDIDŽIAVIMAS.

KAMBRILIO SENAMIESTIS – JAUKIEMS 
PASIVAIKščIOJIMAMS.

KELIAUTOJų REKOMENDACIJOS 
VIENAREIKšMėS – „gERMANS MIgUEL‘S“ 
RESTORANE PUIKI ISPANIšKA VIRTUVė.

SANT MiGuEL D‘ESCoRNALBou 
VIENUOLYNAS IR PILIS NEDIDELIAME 
RiuDECANyES MIESTELYJE, NUO 
KAMBRILIO NUTOLUSIAME APIE 16 KM.
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Kambrilis

Neapsakomo grožio 
saulėlydis Kambrilyje

Kadaise čia plūdūriuodavo 
mažos žvejų valtelės

Istorinis mažo žvejų 
kaimelio Kambrilio centras

VIETA
kambrilis – tai nedidelis kurortinis miestelis, įsikūręs 4 km į pietus 
nuo Salou kurorto. kažkada tai buvo nedidelė žvejų gyvenvietė, laikui 
bėgant tapusi jaukiu kurortu. kambrilis, kaip ir kiti kosta Dorados 
kurortai, gali pasigirti puikia krantine – smėlėtų paplūdimių juosta 
su sekliu įėjimu į jūrą, besidriekiančia beveik 10 kilometrų palei visą 
kurortinę zoną. Tačiau kambrilis labiausiai žavi istoriniu miestelio 
centru su išlikusiais viduramžių kvartalais bei siauromis gatvelėmis.

REkOMENDUOJAME

Gurmanai įvertins kambrilio žuvies restoranus, visoje pakrantėje 
garsėjančius savo šviežiomis jūros gėrybėmis. 
Paklaidžiojus kreivomis ir siauromis istorinio rajono gatvelėmis, 
galima išvysti šv. Mergelės Marijos bažnyčią, nuostabų dvarą, 
vienuolyną. O šio kurorto pasididžiavimas – Park Sama rūmai – 
unikalus architektūrinis ansamblis, kuriame gausu ispaniškų ir 
kubietiškų detalių. Rūmus supa egzotiški tropiniai sodai su nuostabiu 
ežeru. kambrilio kurortas garsėja savo folklorinėmis šventėmis, 
kurios čia vyksta ištisus metus.

GIDAS REkOMENDUOJA
Trečiadieniais nuo 6 val. ryto kambrilyje veikia žuvies 
turgus. Geriausių ir šviežiausių jūros gėrybių ieškokite 
būtent čia! Vienas geriausių jūros gėrybių restoranų 
kambrilyje – „Montserrat“ (Calle miguel, Planas 9, 
kambrilis).
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Tryp Port Cambrils Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 100 m iki kambrilio miesto 
centro, 200 m iki paplūdimio. Pastatytas 2002 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 134 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 18 
kv.m), 12 Premium tipo numerių (maks. 2+1 asm., 18 kv.m), 4 šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 18 kv.m), 4 Junior suite tipo numeriai (maks. 
3+2 asm., 38 kv.m), 2 Suite tipo šeimyniniai numeriai (maks. 3+2 asm., 
38 kv.m), yra numeris pritaikytas žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa del reguelar). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai, rankšluosčiai 
– už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 977 35 86 00. Faksas (+34) 977 35 86 01. 

Interneto svetainė: www.solmelia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma 

 ♦ 8 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas

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

Best Cambrils Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 2 km iki kambrilio 
miesto centro, 2,5 km iki Salou miesto centro, 100 m iki paplūdimio 
(per kelią). Pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 400 standartinių 
numerių (maks. 3+1 asm., 16 kv.m), yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Cap de Sant Pere). 
Skėčiai, gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 977  36 42 83. Faksas (+34) 977 36 53 51. 

Interneto svetainė: www.besthotels.es

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas 
 ♦ mini golfas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
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Viešbutis: 110 km iki Barselonos oro uosto, 4 km iki kambrilio miesto 
centro, 1,5 km iki Salou miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje 
(nuo jūros skiria tik promenada). Pastatytas 1983 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 1998 metais. 4-ių aukštų viešbučio pastate yra: 456 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 21 kv.m), 8 master suite tipo 
numeriai (2 uždari miegamieji, maks. 6 asm., 35 kv.m), 8 Junior suite 
tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 25 kv.m), numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė

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

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Cap de Sant Pere). 
Skėčiai, gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 977 38 55 96. Faks. (+34) 977 38 49 80. 

Interneto svetainė: www.besthotels.es

Best Maritim Pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Kambrilis

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai renginiai

Augustus

Cesar Augustus

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Viešbutis: 120 km iki Barselonos oro uosto, 1 km iki Salou 
turistinės zonos centro, pirmoje viešbučių linijoje. Pastatytas 
1971 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 m. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 324 standartiniai 
numeriai (maks. 4 asm., 19 kv.m), yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Cap de San Pere). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai– už papildomą mokestį. 

Prie baseino: gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 977 38 11 54. Faksas (+34) 977 38 13 28. 

Interneto svetainė: www.augustushotels.es

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas

Viešbutis: 120 km iki Barselonos oro uosto, 1 km iki Salou 
turistinės zonos centro, 5 km iki kambrilio miesto, antroje viešbučių 
linijoje, 80 m iki paplūdimio. Pastatytas 1972 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 m. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 160 standartinių numerių (maks. 4 asm., 15 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Cap de San Pere). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 977 38 18 08. Faksas (+34) 977 38 13 28.  

Interneto svetainė: www.augustushotels.es

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ 2 sūkurinės vonios
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas
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Tos gražuolės salelės, o jų net 151, sudaro Balearų salyną 
(isp. Islas Baleares). O didžiausios iš jų – Maljorka, Ibiza, 
Menorka ir Fromentera – kasmet priima tingaus poilsio 
ar šėlstančių pramogų išsiilgusias minias turistų. Koks 
šių Ispanijai priklausančių salų išskirtinumas? Kalnai 
(aukščiausios viršūnės siekia daugiau nei 1 500 m) ir 300 
dienų per metus šviečianti saulė! Ir jokio lietaus! Ne veltui 
turistai dievina šį pasaulio kampelį... 

Balearų salos

Saulė Balearų salose šviečia 
300 dienų per metus

Mažutės Viduržemio 
jūros gražuolės
BALEARų SALOS
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Nors salos priklauso vienam salynui, tačiau yra gana skirtingos, tad kiekvinas gali pasirinkti poilsį pagal savo 
poreikius. Skiriasi ne tik minėtų salų istorija (Ibizos istoriją formavo kartaginiečiai, Maljorkos – romėnai, o Menorkos 
– anglai), bet ir gamta, peizažai bei siūlomas poilsis vietiniuose kurortuose, o tuo pačiu ir turistai.
Maljorka garsėja kaip daugiausiai istorinių ir kultūrinių vertybių turinti sala ir vienas seniausių Europos kurortų, ją 
renkasi rafinuotų pramogų mėgėjai. 
Menorka žavi savo laukine ir nepaprastai žalia gamta bei civilizacijos nepaliestomis pakrantėmis. Ši sala traukia 
ramaus poilsio ištroškusius turistus. 
Uolėtos Ibizos pakrantės turbūt niekada nemiega – čia verda intensyvus ir niekada nesustojantis naktinis gyvenimas. 
Pramogų gausa nuo Ibizos neatsilieka ir Formenteros sala.
Šalia garsiųjų „sesių“ verta paminėti ir nedidelę stulbinančio grožio Kabreros salą, kuri oficialiai
pripažinta Nacionaliniu parku.

Balearų salyno perlas - 
Kabreros sala

čiobrelių (sudėtyje yra ir kitų laukinių žolelių) likeris frigola – 
ieškokite viešėdami Formenteros saloje.
Specialusis Maljorkos likeris Tunel – iš daugybės vaistinių žolelių.
Menorkos medus – Menorkoje galima paragauti net baklažanų su 
medumi.
Spalvoti Maljorkos stiklo dirbiniai.
Skysta Formenteros druska – šios druskos sudėtyje mažiau natrio 
nei kitose druskose.
Džinas Xoriguer – sakoma, kad pastarąjį vietinius gyventojus įpratino 
gerti anglų jūreiviai.
Palo – aromatizuotas smulkintų migdolų likeris.
Medžio raižiniai, keramika ir siuvinėjimas – tradiciniai amatai.

Langosta a la parrilla – dygliuotas omaras su vietos majonezu, 
gaminamu iš alyvuogių aliejaus ir kiaušinių.
Berenjenas relleenas – baklažanai, įdaryti svogūnais, prieskoniais, 
žolelėmis, duona, dažnai dar ir kiauliena bei pomidorais.
Ensaimada – per pusryčius valgomos spiralės formos bandelės. Jų 
paragauti galima tik Maljorkoje. Sako, kad skaniausios su cukruotų 
moliūgų įdaru.
Tumbet – pipirų, pomidorų ir bulvių troškinys.
Sobrasada – ypatingo skonio kiaulienos dešra, gaminama Maljorkoje.

Sant antoni abat (sausio 17 d.). šios šventės metu vyksta paradai, 
visoje Maljorkoje ir Ibizos San antoni mieste laiminami gyvuliai.
Sant Juan (birželio 23–25 d.). šv. Jono krikštytojo garbei Ciutadella 
mieste Menorkoje vyksta teatralizuoti viduramžių turnyrai su 
papuoštais žirgais bei elegantiškais raiteliais.
romeria de Sant marcal (birželio 30 d.). šventė Sa Cabeneta mieste 
Maljorkoje, kurios metu pardavinėjami Maljorkos salos švilpukai – 
siurells.
Virgen del Carmen (liepos 16 d.) Tai didžiausia Formenteros salos 
šventė, kurios metu žvejų flotilė parplukdo žvejų globėją – jūros 
Madoną. Eisena, kurios metu mergelės, žvejų globėjos, statula 
nešama į uostą ir išlydima specialiai išpuoštu laivu.

LAUkTUVėS

VIETINIAI DELIkATESAI

VIETINėS FIESTOS

GIDAS REkOMENDUOJA
Jei kelionės metu jus pavedė avalynė, įsigykite 
avarca‘s – labai patogius menorkietiškus sandalus. 
Įvairiaspalviai įsispiriami sandalai su dirželiu per 
kulną gali tapti ir nepaprastai stilingomis lauktuvėmis. 
Menorkiečiai juokauja, kad šiuos sandalus kažkada 
nešiojo tik piemenys, o dabar net ir karaliai.

Mažyčio Valdemosos miestelio 
ramybe kadaise mėgavosi garsusis 
kompozitorius F. Šopenas
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Maljorka – tai didžiausia Balearų salyno sala, galinti didžiuotis 
nuostabia gamta ir nepaprastai gražiais paplūdimiais. Kiek čia 
nacionalinių gamtos parkų ir draustinių... Islas Malgrats, Sa 
Dragonera, Mondrago, S’Albufereta, didžiausias Europoje botanikos 
sodas „Botanicactus“... 

Kalnuoti Maljorkos krantai 
apglėbę jaukias įlankėles

MALJORkA.
Charizmatiško kraštovaizdžio sala

Balearų salos



89

V I D U R Ž E M I O  J Ū R A

Kaip supratote, gražios natūralios gamtos Maljorkai 
gali pavydėti visi. Į salą atvykstančius poilsiautojus 
taip pat labai žavi itin įvairus kraštovaizdis, 
Siera de Tramuntanos kalnų peizažai,
jaukūs miesteliai, tokie kaip Valldemossa ir Soller, 
bei turizmui ištisus metus palankus klimatas. 

Vasaros čia nepasižymi alinančiu karščiu – 
vidutiniškai temperatūra siekia 27–29 °C, o žiemos 
išsiskiria švelnumu, temperatūra čia būna apie 15 °C. 

Šiaurinė Maljorkos dalis – kalnuota su laukiniais 
paplūdimiais ir skardingais krantais, priglaudusiais 
jaukias įlankėles, kurių daugelis
prieinamos tik iš jūros pusės. 
Pietinė Maljorkos dalis – karšta ir 
sausa. Joje puikuojasi patys gražiausi 
salos paplūdimiai ir įlankos. Kiti kurortai 
įsikūrę pietvakarinėje pakrantės dalyje, iš abiejų 
Palmos įlankos pusių.

Maljorka

Maljorkos kalnų peizažai 
tiesiog kerintys

Gotikinė Palmos katedra - viena 
gražiausių visoje Ispanijoje

MALJORkOJE BŪTINA...

Pasimėgauti ramybe Formentoro iškyšulyje, salos šiaurėje.

Aplankyti nors vieną vyno rūsį.

Pravažiuoti Palma-Soleras maršrutu senoviniu traukinuku Tren 
de Sóller. Jis įveikia Sierra de Alfàbia kalną, 13 tunelių ir keletą tiltų 
– finale jūsų lauks nuostabus Solero miestukas.

Nuvykti į vieną gražiausių Maljorkos paplūdimių Es Trenc. 
Paplūdimys plyti gamtos kampelyje, kurį saugo valstybė (čia 
negalima statyti viešbučių). šį paplūdimį mėgsta vietiniai salos 
gyventojai, be to, tai vienas pagrindinių salos nudistų paplūdimių.

Nulėkti iki Sa Calobra. Tik greitai lėkti nepavyks, nes kai kurie 
posūkiai yra 360 laipsnių, tad Sa Calobra pavadinimas neatsitiktinis, 
reiškiantis „gyvatę“. Sa Calobra kelias laikomas vienu įdomiausių 
Viduržemio jūros maršrutų. Na, o jei oras bus palankus, kelionei 
iš Solerio uosto į La Calobra miestelį išbandykite laivu. Uolėtų 
pakrančių grožis tiesiog užburiantis.

GIDAS REkOMENDUOJA
Jei ieškosite išskirtinių lauktuvių iš Maljorkos, užsukite į 
dirbtinių perlų fabriką „Majorica“. Čia ne tik išvysite, kaip 
gaminami perlai, bet iš didžiulės ekspozicijos galėsite 
įsigyti patikusį papuošalą. Fabriko meistrai kokybę 
garantuoja dešimčiai metų.

GIDAS REkOMENDUOJA
Jei smalsaujate, kokia žiema būna Maljorkoje, 
atvykite pasižiūrėti. O gal smalsumą patenkins 
George Sand knyga „Žiema Maljorkoje“?
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PALMA DE 
MALJORkA. 
Gražuolė sostinė

MALJORKOS ekskursijos

Tai turbūt gražiausias Balearų salyno miestas. 
Čia harmoningai susipynė daugelio tautų ir 
civilizacijų istorija bei kultūra, o architektūros 
paminklai įsiliejo į dinamišką šių dienų miesto 
ritmą.
Palma stebina turtingu kultūriniu palikimu, kuriuo lengva 
žavėtis vaikštant istorinio centro gatvelėmis.

MIESTO PORTRETAS

Gotikinio stiliaus katedrą – pagrindinį miesto pasididžiavimą. Ji 
statyta naudojant auksinį kalkakmenį, atvežtą iš Santanyi regiono. 
Istorikai tvirtina, kad pastatyta vietoje, kurioje anksčiau stovėjo 
mečetė, o jos statybos užtruko daugiau nei tris šimtus metų (nuo 
1229 iki 1601 m).
Passeig des Born bulvarą – Palmos širdį. Palau de l̀ almudaina 
maurų karalių rūmus, kuriuose veikia muziejus. Biržos La Llotja 
pastatą su aukštais langais ir ažūriniais XIV amžiaus akmens 
raižiniais. šv. Pranciškaus baziliką (isp. Basilica de Sant Francesc) 
– grakščią gotikinę bažnyčią su nuostabia galerija ir barokiniu 
altoriumi. Arabiškas pirtis (X a.), kurios primins arabiškąjį Palmos 
istorijos periodą.

Gotikinė Castell de Bellver pilis, esanti maždaug 2,5 kilometro nuo 
Palmos centro, vakarinėje įlankos dalyje pastatyta kaip karaliaus 
Chaimės II vasaros rezidencija. Tai originalios apskritos formos 
pastatas, su grakščiomis arkomis centriniame kieme.
Fundacio Pilar i Joan miro – garsiausias Maljorkos kultūros centras, 
įkurtas po J. Miro mirties 1982 metais, jo buvusioje studijoje ir name. 
Nuostabus, miesto centre esantis pastatas, dažnai vadinamas 
Alebastro tvirtove. Jame yra Miro studija su nebaigtais darbais, 
nuolatinė dailininko paveikslų ekspozicija, biblioteka, konferencijų 
salė ir parduotuvė.

APLANkySIME

PAPILDOMI OBJEkTAI

GIDAS REkOMENDUOJA
Meno mylėtojams rekomenduojame apsilankti 
šiuolaikinio meno muziejuje „Es Baluard“. Čia 
eksponuojami Sezano, Gogeno, Pikaso, Miro, 
Magrito, Polkes darbai. Taip pat bus puiki 
proga susipažinti su Balearų salų menininkų 
Santiago Rusiñolo, Anglada-Camarasa, 
Gelaberto darbais.

Tingi diena jachtos denyje

Tradicinis vėjo malūnas 
Palma de Maljorka mieste

MINI kRUIZAI JACHTOMIS.
Diena denyje
Viena diena elegantiškoje jachtoje – argi apie tokią dieną 
niekada nesvajojote? Įgyvendinkite šią svajonę Maljorkoje. 
Pasimėgaukite lengvu jūros vėjeliu denyje, pasimaudykite, 
aplankykite Balearų perlu vadinamą kabreros salą, o kelionę 
jachta vainikuokite visam gyvenimui įsimenančiu saulėlydžiu.
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VALDEMOSA. 
Menininkų svajonė

FORMENTORAS. 
Tik kalnai ir jūra

Valdemosa įsikūrusi vos 17 km nuo salos sostinės. Nedidelę 
spalvingą kalnų gyvenvietę išgarsino 1938 m. kartūzų 
vienuolyne apsistoję du garsūs Europos menininkai – Žorž 
Sand ir Frederikas šopenas.

kalnų pusiasalis salos šiaurėje. Tai tarytum Sierra de 
tramuntana kalnų tąsa, į jūros vandenis dar tįstanti 12 km. Tai 
nuostabaus grožio gamtos kampelis su įspūdingais skardžiais 
ir tankiais pušynais. Tai vieta, kurią maljorkiečiai vadina visų 
vėjų susitikimo vieta.

Stulbinanti panorama, paslaptinga istorine aura alsuojantis 
tapybiškas miestelis su mažais akmeniniais namais 
vingiuotose gatvelėse. George Sand apie šią vietą rašė: „Viską, 
apie ką tik gali svajoti poetas arba dailininkas, gamta sukūrė 
būtent šioje vietoje.“

kelias link Formentoro pusiasalio veda kalnais. Toliau kelias 
vinguriuoja iki švyturio faro del Cap de Formentor. kylant 
link aukščiausios vietos, karts nuo karto galima stabtelėti 
apžvalgos aikštelėje ir gėrėtis fantastiška hipnotizuojančia 
panorama: kuprotais kalnagūbriais, nedidele Colomer sala 
vandens platybėje ir mėlyna jūra, baltomis putomis atsiritančia 
į uolas. Gražiausios panoramos atsiveria iš mirador de la 
Creueta ir atalaya de albercuix apžvalgos aikštelių.

ĮSPŪDIS

ĮSPŪDIS

VIETA

VIETA

„kartūzų“ vienuolynas – pagrindinis miesto akcen-
tas, įkurtas 1399 m. karališkuose rūmuose. Val-
demosos vienuolyno sienose atsispindi asketiškos 
tylos garbintojų kartūzų vertybės. Vienuoliai kartūzai čia gyveno iki 
1835 m. Dabar jame įrengtas muziejus, kuriame surinktas istorinis 
ir meninis kartūzų palikimas, leidžiantis išsamiau pažinti vienuolių 
gyvenimą.
šalia vienuolyno – neoklasicistinio stiliaus bažnyčia, nuo kurios drie-
kiasi dengta galerija – vienas seniausių vienuolyno statinių, vedančių 
į kartuziečių vaistinę.

„Formentoro“ švyturį. Jis stovi pačiame šiau-
riausiame salos taške, nuo kurio atsiveria kva-
pą gniaužiantis vaizdas į visą Pollensa įlanką. Jei 
oras bus vaiskus, pamatysite netoliese esančią 
Menorkos salą.

APLANkySIME

APLANkySIME

Nuo Formentoro švyturio kalvos atsiveria 
nuostabus vaizdas į mėlyną jūrą

Spalvingos akmeninės 
Valdemosos gatvelės
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MALJORKOS ekskursijos

La granJa. 
Tradicinis salos gyvenimas
La granja dvaras, įsikūręs netoli Esporlės miestelio. Jo is-
torija siekia Romos valdymo laikus. kai Chaimė I užkariavo 
Maljorką, sala buvo padalinta į keturias dalis. Viena iš jų 
priklausė grafui, įsikūrusiam šiame dvare. 1239 m. grafas La 
Granja dvarą perdavė vienuoliams cistersams, kurie čia įkūrė 
savo vienuolyną, veikusį 200 metų.

VIETA

Čia veikia etnografinis muziejus, kuriame išsamiau susipažin-
site su maljorkiečių gyvenimu. Muziejuje eksponuojami įvai-
rūs buities daiktai, senoviniai salos gyventojų rūbai, jų amatų 
dirbiniai, žemės ūkio padargai, meno kūriniai. Bus proga pa-
simėgauti tradicine maljorkiečių virtuve su vytintais kumpiais 
ir įvairiomis uogienėmis. Išvysite miegamuosius kambarius su 
neregėto grožio patalais ir išskirtiniu interjeru, o dvaro kie-
me apžiūrėsite dar išlikusias įvairių amatų dirbtuves, kuriose 
puikiai išsilaikę juvelyriniai, odos ir metalo dirbiniai. Smagiai 
pasivaikščiosite po dvaro sodus su tvenkiniais ir fontanais, 
paragausite vietinių užkandžių bei vyno ir išvysite tradicinius 
salos šokius.

APLANkySIME

DRAkONO OLOS. 
Stalaktitų ir stalagmitų pasaulis
Rytinėje Maljorkos dalyje glūdi paslaptingosios Drakono olos 
(Cuevas del drach). Tai pačių žinomiausių Europoje požeminių 
olų grandinė. Jų pavadinimas siejamas su sena legenda, pasak 
kurios įėjimas į olas buvo saugomas drakono. Pagal atrastus 
piešinius ant olų, keramikos fragmentus yra nustatyta, kad 
šiose olose buvo lankytasi dar prieš kristų. Olos tęsiasi 2400 
metrus, o jų gylis vietomis siekia 25 metrų.

Paslaptingas kelias vingiuoja tarp kvapą gniaužiančių stalakti-
tų ir  stalagmitų. O nusileidus prie didžiausio požeminio ežero 
pasigirsta klasikinė muzika ir prasideda mini spektaklis apie 
aušrą žemės plutos gelmėse. Iš tamsos pradeda skverbtis sil-
pna šviesa, laipsniškai užpildanti visą erdvę, o ramiu skaidriu 
ežero vandeniu, apšviesti tik žvakių šviesos, plaukia laiveliai 
su muzikantais...

ĮSPŪDISVIETA

GIDAS REkOMENDUOJA
šios olos lankytojams atviros ištisus metus. Nors olose 
paprastai vyrauja 20 laipsnių šiluma, tačiau kai kam būna 
vėsoka, tad pasiimkite į išvyką ką nors ilgomis rankovėmis. 
Ir atminkite, kad olose draudžiama filmuoti ir fotografuoti.

Olų kelias vingiuos apie 1200 metrų. Ekskursijos metu galėsite 
pasigrožėti įspūdingais stalaktitų ir stalagmitų sodais, šešiais 
požeminiais ežerais. Juose buvo aptikta anksčiau nežinomų 
mikroskopinių aklų vėžiukų rūšis. 
Tačiau mūsų kelionės tikslas – didžiausias pasaulyje požeminis 
Martelio ežeras (ilgis 177m, plotis 30 m). Čia stabtelsime paklausyti 
klasikinės muzikos koncerto ir pasigrožėti šviesos šou, kurį sukūrė 
katalonų architektas Carles Buigas, dainuojančių fontanų Barselonoje 
autorius. Norintys galės paplaukioti valtele po Martelio ežerą.

kĄ IšVySITE?

Istorine aura alsuojantis miestelis

Įspūdinga kelionė 
požeminiais labirintais
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GIDAS REkOMENDUOJA
38 km nuo Solero, įsispraudęs tarp aukštų stačių uolų, plyti 
paplūdimys Sa Calobra. Jis yra pačioje aukščiausios Puig 
major viršukalnės papėdėje. Paplūdimys lyg koridorius su 
akmeninėmis sienomis, vedantis link žydros skaidrios jūros. 
Gražus ne tik paplūdimys bet ir kelias iki jo, vingiuojantis labai 
vaizdinga kalnuota vietove. Ten tiesiog būtina nuvykti!

SOLERAS.
Išvyka į salos šiaurę

Solero miestelis įsikūręs apelsinmedžių ir alyvmedžių 
giraitėmis apsodintame slėnyje salos šiaurėje. Slėnį supa 
vaizdingi kalnai, o visai netoliese stūkso didinga aukščiausia 
salos viršukalnė Puig major.

VIETA

Nuvykite į Solero miestelį su siauromis gatvelėmis ir tradiciniais 
akmeniniais namais su nuostabiais vidiniais kiemais. Solero 
miestiečiai ypač didžiuojasi prabangiomis XVIII–XIX a. vilomis. 
Atidžiau apžiūrėkite grakščią varpinę, atstatytą XVIII a., ir parapijos 
bažnyčią, kurios fasado rekonstrukciją atliko Antoni Gaudi mokyklos 
architektai. Būtinai pasivažinėkite senoviniu miestelio tramvajumi,
kuris Jus nuveš į uostą (Puerto de Sóller), jungiantį Solerą su likusiu 
pasauliu. Uoste galėsite aplankyti jūrų muziejų.

APLANkySIME

šOU „SON AMAR“.
Ispaniškas vakaras
„Son Amar“ – tai senovinis maljorkietiškas dvaras, įsikūręs 
žemės ūkio rajone, gamtos prieglobstyje. Pavadinimas kilęs 
nuo pirmojo savininko Don Chuano Amaro vardo. Daugiau 
nei keturis amžius čia buvo verčiamasi žemės ūkiu, kol XX 
amžiaus 7-ajame dešimtmetyje dvarą įsigijo nauji šeimininkai. 
Tarp migdolų ir apelsinmedžių giraičių paskendusio pastato 
sienų slepiasi viena geriausių Europos koncertų salių, kurioje 
naujausia technika garantuoja aukščiausią muzikos ir šviesos 
kokybę.

VIETA

Nepamirštamą spektaklį - Venecijos karnavalą, kur 
šiuolaikinis baletas persipins su akrobatiniais triukais. 
Čia išvysite ir garsųjį „karmen Mota“ – ispaniškąjį 
baletą. Vakarą vainikuos grojančių fontanų šou 
atviroje terasoje ir tradicinė Maljorkos vakarienė bei 
vietinis stalo vynas.

kĄ IšVySITE?

Rekomenduojame aplankyti savarakiškai.

Šv. Baltramiejaus bažnyčia 
žaliuojančiuose kalnuose

Aistra alsuojantis 
flamenkas...
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Saloje gausu praeitį 
liudijančių pėdsakų

MALJORKOS ekskursijos

GIDAS REkOMENDUOJA
Jei Menorkoje ketinate pasisukioti ilgiau, rekomenduojame 
maršrute pasižymėti keletą įdomių vietų: Sa Cova den 
Xoroi grotą, Santa Clara vienuolyną, gynybinį fortą Fuerte de 
marlborough, Cala morell nekropolį.

GURMANAMS

APLANkySIME

MENORkA.
kvapą gniaužianti gamta

Menorka – tai antra pagal dydį Balearų sala. Nors sala 
visai šalia Maljorkos, peizažas čia visiškai 
kitoks – pirmiausiai neišvysite aukštų kalnų 
(aukščiausia Menorkos vieta vos 357 m). Be to, 
Menorka lenkia visas Balearų salas paplūdimių 
skaičiumi – jų čia net 120, o bendras paplūdimių 
pakrančių ilgis – 220 km.

ši sala garsėja jūros gėrybių patiekalais. Čia mėgsta 
pietauti ir Ispanijos karalius – atvykęs jis visuomet užsisako 
patiekalą „Calderata de Langosta“ (specialiai paruoštas jūrų 
vėžys). Rekomenduojame paragauti pagal ypatingą receptą 
gaminamo vietinio džino ir užsisakyti šviežių moliuskų tapas 
(isp. escupinyes) – tai puikiai prie džino derantis užkandis.
Menorkos vyninės taip pat vertos bent trumpos viešnagės. 
„Bodegas Binifadet“, „Bodegas Rubí del Mediterráneo“ ar „Sа 
Forana“ – tai tik keletas vyninių, kurių Menorkoje netrūksta.

VIETA

Menorkos sostinę – Mahoną (vietinių vadinamas mahon arba mao). šis 
miestas mena maurų didybę – langus nuo saulės čia dengia ryškiai 
žalios langinės, o senos tavernos, kurias rasite šalia uosto, nukels į 
tuos laikus, kai salą valdė anglai.
Užsukite į Ciutadella (aplankykite miestelio katedrą) ir mao (nepraeikite 
pro Santa maria bažnyčią) miestelius.
Menorka garsėja unikalia gamta, įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą, 
ir kvapą gniaužiančiais palūdimiais su išskirtinio grožio įlankomis, tad 
net neskubus pasivažinėjimas padovanos daug nuostabių vaizdų.

Rekomenduojame aplankyti savarakiškai.

Menorkos gamta - UNESCO 
saugomas turtas

Tipinis regiono pastatų 
bruožas - žalios langinės 
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GIDAS REkOMENDUOJA
Jei Ibizoje būsite nusiteikę pamatyti 
ką nors daugiau nei jaunimo 
pamėgtas linksmybių vietas, nuvykite 
į arabiškos architektūros kompleksą 
„Caserio de Balafia“, Cueva de 
Can marca urvą, Puig des molins 
nekropolį, miestą tvirtovę dalt Vila.

APLANkySIME

IBIZA. 
Nesibaigianti fiesta

Ibiza dažnai vadinama Baltąja sala. Ji garsėja šviesaus smėlio 
paplūdimiais ir stilingiausiais Europos kurortais: Kala Longa, 
Kala San Visente, es Kana, Plaja den Bosa, San antonijo, Porti-
nat, Puerto de San migel. Ibiza šiandien – triukšmingų, linksmų 
atostogų ir pabėgimo nuo pasaulio rūpesčių sinonimas. Ibi-
zos pavadinimas taip pat susijęs su salos linksmybių dvasia – 
dar 654 m. pr. kr. čia įsikūrę finikiečiai pavadino salą ibossim, 
muzikos ir šokio deivės Bes garbei. Fiestų kiekis šioje saloje 
nesuskaičiuojamas, o vynas liejasi laisvai ne tik specialioje 
šventėje, skirtoje romėnų vyndarystės dievui Bakchui. Pro-
gresyvus viso pasaulio jaunimas dievina Ibizą, o kai paryčiais
kojos pavargsta šokti, visi gėrisi nuostabiais vaizdais ir klauso 
chill out muzikos, kuri gimė būtent čia.

VIETA
Sostinę Ibizą. šio miesto, įsikūrusio kyšulio viršuje, senamiestis su 
gražia katedra bei pilimi, išraižytas vingiuotose gatvelėse. 
Santa eulalia miestelį. Pastarąjį siūlome aplankyti ne tik hipių ju-
dėjimo gerbėjams (San Carlos kaimelyje vis dar gyva tikroji hipių 
bendruomenė ir jos dvasia), bet ir įkvepiančių vaizdų mėgėjams – 
nuo Puig de missa kalno atsiveria stulbinančios panoramos.
Ramiąją Formenterą siūlome aplankyti atsiskyrėliško poilsio mė-
gėjams.
Nors Ibiza labiau garsėja savo barais ir naktiniais 
klubais, yra čia ir nuostabių gamtos kampelių. 
Negyvenamų salelių es Vedrа, es Vedranell ir los 
Illots de Ponent draustinis tai ramus užutėkis, 
kur gyvena saugomų paukščių rūšys. O povan-
deninis salelių pasaulis vilioja nardytojus.

Rekomenduojame aplankyti savarakiškai.

Baltoji sala - Ibiza

Kad ir kuriame žingsnyje sustosite - 
atsivers nuostabus vaizdas

Ibiza - jaunimo 
pramogų oazė
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ARENALIS, PLaJa 
de PaLma, Kan PaStiLJa. 
6 km paplūdimio

Balearų salos – Maljorka

Čia daugybė mažučių 
pasislėpusių paplūdimių

VANDENS PARKAS.

„WOODY’S BAR“ ARENALYJE.

„MITI DI PALMA RESTAURANT & LOUNgE BAR“ – TURBūT 
gERIAUSIAS RESTORANAS PLAJA DE PALMOJE.

„KARISMA“ KOKTEILIų BARAS KAN PASTILJOJE.

EL PENoN PAPLūDIMYS – 3 KM NUO KAN PASTILJOS.
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ARENALIS, PLaJa 
de PaLma, Kan PaStiLJa. 
6 km paplūdimio

Viešbučių pasirinkimas 
čia ypač gausus

Arenalis, Plaja de Palma, Kan Pastila

VIETA

šie trys, vis dar atskirais administraciniais vienetais laikomi, kurortai 
driekiasi į pietryčius nuo salos sostinės. kur baigiasi vienas ir 
prasideda kitas, šiandien jau sunku pasakyt, nes visi trys jie susilieja į 
vieną 6 km ilgio paplūdimį. ši kurortinė zona yra arčiausiai oro uosto, 
iki jo vos 15-20 minučių kelio.
Pastarieji kurortai vadinami vokiškais, nes juos nuo seno itin pamėgę 
poilsiautojai iš Vokietijos. Čia įsikūrę daugiausia salos viešbučių, 
o kartu tai pati didžiausia jų koncentracija visoje Viduržemio jūros 
pakrantėje. Nesibaigianti pramogų gausa čia atvilioja aktyvaus poilsio 
mėgėjus.

PRAMOGOS

Čia beveik nėra gyvenamųjų namų, nes visą teritoriją užima 
viešbučiai, apartamentai, barai, restoranai, diskotekos, parduotuvės, 
prekybos centrai, automobilių, motociklų ir dviračių nuomos 
kompanijos, turizmo agentūros arba sporto kompleksai (teniso 
kortai, povandeninio plaukiojimo centrai, vandens slidžių, burlenčių 
sporto ir pan.).
Norintiems paįvairinti gulėjimą paplūdymyje rekomenduojame 
aplankyti didžiulį vandens pramogų parką arba keletą apylinkėse 
įrengtų golfo aikštynų.
Išilgai viso paplūdimio yra nusidriekusi plati pėsčiųjų alėja, kurioje 
įsikūrę barai po atviru dangumi. kai kuriose paplūdimio dalyse, 
pavyzdžiui, kan Pastilijos pradžioje, yra miesto parkai, skirti poilsiui 
su vaikais.
Už paplūdimio juostos tęsiasi didelė pėsčiųjų alėja, kur iš abiejų pusių 
vėsiai šnara palmės. Palei ją – daugybė parduotuvėlių, restoranų 
ir barų. Visus šiuos kurortus su sostine jungia keletas autobusų 
maršrutų.

GIDAS REkOMENDUOJA
Jei planuojate ramias atostogas su šeima ir vaikais, 
siūlytumėme nesirinkti Arenalio. Jame karaliauja 
pašėlęs jaunimas, gyvenimas verda ištisą parą, veikia 
daugybė kavinių, klubų, barų.

Aplink tik smėlis ir 
beribė jūra
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Barcelo Pueblo Park Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 6 km iki Palmos oro uosto, 12 km iki Palmos miesto 
centro, 500 m iki Plaja de Palmos turistinės zonos centro, 200 m 
iki paplūdimio. Pastatytas 1964 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2004 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pastatas ir vasarnamiai. 
Viešbutyje yra: 128 standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 20 kv.m), 28 
Superior tipo numeriai (maks. 2 asm., 32 kv.m), 120 vieno miegamojo 
apartamentų (uždaras miegamasis, maks. 2+2 asm., 40 kv.m), 4 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palma). Skėčiai, gultai, čiužiniai - 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai, rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 971 26 17 00. Faksas (+34) 971 26 69 36. 

Interneto svetainė: www.barcelopueblopark.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas 
 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 280 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Arenalis, Plaja de Palma, Kan Pastila

Iberostar Royal Cristina Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 3 km iki Palmos oro uosto, 10 km iki Palmos miesto 
centro, antroje viešbučių linijoje, 70 m iki paplūdimio. Pastatytas 
1988 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. Dviejuose 4-ių 
aukštų viešbučio pastatuose yra: 64 apartamentai, 4 Junior suite tipo 
numeriai, 128 Studio tipo numeriai, 130 standartiniai numeriai (maks 
2+1 asm.), 6 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palma). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 971 492 211. Faksas (+34) 971 490 003. 

Interneto svetainė: www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 
(savitarna)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 150 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ SPA centras
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ futbolas
 ♦ teniso kortai

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ Vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)
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Viešbutis: 3 km iki Palmos oro uosto, 10 km iki Palmos 
miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje. Pastatytas 1972 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 6-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 141 standartinis numeris, 18 
Superior tipo numerių, 9 Junior suite tipo numeriai, 1 Suite 
tipo numeris, 3 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
(Iberostar Royal Cristina 
vešbutyje)

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ SPA centras
 ♦ teniso kortai (Iberostar 
Royal Cristina viešbutyje)

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palma). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 971 264 300. Faks. (+34) 971 265 510. 

Interneto svetainė: www.iberostar.com

Iberostar Royal Cupido Viskas įskaičiuota
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Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (skyriai 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
11 metų)

Riu Bravo

Riu San Francisco

Viskas įskaičiuota

Pusryčiai, vakarienė

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine) 

 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 5 km iki Palmos oro uosto, 12 km iki Palmos miesto 
centro, Plaja de Palmos turistinės zonos centre, 200 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2005 
metais. Viešbutį sudaro du 5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 275 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm.), 20 vienviečių numerių (maks. 
1 asm.), 10 šeimyninių numerių (2 uždari miegamieji, maks. 5 asm.), 
34 Suite tipo numeriai (uždaras miegamasis, maks. 2 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palma). Skėčiai, gultai, čiužiniai - 
už papildomą mokestį. 

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai, rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 971 26 63 00. Faksas (+34) 971 26 42 42. 

Interneto svetainė: www.riu.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ dviračių nuoma 
 ♦ 3 konferencijų salės 

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ sveikatingumo 

centras
 ♦ mini golfas

Viešbutis: 5 km iki Palmos oro uosto, apie 12 km iki Palmos miesto, 
Plaja de Palmos centre, pirmoje viešbučių linijoje. Pastatytas 1953 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2000 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 111 standartinių numerių 
(maks. 2 asm.), 20 vienviečių numerių (maks. 1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palma). Skėčiai, gultai, čiužiniai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai, rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 971 49 03 60. Faksas (+34) 971 26 46 50. 

Interneto svetainė: www.riu.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas 
 ♦ mini golfas

Arenalis, Plaja de Palma, Kan Pastila
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Viešbutis: 4 km iki Palmos oro uosto, 8 km iki Palmos 
miesto centro, 100 m iki kan Pastilja turistinės zonos 
centro, pirmoje viešbučių linijoje. Pastatytas 1967 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 139 standartiniai numeriai (maks. 3 
asm.), 26 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm.).

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palma). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +(+34) 971 26 05 62. Faks. (+34) 971 26 32 70. 

Interneto svetainė: www.hotel-hispania.com

Hispania Pusryčiai, vakarienė
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Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine) 

 ♦ žaidimų aikštelė 

Pabisa Sofia

Pabisa Bali

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine) 

 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 5 km iki Palmos oro uosto, 12 km iki Palmos 
miesto centro, Plaja de Palmos turistinės zonos centre, 300 
m iki paplūdimio. Pastatytas 1975 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. 8-ių aukštų viešbučio pastate yra: 
272 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 12 kv.m), 56 
vienviečiai numeriai (maks. 1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palma). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, skėčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 971 26 16 73. Faksas (+34) 971 26 72 28. 

Interneto svetainė: www.pabisa.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą, 
užstatas)

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Viešbutis: 5 km iki Palmos oro uosto, 12 km iki Palmos miesto 
centro, Plaja de Palmos turistinės zonos centre, 300 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1969 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 
metais. 14-os aukštų viešbučio pastate yra: 216 standartinių numerių 
(maks. 3 asm., 16 kv.m), 24 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palma). Skėčiai, gultai, čiužiniai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 971 26 27 00. Faksas (+34) 971 26 20 61. 

Interneto svetainė: www.pabisa.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą, 
užstatas)

 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas

Arenalis, Plaja de Palma, Kan Pastila
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Pinero Bahia De Palma

Viešbutis: 8 km iki Palmos oro uosto, 14 km iki Palmos miesto centro, 
250 m iki Arenalio centro, 300 m iki paplūdimio. Pastatytas 1972 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. Viešbučio 12-os aukštų pastate 
yra: 423 standartiniai double tipo numeriai (maks. 2+1 asm.,20 kv.m), 
yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de arenal). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 971 44 15 36. Faks. (+34) 971 44 05 21. 

Interneto svetainė: www.bahia-principe.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Pinero Tal

Viešbutis: 8 km iki Palmos oro uosto, 14 km iki Palmos miesto 
centro, 300 m iki Arenalio centro, 300 m iki paplūdimio. Pastatytas 
1969 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2005-2006 metais. 
Viešbučio 9-ių aukštų pastate yra: 198 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 18 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (arenal). Skėčiai, gultai, čiužiniai - 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 971 44 10 00. Faks. (+34) 971 44 20 13. 

Interneto svetainė: www.bahia-principe.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą, 
registratūroje)

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ soliariumas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota



105

Gala

Miraflores

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 3 km iki Palmos oro uosto, 8 km iki Palmos miesto centro, 
100 m iki kan Pastiljos turistinės zonos centro, 70 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1964 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. 
Dviejuose 4-ių aukštų viešbučio pastatuose yra: 111 standartinių 
numerių (maks. 3 asm.,) 12 vienviečių numerių (maks. 1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palma). Skėčiai, gultai, čiužiniai 
- už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai - už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 971 26 08 12. Faksas (+34) 971 26 15 12. 

Interneto svetainė: www.amic-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ televizorius (už 
papildomą mokestį)

 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ 2 baseinai (1 
„Miraflores“ 
viešbutyje) 

 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 20 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
Miraflores viešbučio 
baseine)

Viešbutis: 3 km iki Palmos oro uosto, 8 km iki Palmos miesto 
centro, 100 m iki kan Pastiljos turistinės zonos centro, 50 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1965 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2005 metais. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 62 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm.) ir 7 vienviečiai numeriai (maks. 1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palma). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 2*

Tel. (+34) 971 26 31 00. Faksas (+34) 971 26 15 12. 

Interneto svetainė: www.amic-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
(už papildomą 
mokestį) 

 ♦ televizorius (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas (viešbutyje 
Gala) 

 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas 
 ♦ automobilių ir dviračių 
nuoma

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai*
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine) 

Arenalis, Plaja de Palma, Kan Pastila
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Balearų salos – Maljorka

ILJETAS ir kALA MAJORAS. 
Ramaus poilsio oazė

Iljetas – Maljorkos kurortinė zona

DAILININKO JOAN MIRO NAMAS IR STUDIJA, PAVERSTI 
MUZIEJUMI „KALA MAJORE“. 

ES foRTi PAPLūDIMYS ILJETE.

„VIRTUAL CLUB“ NAKTINIS KLUBAS ILJETE.

gOLFO KLUBAS „SON VIDA“.

„ILLETAS PLAYA“ RESTORANAS.
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Iljetas-Kala Majoras

VIETA

SPORTUI

Iljetas (isp. illetas) ir kala Majoras (isp. Calla major) – prabangūs 
kurortai salos pietvakariuose, apie 7 km nuo Palmos centro ir apie 
20 minučių kelio nuo oro uosto. šiuose kurortuose daug nuosavų 
gyvenamųjų namų, apartamentų ir tik elitinės grupės viešbučių, 
orientuotų į ramų poilsį. Čia nėra didžiulių naktinių klubų ir diskotekų, 
tad galima mėgautis šių vietų ramybe.

Aktyviųjų laukia „Nacionalinė buriavimo mokykla“ ir 
seniausias saloje golfo klubas „Son Vida“.

kURORTų ZONOS

Kala Majoras
šį kurortą ypač mėgsta turtingi sostinės gyventojai, todėl turistinė 
infrastruktūra pirmiausia orientuota į pasiturinčius turistus ir vietos 
gyventojus. Pagrindinis šios vietovės pasididžiavimas –
Ispanijos karaliaus vasaros rezidencija, kurioje karalius su šeimyna 
ilsisi rugpjūčio mėnesį.
Iljetas
Vieta, skirta ramiam poilsiui gamtos prieglobstyje ir liukso klasės 
viešbučiuose.  Jis neretai lyginamas su Monte karlu. Rekomenduo-
jame jį poroms ir jaunavedžiams. Iljeto viešbučiai laikomi vienais ge-
riausių visoje saloje. Pakrantės linijos lūžiuose susidariusios nedi-
delės įlankėlės, taigi kai kurie viešbučiai turi nuosavus paplūdimius, 
o tai Ispanijoje – didelė retenybė.
šiame kurorte yra trys paplūdimiai: Iljeto – balto smėlio paplūdimys 
su itin patogiu įėjimu į jūrą ir erdviomis terasomis deginimuisi; Kala 
Kontesa – miniatiūrinis balto smėlio paplūdimys su akmenuotu jūros 
dugnu, apsuptas pušų giraitės; es Forti – didžiausias šio kurorto pa-
plūdimys su puikiu vaizdu į mažas saleles.

GIDAS REkOMENDUOJA
kala Majoras – viena iš jaukiausių Maljorkos kurortinių 
zonų, tačiau daugiau skirta suaugusiųjų poilsiui, kadangi 
infrastruktūra nėra labai išvystyta poilsiui su vaikais.
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Melia De Mar Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 18 km iki Palmos oro uosto, 7 km iki Palmos miesto 
centro, Iljeto gyvenvietėje, 1 km iki paplūdimio. Pastatytas 1964 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 7-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 133 deluxe sea view tipo numeriai (maks. 3 asm., 35 
kv.m), 3 Junior suite sea view tipo numeriai (uždaras miegamasis, 
maks. 3 asm., 55 kv.m), 8 grand suite sea view tipo numeriai (uždaras 
miegamasis, maks. 4 asm., 85 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+34) 971 40 25 11. Faksas (+34) 971 40 58 52. 

Interneto svetainė: www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ grožio salonas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 8 konferencijų salės 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis 
 ♦ SPA centras 
 ♦ masažas
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso kortas
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Nixe Palace Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 15 km iki Palmos oro uosto, 5 km iki Palmos miesto 
centro, kala Majoro turistinės zonos centre, 300 m iki karaliaus 
Mariveto rūmų, pirmoje viešbučių linijoje. Pastatytas 1954 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 9-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 19 standartinių numerių (maks. 2 asm., 20 kv.m), 18 
Superior tipo numerių (maks. 3 asm., 35 kv.m), Premium, Junior 
suite, Suite, Family suite, royal suite tipų numeriai, 3 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Cala mayor). Skėčiai, gultai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai, rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+34) 971 70 08 88. Faksas (+34) 971 40 31 71. 

Interneto svetainė: www.hotelnixepalace.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos 

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas 
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ thalasso ir SPA centras

Vaikams:
 ♦ baseinas

Iljetas-Kala Majoras
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Europe Playa Marina Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 20 km iki Palmos oro uosto, 12 km iki Palmos miesto 
centro, 100 m iki Iljeto gyvenvietės centro, 300 m iki paplūdimio, 
pirmoje viešbučių linijoje. Pastatytas 1971 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2001 metais. Viešbutis priklauso europe Hotels intenational 
viešbučių grupei. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 148 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 21 kv.m), 11 
Junior suite tipo numerių (maks. 4 asm., 30 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de illetas). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 971 40 26 11. Faksas (+34) 971 40 28 00. 

Interneto svetainė: www.europe-hotels.org

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai 
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Barcelo Illetas Albatros Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 14 km iki Palmos oro uosto, 7 km iki Palmos miesto 
centro, Iljeto gyvenvietėje, 600 m iki paplūdimio. Pastatytas 1963 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 6-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 61 Superior tipo numeris (maks. 3 asm., 25 kv.m), 20 
Superior sea view tipo numerių (maks. 3 asm., 30 kv.m), 38 Superior 
lateral view tipo numeriai (maks. 3 asm., 26 kv.m), 4 Superior jacuzzi 
sea view tipo numeriai (maks. 3 asm., 40 kv.m), 5 Junior suite tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 50 kv.m), 1 Suite tipo numeris (maks. 3 asm., 
75 kv.m), 3 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 971 40 22 11. Faksas (+34) 971 40 21 54. 

Interneto svetainė: www.barcelo.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 sūkurinės vonios
 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ pramoginiai renginiai 

Už papildomą mokestį:
 ♦ SPA centras
 ♦ masažas 
 ♦ soliariumas
 ♦ teniso kortai

Iljetas-Kala Majoras
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Magalufo kurorto pakrantė

MAGALUFAS ir PALMANOVA. 
Angliškieji Maljorkos kurortai

Balearų salos – Maljorka

GIDAS REkOMENDUOJA
Palmanovoje dažniau poilsį renkasi šeimos, o Magalufe – 
viengungiai bei poros be vaikų. Viešbučiai, esantys pačiame 
Magalufo centre, orientuoti į linksmybes mėgstančius 
poilsiautojus. šeimoms su vaikais čia per daug triukšmo.

„KATMANDU“ – YPATINgAS NAMAS AUKšTYN KOJOMIS, „NESąMONIų 
MUZIEJUS“, ĮSIKūRęS PAčIAME MAgALUFO CENTRE.

DELFINARIUMAS.

PALMANOVOS KATEDRA.

„gOLF FANTASIA“ gOLFO KLUBAS PALMANOVOJE.

„PIRATES BEACh BAR & gRILL“ MAgALUFE – PUIKI VIETA PAVALgYTI.
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Magalufas, Palmanova

Palmanovos miestelis didžiuojasi 
savo erdviais paplūdimiais

Pagrindinė Palmanovos 
miesto aikštė

VIETA

Į vakarus nuo salos sostinės Palmos driekiasi Magalufo ir Palmanovos 
kurortai, dar dažnai vadinami angliškaisiais, nes juos itin pamėgę 
britų poilsiautojai. Palmanova įsikūrusi vos 14 km nuo salos sostinės 
Palmos. šiuos miestus jungia reguliariai kursuojantis transportas, 
taigi vos per pusvalandį galima nuvykti iki sostinės centro.

kURORTų ZONOS

Palmanova
kurortas didžiuojasi savo nuostabiais baltutėlio smėlio paplūdi-
miais ir skaidriu vandeniu. Paplūdimiai labai erdvūs – iki 60 me-
trų pločio, juose gausu įvairiausių aktyvaus ir pasyvaus poilsio 
galimybių.

Magalufas
šio kurorto paplūdimys tęsiasi beveik kilometrą ir yra 35 metrų 
pločio. Tiesiai priešais paplūdimį, apie 1000 metrų atstumu nuo 
kranto, yra nedidelė ištįsusi salelė La Porasa – tikra šios zonos 
įžymybė, įamžinta beveik visuose atvirukuose. 
Magalufe įsikūrę pagrindiniai jaunimo mėgiami naktiniai klubai, 
diskotekos ir barai. Į juos atvyksta
poilsiautojai ir iš kitų salos kurortų. 
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H10 Punta Negra Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 22 km iki Palmos oro uosto, 9 km iki Palmos miesto 
centro, 1,5 km iki paplūdimio, keli privatūs tiesioginiai nusileidimai 
iki mažų įlankų. Paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutis 
priklauso H10 Hotels viešbučių grupei. Viešbutį sudaro du korpusai 
ir 13 vasarnamių. Viešbutyje yra: 40 standartinių numerių (maks. 
2+1 asm., 28 kv.m), 54 Superior double tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 25 kv.m), 28 Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 45 kv.m), 13 
vasarnamių (maks. 3 asm., 35 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Son matias arba Puerto Portals). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 971 68 07 62. Faksas (+34) 971 68 39 19. 

Interneto svetainė: www.h10hotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už užstatą)
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir sportas
Už papildomą mokestį: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)
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Magalufas, Palmanova

Flamboyan Caribe Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 25 km iki Palmos oro uosto, 20 km iki Palmos miesto 
centro, 200 m iki Magalufo turistinės zonos centro, pirmoje viešbučių 
linijoje. Pastatytas 1963 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 
metais. Viešbutį sudaro 9-ių ir 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 79 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm.), 98 standartiniai Sea view tipo 
numeriai (maks. 3 asm.), 21 vienvietis numeris (maks. 1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de magaluf). Skėčiai, gultai, čiužiniai 
- už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai - nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai - už 
užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 971 68 04 62. Faksas (+34) 971 68 22 67. 

Interneto svetainė: www.hotelflamboyan-caribe.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (pagal 
užklausimą)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis
 ♦ mini golfas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine) 

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
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Sol Wave House Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 29 km iki Palmos oro uosto, 17 km iki Palmos 
miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje. Atidarytas 
2012 metais. Viešbutyje yra 184 numeriai: 110 Suite tipo 
numerių (maks. 4 asm., 65 kv.m), 74 Junior suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 49 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de magalluf). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 971 13 16 24. Faksas (+34) 971 13 03 78. 

Interneto svetainė: www.solmelia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ parduotuvės
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Magalufas, Palmanova

Beach House By Sol Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 29 km iki Palmos oro uosto, 17 km iki Palmos miesto 
centro, pirmoje viešbučių linijoje. Viešbutis priklauso malia Hotels 
international grupei. Atidarytas 2012 metais. Viešbutį sudaro 11-
kos aukštų pastatas, kuriame yra 103 numeriai: 33 standartiniai 
numeriai (maks. 2 asm., 32 kv.m), 65 Suite sea view tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 52 kv.m), numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de magalluf). Skėčiai, gultai – 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 971 12 39 50. Faksas (+34) 971 12 39 55. 

Interneto svetainė: www.solmelia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
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Sol Antillas Barbados Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 26 km iki Palmos oro uosto, 15 km iki Palmos miesto 
centro, 200 m iki Magalufo gyvenvietės centro, pirmoje viešbučių 
linijoje. Pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 
metais. Viešbutį sudaro du 10-ies ir 12-os aukštų pastatai, kuriuose 
yra: 427 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv.m), 330 
standartinių double sea view tipo numerių (maks. 2+2 asm., 28 kv.m), 
20 Junior suite tipo numerių (maks. 2+2 asm., 45 kv.m), 12 Connecting 
tipo numerių (50 kv.m), 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de magalluf). Skėčiai, gultai, čiužiniai - 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai. Rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 971 13 15 00. Faksas (+34) 971 13 06 49. 

Interneto svetainė: www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai 
 ♦ 4 barai 
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens parkas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso kortas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ mini golfas 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ „Baby Rock“ klubas (nuo 
0,8 iki 4 metų) 

 ♦ „Bam Bam“ klubas (nuo 5 
iki 10 metų) 

 ♦ „Cool“ klubas (nuo 10 iki 
14 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai
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Magalufas, Palmanova

Sol Guadalupe Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 25 km iki Palmos oro uosto, 17 km iki Palmos miesto 
centro, 50 m iki Magalufo turistinės zonos centro, 200 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 
metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 
455 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 26 kv.m), 18 šeimyninių 
numerių (maks. 6 asm., 34 kv.m), 10 Junior suite tipo numerių (maks. 
5 asm., 40 kv.m), 10 numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de magaluf). Skėčiai, gultai, čiužiniai 
- už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 971 13 19 58. Faksas (+34) 971 13 02 48. 

Interneto svetainė: www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 60 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų)
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Viešbutis: 25 km iki Palmos oro uosto, 16 km iki Palmos 
miesto centro, 50 m iki Magalufo turistinės zonos centro, 
50 m iki paplūdimio. Pastatytas 1969 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 1998 metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra: 375 standartiniai dviviečiai 
numeriai (maks. 2+1 asm. 20 kv.m), 9 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 restoranai (4 a la carte)
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de magaluf). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 971 13 14 00. Faks. (+34) 971 13 19 16. 

Interneto svetainė: www.solmelia.com

Sol Trinidad Pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 
11 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Sol Mirlos Tordos

Sol Magalluf Park 

Viskas įskaičiuota

Pusryčiai, vakarienė

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ „Baby Rock“ 
klubas (iki 4 metų) 

 ♦ „Bam Bam“ 
klubas (nuo 5 iki 8 
metų) 

 ♦ „Roca Sport“ 
klubas (nuo 9 iki 
13 metų) 

 ♦ „Cool“ klubas (nuo 
14 iki 17 metų) 

Viešbutis: 24 km iki Palmos oro uosto, 14 km iki Palmos 
miesto centro, 300 m iki Palmanovos turistinės zonos centro, 
120 m iki paplūdimio. Pastatytas 1971 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro du 9-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 638 standartiniai dviviečiai numeriai 
(maks. 2+1 asm.) ir 30 vienviečių numerių (maks. 1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Palmanova). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį. 

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 971 68 19 00. Faksas (+34) 971 68 19 12. 

Interneto svetainė: www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už 
papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 

Viešbutis: 25 km iki Palmos oro uosto, 17 km iki Palmos miesto 
centro, 200 m iki Magalufo turistinės zonos centro, 250 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 
metais. 10-ies aukštų viešbučio pastate yra: 422 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 16 kv.m), 5 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de magaluf). Skėčiai, gultai, čiužiniai - 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 971 13 09 50. Faksas (+34) 971 13 19 50. 

Interneto svetainė: www.solmelia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma 

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir 
sportas:
Nemokamai:

 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas (užstatas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 

Magalufas, Palmanova
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Balearų salos – Maljorka

SANTA PONSA, PAGUERA 
Jaukūs ir šurmuliuojantys

Saulėlydis Paguera miestelyje

„DRAgONERA“ SALA NETOLI PAgUEROS.

„FAT SAM’S“ – SOčIAUSIEMS PIETUMS SANTA PONSOJE.

TENISO AKADEMIJA PAgUEROJE.

„CAFE 2012 RX LOUNgE“– STILINgA VIETA IR SKANūS UŽKANDŽIAI.

FIESTA „REI EN JAUME“ SANTA PONSOJE RUgSėJO MėNESĮ šėLSTANTI 
VISAS 10 DIENų.
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SPORTUI

Golfo mėgėjams būtina apsilankyti golfo klube, kuris įsikūręs 
kurorto pakraštyje, o teniso mėgėjams čia atviras Santa Ponsos 
teniso klubas

Santa Ponsa, Paguera

VIETA

Nedidelis kurortinis miestelis Santa Ponsa įsikūręs vakarinėje 
Maljorkos dalyje. Nuo salos sostinės kurortas nutolęs apie 20 km. Santa 
Ponsa vilioja turistus iš viso pasaulio savo nuostabaus grožio gamta. 
Paguera turistus traukia jau nuo 1960 metų, ši vieta populiariausia 
tarp vokiečių. 

kURORTų ZONOS

Santa Ponsa
kurorto paplūdimiai driekiasi daugiau nei 
kilometrą ir yra apie 100 metrų pločio. Pačiame 
sezono įkarštyje čia tvyro jauki ir rami aplinka, 
dėl ko šį kurortą labai pamėgo airiai ir škotai. Apie 
80 proc. visų vasarą kurorte apsilankančiųjų yra 
būtent šių tautų atstovai, todėl daugelyje vietos barų, restoranų 
tvyro airiška arba škotiška atmosfera, groja jų muzika, o baruose 
liejasi „Guiness“ alus.
Paguera
kurortas iš trijų paplūdimių: Playa Palmira, Playa tora ir Playa 
La romana, sujungtų gražia pėsčiųjų alėja. Visai šalia el Bulevar 
gatvė, šurmuliuojanti parduotuvėlėmis.

Santa Ponsa turistus vilioja 
savo gamtos grožiu

Santa Ponsa miestelis
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Port Adriano Marina Golf & SPA

Viešbutis: 27 km iki Palmos oro uosto, 12 km iki Palmos miesto 
centro, Santa Ponsos kurorto el toro turistinės zonos centre, 1,5 
km iki Santa Ponsos miesto, 100 m iki paplūdimio. Pastatytas 2002 
metais. Viešbučio pastatuose yra: 52 deluxe tipo numeriai (maks. 
3 asm.), 4 Superior tipo numeriai (maks. 3 asm.), 11 deluxe junior 
suite tipo numerių (maks. 3 asm.), 1 Presidential suite tipo numeris 
(uždaras miegamasis, maks. 2 asm., 110 kv.m), 2 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte) 
 ♦ baseinas
 ♦ kavinė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia (SPA centre)
 ♦ verslo centras
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ grožio centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės (iki 
90 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ SPA centras 
 ♦ pirtis

Už papildomą mokestį:
 ♦ sveikatingumo centras
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai

Vaikams:
 ♦ baseinas

Pusryčiai, vakarienė

Paplūdimys: miesto, smėlio (el toro). Skėčiai, gultai, čiužiniai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+34) 971 23 73 23. Faks. (+34) 971 23 70 70. 

Interneto svetainė: www.hotelportadriano.com
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Santa Ponsa, Paguera

Bahia Del Sol Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 27 km iki Palmos oro uosto, 18 km iki Palmos miesto 
centro, 700 m iki Santa Ponsos turistinės zonos centro, 200 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1973 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2002 
metais. Viešbutį sudaro du 8-ių ir 4-ių aukštų tarpusavyje sujungti 
pastatai, kuriuose yra: 210 standartinių numerių (maks. 2+1 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Santa Ponsa). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai. Rankšluosčiai – už 
užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +(+34) 971 69 11 50. Faksas (+34) 971 69 06 50. 

Interneto svetainė: www.bahia-del-sol.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 70 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ SPA centras 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ soliariumas 
 ♦ biliardas
 ♦ golfasVaikams:

 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas
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HSM Madrigal

Viešbutis: apie 30 km iki Palmos oro uosto, apie 300 m iki Pageros 
turistinės zonos centro, apie 150 m iki paplūdimio. Pastatytas 1978 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutis priklauso 
Hotels Saint michel viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 4-ių ir 6-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 76 standartiniai numeriai (maks. 3 
asm.), 42 apartamentai (maks. 3 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de tora). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai, rankšluosčiai - už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 971 68 51 18. Faks. (+34) 971 68 71 11. 

Interneto svetainė: www.saintmichel.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ SPA centras

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ pirtis (SPA centre)
 ♦ sūkurinė vonia (SPA centre)
 ♦ teniso kortai
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė

HSM S'Olivera

Viešbutis: 32 km iki Palmos oro uosto, 23 km iki Palmos miesto 
centro, 300 m iki paplūdimio. Viešbutis priklauso Hotels Saint michel 
viešbučių grupei. Viešbutis pastatytas 1966 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2001 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 154 standartiniai numeriai (maks. 3 asm.), 7 vienviečiai 
numeriai bei numeriai skirti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 971 68 65 01. Faks. (+34) 971 68 54 98. 

Interneto svetainė: www.saintmichel.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ vaikų klubas

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota
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Santa Ponsa, Paguera

Casablanca Mallorca

Hesperia Playas De Mallorca

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 28 km iki Palmos oro uosto, 20 km iki Palmos 
miesto centro, Santa Ponsos gyvenvietėje, 200 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1964 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 
87 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 21 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Santa Ponsa). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai, rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +(+34) 971 69 03 61. Faksas (+34) 971 69 05 51. 

Interneto svetainė: www.hotelyapartamentoscasablanca.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas/terasa 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ baseinas 
 ♦ seifas 
(registratūroje, už 
papildomą mokestį)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
bendrame baseine)

Viešbutis: 25 km iki Palmos oro uosto, 15 km iki Palmos miesto 
centro, 250 m iki Pagera turistinės zonos centro, pirmoje 
viešbučių linijoje. Pastatytas 1964 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2000 metais. 4-ių aukštų viešbučio pastate yra: 203 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 25 kv.m), 9 vienviečiai 
numeriai ir 1 numeris pritaikytas žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Santa Ponsa). Skėčiai, gultai - 
už papildomą mokestįi.

Prie baseino: gultai – nemokamai, skėčiai, rankšluosčiai – už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 971 01 21 00. Faksas (+34) 971 69 20 70. 

Interneto svetainė: www.hoteles-hesperia.es

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
Už papildomą mokestį:

 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ baseinas
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Atlanto vandenyne, maždaug 500 km ruože 
yra pabirusios nuostabaus grožio, Ispanijai 
priklausančios Kanarų salos. Tai jau visai 
kitokia Ispanija – egzotiška ir laukinė. 
Vakarinė Afrikos (Maroko) pakrantė daug arčiau šių 
salų nei Ispanija.

Tarp kalnų ir vandens

kANARų SALOS.
Niekada neatšalantis rojus

Kanarų salos

GIDAS REkOMENDUOJA
šiaurė ar pietūs? Tenerifės ir Gran 
kanarijos šiaurinės dalys visada 
bus drėgnesnės, ten dažniau vyraus 
debesuoti lietingi orai. O salų 
pietuose, dažniausiai nuo šiaurės 
atskirtuose centre stūksančių 
kalnų ir vulkanų (pastarieji ir 
sulaiko vėsesnio oro mases) bus 
sausiau, saulėčiau. Tad jei į salas 
vykstate žiemą, rinkitės pietines 
dalis, o jei pasitaikys proga 
apsilankyti ir vasarą – šiaurinius 
salų rajonus. Beje, šiaurinėse 
dalyse žymiai vešlesnė augmenija, 
tad pasigrožėti specifine salų flora 
rekomenduojame vykti būtent ten.
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Kaip tos vulkaninės kilmės salos tik nevadinamos... 
Senovėje jas vadino „Purpurinėmis salomis“, nes ten iš 
kriauklių išgaudavo purpurą. Dabar ne iš vieno keliautojo 
galima išgirsti „laimingųjų salų“ epitetą – stulbinama 
gamtos įvairovė bei jos grožis tikrai pakylėja. Tačiau 
labiausiai Kanarų saloms tinka „amžinojo pavasario 
salų“ pavadinimas, nes čia ištisus metus vyrauja švelnus 
klimatas su svaiginančiu Atlanto vandenyno oru. Tarp 
sezonų temperatūra svyruoja tik apie 6 laipsnius, nuo 18
iki 24 laipsnių.

Šias salas ypač rekomenduojame gamtos mylėtojams, 
įspūdingų kraštovaizdžių „kolekcionieriams“. Įdomu 
tai, kad net keturi iš 13 Ispanijos nacionalinių parkų 
yra Kanarų salose. Tad Jūsų čia laukia akmenuotoji, 
miškingoji Gran Kanarija, laukinė, neaukštų kalvelių 
pribarstyta Lanzarotė, kalnuotoji Tenerifė, civilizacijos 
nepaliesti Fuertaventuros paplūdimiai ir dar – aukšti 
kalnai su snieguotomis viršūnėmis visai šalia paplūdimių, 
egzotiška augmenija, juodo vulkaninio smėlio pakrantės
ir nuoširdūs žmonės.

Vakarėjantis paplūdimys 
Kanarų salose

Kanarų salose veši įvairiausia, 
mums neįprasta, augalija

Malvasia – aromatingas, saldus ir stiprus vynas.
Jerez – šeris, stiprus vynas.
Kavos, apelsinų, bananų likeriai.
Vietinis Mojo padažas – jų yra įvairių rūšių, nuo raudono ir aitraus iki 
švelnaus, pavyzdžiui, su kalendromis. 
Palmių medus – firminis La gomera salos produktas visai nesusijęs 
su bitėmis.
Kaktusų uogienės rasite beveik kiekvienoje parduotuvėje.
Perlų papuošalai.
Peridoto – pusiau brangaus akmens dirbiniai.

kANARų SALų LAUkTUVėS

VIETINIAI DELIkATESAI

VIETINėS FIESTOS

Baracito – sluoksniuota kava: kondensuotas pienas+espresas+pieno 
puta+likeris+citrinos žievelė+cinamonas.
Papas arugadas – „raukšlėtos“ miniatiūrinės bulvytės, išvirtos labai 
sūriame vandenyje ir valgomos su daugeliu patiekalų.
Gofio – senovės „guančų“ virtuvės pagrindas: miežių bei kukurūzų 
miltai, iš kurių verdama košė, tirštinami troškiniai ir kepama duona.
Sancocho – troškinta žuvis, dažniausiai ešerys, su saldžiomis ir 
įprastomis bulvėmis.
Potaje de berros – tiršta sriuba su vėžiukais, kiaulienos šonkauliais, 
kukurūzų burbuolėmis, bulvėmis, pupelėmis ir kmynais.
Puchero – šafranu pagardintas troškinys su chorizo dešra, pupelėmis, 
žirniais ir bulvėmis.
Conejo al samorejo – patiekalas iš triušienos ir pomidorų, geriausiai 
derantis su papas arugadas.

„Santa Cruz de Tenerife“ (vasaris/kovas). Tai vienas didžiausių 
Europos karnavalų, spalvinga ekstravagantiškų kostiumų ir Lotynų 
Amerikos muzikos fiesta. konkurentas pačiam Rio de Žaneiro 
karnavalui.
Devintinės (gegužė–birželis). La orotava (Tenerifėje) miesto gatvėse 
pinami margaraščiai gėlių kilimai. Miesto rotušės aikštėje iš 
vulkaninio smėlio kuriamos įžymių meno kūrinių kopijos.
„Romeria de la Virgon de la Candelaria“ (rugpjūčio 15 d.). Candelaria 
miestelyje (Tenerifėje) tūkstančiai piligrimų susirenka pagerbti 
kanarų salų globėjos.
„Fiesta del Chorco“ (rugsėjo 7–11 d.). kefalių gaudymo fiesta San 
nikolas de tolintino miestelyje (Gran kanarija).

GIDAS REkOMENDUOJA
kanarų salų paplūdimiai specifiniai, jų smėlis dažniausiai 
susidaręs iš vulkaninės lavos arba vulkaninių pelenų. Tokie 
tamsaus smėlio paplūdimiai saulėje labai greitai įkaista, 
tad paplūdimio šlepetės būtinos. Tik nedaugelyje kanarų 
salų paplūdimių smėlis yra mums įprastai gelsvas, ten jį 
per labai ilgą laiką greičiausiai atplukdė vanduo iš Afrikos. 
yra ir tokių paplūdimių, į kuriuos toks smėlis specialiai 
atgabentas laivais. 
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TENERIFė.
Sala, užgniaužianti kvapą

Kanarų salos

Tamsaus smėlio paplūdimys 
Puerto Santiago kurorte

Tenerifė – didžiausia iš septynių salų Kanarų salyne. Salos 
plotas yra 2 034 kv. km. Ji – trikampio formos, kurio centre 
stūkso Teidės viršukalnė – aukščiausias Ispanijos taškas (3 718 
m virš jūros lygio). Salą juosia kalnų virtinės, o centre stūkso 
gigantiškas 20 km skersmens, 3 718 m aukščio, trečias pagal 
dydį pasaulyje „Teidės“ vulkanas. Šis aukščiausias Ispanijos 
taškas yra natūrali kliūtis audringiems, drėgniems orams, 
atkeliaujantiems iš Vakarų Europos. 
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Stebina Tenerifės 
ekosistemos 
įvairovė: įspūdingas 
pakrantės uolas, 

snieguotas kalnų viršūnes 
keičia juodo ir geltono smėlio 
paplūdimiai, o pliką vulkano 
lavos peizažą – vešliai 
apaugusios kalvos, bananų 
plantacijos, puansetijų laukai, 
vynuogynai ir alyvmedžiai.

Ne tik unikalus gamtos grožis ir 
puikus klimatas, bet ir prabangūs 
viešbučiai bei smagios pramogos
kasmet į Tenerifę pritraukia 
milijonus turistų.

Tenerifėje daug kur išvysite 
pražydusius kaktusus

kOkS ORAS?

TENERIFėJE BŪTINA

Tenerifė

Tenerifėje tikrai visus metus šilta! Vidutinė mėnesio temperatūra 
čia svyruoja nuo 18 iki 24 laipsnių šilumos, o vandens temperatūra 
Atlanto vandenyne – nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Tokį švelnų ir šiltą 
klimatą suteikia geografinis artumas Afrikos žemynui, šiltoji Golfo 
srovė ir nuolat iš Sacharos dykumos per Atlantą pučiantis šiltas vėjas.

Paplaukioti kartu su vėžliais.
Užkopti į Teidę.
Paklaidžioti po Santa Kruzą.
Aplankyti „guimar“ piramidžių parką.
Apsilankyti vietiniuose turguose: „Mercadillo del Agricultor de 
Tacoronte“ ir „Mercado de La Laguna“.
Palydėti saulę prie „Los gigantes“ uolų.

GIDAS REkOMENDUOJA
„Susipažinkite“ su  „Drakono“ medžiais – vienais įdomiausių 
augalų Tenerifėje. Įpjovus medžio žievę, išsiskiria raudoni 
sakai, vadinami „drakono krauju“. Manoma, kad šie medžiai 
labai seni, tik bėda, kad augdami šie medžiai nesuformuoja 
rievių, tad jų tikslaus amžiaus nustatyti nepavyksta. Bet 
saliečiai teigia, kad pats seniausias „Drakono medis“ auga 
icod de Los Vinos vietovėje.

GIDAS REkOMENDUOJA
Niekur kitur, tik čia Jūs galite paragauti Papas 
arrugadas – raukšlėtųjų bulvyčių. Manoma, kad tai – 
ta pati bulvių veislė, kurią iš Pietų Amerikos atgabeno 
kristupas kolumbas. Mažytės bulvytės su stora
luobele parduotuvėse parduodamos atskirai ir kainuoja 
brangiau. šios bulvytės verdamos su lupenomis labai 
sūriame vandenyje, kai išgaruoja visas vanduo, jų 
paviršiuje atsiranda druskos kristalėlių, nuo kurių 
susiraukšlėja luobelė. Vietiniai jas pagardina mojo 
padažu, ruošiamu iš įvairiausių prieskoninių žolelių ir 
aliejaus. 
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„Loro parke“ išvysite galybę 
gyvūnų rūšių atstovų

TENERIFėS ekskursijos

GIDAS REkOMENDUOJA
keliaujantiems su vaikais šis 
parkas tiesiog privalomas. Vaikams 
šis parkas palieka neišdildomus 
įspūdžius, beje, kaip ir jų tėveliams.
Atminkite, kad neskubant apeiti visą 
parką Jums prireiks visos dienos. 
Papietauti galėsite parko teritorijoje 
įsikūrusiuose restoranuose ar 
kavinukėse.

APLANkySIME

LORO PARkAS. 
Faunos ir floros karalystė

šiaurinėje Tenerifės salos pakrantėje, Puerto de la kruzo 
miesto pakraštyje, įsikūręs šis, visame pasaulyje garsus par-
kas. Tai nuostabus zoologijos ir botanikos sodas, kino teatras, 
delfinariumas ir akvariumas viename. Be to tai lankomiausia 
Tenerifės vieta.

VIETA
Visų pirma net keturis tūkstančius papūgų. „Loro“ ispanų kalba 
reiškia „papūga“, tad nieko keista, kad ypatingas dėmesys parke 
skiriamas būtent šiems paukščiams. Čia galima išvysti 20 iš 21 
esamų garsiųjų kakadu rūšių, kalbančias pilkąsias papūgas iš Afrikos 
ir savo plunksnomis garsėjančias Australijos lori. Parkas rengia 
smagius papūgų pasirodymus.

Didžiausią pasaulyje „šaldytuvą“, talpinantį 300 kv. m salą, apsuptą 
vandens, kuriame gyvena beveik du šimtai pingvinų. ši „Pingvinų 
planeta“ yra labiausiai išpuoselėta ir didžiausia pasaulyje pingvinų 
veisykla.

Nuostabų akvariumą su perregimu 18 m tuneliu, kuriame plaukioja 
18 bauginančių ryklių, voljerą su Misisipės krokodilais, tvenkinį su 
įvairiaspalvėmis „koi“ žuvytėmis. 

Ir dar gausybę gyvūnų: Galapagų salų vėžlius, sidabranugares 
gorilas, juokingas šimpanzes ir žaismingas „Titis“ beždžionėles, 
Bengalijos tigrus, delfinus, jūrų liūtus, gracingus rožinius flamingus... 
Be nepamirštamo papūgų šou parke galima stebėti delfinų bei jūros 
liūtų pasirodymus.

Jau pats Puerto de la kruzo miestelis pribloškia nepaprasto 
grožio gamtovaizdžiu, o tai, ką išvysite parke, nepamiršite niekada. 
Spalvingas, margas, gyvas, įtraukiantis ir nebepaleidžiantis – toks 
tas „Loro parkas“. Spalvomis pribloškia didžiausia 
pasaulyje papūgų kolekcija, išpuoselėta aplinka 
su ryškiaspalvėmis gėlėmis, kvapniosiomis 
orchidėjomis, įvairiaformiais kaktusais, medžiais ir
krūmais. šiame parke norisi praleisti visą dieną ir 
grįžti dar kartą.

ĮSPŪDIS

„Loro parkas“ – egzotinių 
gyvūnų ir augalijos oazė
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APLANkySIME

TEIDėS DRAUSTINIS.
Tenerifės siela

Tai daugiausiai turistų sulaukiantis Tenerifės ir visos Ispani-
jos draustinis – „Parque Nacional de las Canadas del Teide“. 
Jame stūkso galingas „Teidės“ ugnikalnis – 17 km skersmens 
ir daugiau nei 45 km perimetro vulkaninės 
plokštumos, apsuptos stačių uolų. Teidės vul-
kanas kažkada buvo aukštesnis, net 5 000 m, 
bet 1706 metais stipraus išsiveržimo metu, 
vulkano viršukalnė įgriuvo ir kalnas sumažėjo 
iki 3 718 metrų.

VIETA
Esant palankiam orui, funikulieriumi pakilsime į pačią ugnikalnio 
viršūnę, nuo kurios apžvalgos aikštelės, įsikūrusios 3 555 m aukštyje, 
atsiveria nuostabūs vaizdai į visą kanarų salyną. Čia Tenerifės salą 
pamatysite lyg ant delno.
Los rocos de garsia uolos Teidės fone – vienas mėgiamiausių 
fotografavimosi fonų.

Iki „Teidės“ ugnikalnio vingiuoja vaizdingas kelias per nedideles kalnų 
gyvenvietes, tankius spygliuočių miškus. Aplink mainosi vaizduotę 
audrinančios vulkaninių uolų formos ir spalvos, vilnija sustingusios 
lavos upės. Atsidūrus 2 400 m aukštyje virš jūros lygio nuostabą 
kelia augmenijos ir gyvūnijos su daugybe endeminių rūšių gausa, 
nepaprasti uolienų formų ir spalvų deriniai. 
Tai aukščiausias Ispanijos taškas, kurio papėdėje plyti „mėnuliški“ 
peizažai – sustingusios, laiko nugairintos lavos masyvai.

ĮSPŪDIS

Teidės kalnas – aukščiausias Ispanijoje

Dėl galybės egzotiškų augalų rūšių, „Teidės“ 
parkas - vienas lankomiausių Europoje

GIDAS REkOMENDUOJA
keliaujant į „Teidę“ būtina pasiimti 
šiltesnių rūbų.



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt134

TENERIFėS ekskursijos

GIDAS REkOMENDUOJA
Čia yra netgi mažas plaukiojantis 
turgus, toks, kokie labai populiarūs 
Tailande!

SIAMO PARkAS.
Egzotiška vandens karalystė

Pietinėje Tenerifės pakrantėje, Plaja de Las amerikas kurorte, 
ant kalno šlaito įsikūręs tailandietišku stiliumi įrengtas 
vandens pramogų parkas. Siamo parkas priklauso tiems 
patiems šeimininkams, kaip ir „Loro“ parkas. Ne veltui 
šio parko šeimininkai aplankė 50 pasaulio vandens parkų, 
norėdami sukurti išskirtinį, niekur nematytą 
ir originalų vandens parką. Jiems pavyko! 
Jausmas toks, lyg būtum patekęs į vieną 
iš egzotiškų Tailando salų – baltas smėlis, 
žydra jūra, augmenijos gausa, viskas alsuoja 
neapsakomo grožio džiunglių žaluma.

VIETA
Didelis dirbtinis balto smėlio paplūdimys, vanduo jame – iš Atlanto 
vandenyno.
Didžiausia dirbtinė banga pasaulyje, kurios aukštis siekia daugiau nei 
tris metrus.
„Tingioji upė“ – ketinantiems ramiai atsipalaiduoti. Plaukiant netruk-
domai galima grožėtis parko augmenija ir puikiai sutvarkyta aplinka 
bei mėgautis saulės voniomis.

Vandens atrakcionai čia žavi ne gausa, o kokybe ir 
originalumu: „The Tower of Power“ atrakcionas eks-
tremalių pramogų mėgėjams. Leidžiantis juo ver-
tikaliai patenkama į stiklinį tunelį po vandeniu, kur 
iš arti galima išvysti aplink plaukiojančius ryklius. 
„Didžiojo drakono atrakcionas“, kuriame po keturis 
susėdusios kompanijos dideliu greičiu sukdamosi ratu nusileidžia pro 
milžinišką drakoną.

„Lost city“ zona skirta pačių mažiausių lankytojų pramogoms, joje jie 
tikrai ras ką smagaus nuveikti.
Ir dar: Tailando baras, arbatos namai, paplūdimio klubas ir baras bei 
kitos maitinimo įstaigos. „Siamo parke“ yra net nedidelis prekybos 
centras, foto prekių parduotuvė, taip pat krautuvėlė, kurioje
galima įsigyti paplūdimio drabužių bei kitų reikiamų aksesuarų. O pa-
sigrožėjus aplinka ir papramogavus atrakcionuose galima pasilepinti 
tailandietišku masažu.

PRAMOGOS

„Siamo parke“ – įspūdžiai 
garantuoti

Ar išdrįsite nusileisti?
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Lanzarotės 
kraštovaizdis – 
niekur kitur tokio 
neišvysite

ĮSPŪDIS

APLANkySIME

LANZAROTė.
Sala su charakteriu

ketvirta pagal dydį kanarų sala labiausiai nutolusi į Rytus. 
Nuo jos tik 125 km iki Afrikos krantų. Atstumas nuo Tenerifės 

iki Lanzarotės nemažas, tad į šią ekskursiją 
ankstų rytą leisimės lėktuvu. ši sala patinka 
ne visiems – vieniems ji pasirodo pernelyg 
monotoniška ir nuobodi, o kiti kelionę į šią 
mistiško grožio salą kartoja dar ir dar kartą. 

VIETA

mačer, Uga ir Jaisa miestelius su tradiciniais baltais nameliais.
Chanubio druskožemius, uolėtą Los ervideros pakrantę ir žaliąją la-
gūną el golfo.
„Timanfajos Nacionalinį draustinį“, kur kadaise išsiliejusios ir su-
stingusios lavos laukai sukūrė labai savotišką ir unikalią aplinką. ši 
vietovė 1974 m. buvo paskelbta Nacionaliniu parku.
„Ugnies kalnus“, per kuriuos driekiasi garsusis vulkaninis kelias, 
kelią baigsite egzotine išvyka kupranugariais, o Jaisa miestelyje vai-
šinsitės pietumis.
„Cherijos“ vyndarių rajoną. Susipažinsite ne tik su įvairiomis Lanza-
rotėje, bet ir kitose kanarų salose gaminamų vynų rūšimis.
Taip pat išvysite netradiciškai auginamus vynuogynus, Tegisės 
miestą – senąją Lanzarotės sostinę.
Stabtelsime „Arijos“ apžvalgos aikštelėje, „Tūkstančio palmių“ slė-
nyje ir nedideliuose vaizdinguose kaimeliuose. kelionės pabaigoje, 
atvykę į mirador del rio apžvalgos aikštelę, pasigrožėsime kaimy-
ninės salelės La graciosos vaizdais, o paskutinė įžymybė, kurią pa-
matysite – Chameos del agua ir Kueva de los Verdes vulkaninių uolų 
kompleksai, į kuriuos kelias vingiuoja per „korono“ ugnikalnio lavos 
laukus. Tikrai daug įspūdingų vietų!

Iš pažiūros sala atrodo negyvenama ir laukinė, tačiau tai tik pirmas 
įspūdis. Augalai (krūmai, žolės ir vynuogynai) turėjo prisitaikyti, prie 
sudėtingų sąlygų – čia retai lyja, dirvožemis skurdus, šilta, drėgna ir 
vėjuota. ši sala kitokia, ir ne tik lyginant su kitomis kanarų salomis. 
Nieko panašaus į ją, matyt, pasaulyje nėra. Lanzarotės peizažas 
atrodo lyg iš kito pasaulio. Ne veltui vietiniai gyventojai paprastai sako, 
kad Dievas užmiršo Lanzarotę septintąją sutvėrimo dieną. Tai 100 
ugnikalnių sala, ugnikalnių, kurie vis dar aktyvūs. Tad didžioji salos 
dalis padengta pelenais ir lava, be jokio medelio. Atrodo lyg būtūmėte 
mėnulyje.

Lėktuvu

Senasis architektūrinis 
Lanzarotės palikimas

Įspūdis – lyg 
viešėtum mėnulyje

GIDAS REkOMENDUOJA
Dėl stipraus vėjo šią salą ypač mėgsta buriuotojai, 
banglenčių bei jėgos aitvarų mėgėjai. šioms sporto 
rūšims čia labai palankios sąlygos. O visus kitus turistus 
ir laukinės gamtos mėgėjus čia atvilioja balto smėlio 
paplūdimiai ir skaidri jūra.
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Užburiantis vandens mėlis

TENERIFėS ekskursijos

GIDAS REkOMENDUOJA
Viešėdami La gomeroje nusipirkite vietinio delikateso, 
palmių medumi vadinamo, sirupo, gaminamo iš 
palmių sulos. Surinkta sula, vadinama guarapo, gretai 
sugenda saulės šviesoje, todėl ji renkama naktį. Gauta 
sula verdama, kol virsta ruda, klampia, saldžia mase. 
kanaruose šiuo sirupu tradiciškai gardinamas pudingas 
ir kiti konditeriniai gaminiai. Taip pat vietiniai tiki, kad 
palmių medus turi ir gydomųjų savybių.

LA GOMERA.
kanarų jaunėlė
.
Tenerifės kaimynė – La gomera – viena jauniausių, ma-
žiausių ir nelygiausių kanarų salų. Tik valandėlė laivu ir 
Jūs jau nedidukėje kalnuotoje salelėje, kurioje prieš pat 
išvykdamas į savo pirmąją kelionę į Naująjį pasaulį, buvo 
apsistojęs garsusis jūrų keliautojas kristupas kolumbas.

VIETA

Siaurutės sostinės San Sebastiano gatvelės labai žavios, 
bet į šią salą vykstama grožėtis jos kalnų šlaitais, 
vilnijančiais žaliuojančiais peizažais. Didžioji salos dalis – 
vaizdingi kalnų masyvai, apaugę vešlia augalija – linguoja 
palmės, sunkias kekes nokina bananai, į dangų stiebiasi 
gaiviai kvepiantys lauramedžių miškai. Čia gamtos grožis 
tiesiog atima kvapą.

ĮSPŪDIS

Agando akmens uolą. Tai bazaltinės uolos, esančios 
senojo ugnikalnio, paveikto erozijos, liekanos.
Nacionalinį garachonai parką, įtrauktą į UNESCO pasau-
linio paveldo sąrašą. Tai labai retas miškas, išsaugojęs 
daug lauramedžių ir medžio tipo viržių atmainų, kurių 
aukštis vietomis viršija 12 m.
Vaizdingą Las rosas vietovę, kurioje Jūsų lauks tradi-
ciniai La Gomeros salos pietūs. Jų metu susipažinsite su 
švilpimo kalba – neįprastu bendravimo būdu, kurį išrado 
senieji salos gyventojai.
Sakoma, kad ji girdima net iki kilometro – sala labai kal-
nuota, o vietiniai nenorėjo daug laipioti kalnais, tad buvo 

priversti sugalvoti tokią kalbą, kad galėtų 
susikalbėti esant didesniam atstumui.
agulo ir ermigua – atokius nepaprasto 
grožio kaimelius.

APLANkySIME

Ant uolų įsikūręs La 
Gomera miestelis

Žaliuojantis 
„Vallehermoso“ slėnis
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ĮSPŪDIS APLANkySIME

FLAMENkO.
Pasirodymas „Piramide de Arona“

LA LAGUNA IR TAGANANA. 
Nenuvaikščiotos turistų
Tenerifės šiaurės rytų dalis – dar vis menkai žinoma turistų, 
tačiau tai nereiškia, kad ji mažiau patraukli nei kitos Tenerifės 
vietovės. Autobusas rieda senosios Tenerifės keliais per 
miškus, kaimelius, Anagos kalnagūbrį su siaurais slėniais 
ir pasiklydusiais vienišais nameliais, kur laikas tarytum 
sustojęs. Čia darniai susipina laukinės gamtos žavesys ir se-
nosios tradicijos. Tai proga pažinti neturistinę Tenerifę!

kĄ IšVySITE?
Tai išvyka į vienos geriausių ispaniško šokio choreografių 
karmen Mota vadovaujamą spektaklį. Jau būdama 
septyniolikos k. Mota šoko tik geriausius vaidmenis. Jos šokių 
biografiją puošia pasaulinis turas, dalyvavimas daugelyje 
televizijos renginių. šokėja tapo nepaprastai populiari 1977 
m., subūrusi savo šokių kolektyvą, su kuriuo apkeliavo visą 
Ispaniją, Europą ir kanadą.

ASMENyBė
Aistra, virtuoziška šokių technika, prašmatnūs kostiumai, ugninga 
muzika ir dainos – visa tai susilies į vieną nepakartojamą reginį.
Pirmoje dalyje skambant vienai melodijai šokėjų grupė perteiks Jums 
tris visiškai skirtingus šokius: bolero, klasikinį ispaniškąjį baletą ir 
flamenko. Dinamiška choreografija, nepakartojamas individualus 
stilius, visa tai atsispindi šokių pavadinimuose „Evoluciones 
Flamencas“ ir „Toreros“.
Antroje spektaklio dalyje – jausminga pasaulio literatūros kūrinių 
šokio interpretacija. koncertų salėje šis spektaklis šokamas jau 
daugelį metų. Interpretuojami tokie kūriniai kaip „Lotyniškas 
festivalis“, „Žavesys“, „Ispaniškoji aistra“, „Ugnis ir šokis“, „Likimas ir 
aistra“.

La Laguna – senąją Tenerifės sostinę. Tai konkistadorų laikų senieji 
rajonai, sodybos ir vilos. Ją 1999 m. UNESCO paskelbė žmonijos 
kultūriniu paveldu. La Laguna – pirmasis gynybai skirtos fortifikacijos 
neturėjęs Ispanijos kolonijinis miestas, kurio pavyzdžiu XVI a. 
konkistadorai dėjo Naujojo pasaulio miestų pamatus. La Lagunoje 
išlikusi pati gražiausia ir seniausia architektūra visoje saloje.
Las mercedes lapuočių mišką, kuriame išliko relikviniai laurų medžių 
ir viržių miškai.
taganana žvejų kaimelį – turbūt vieną gražiausių Tenerifės vietų. 
šiame kaimelyje Jūsų lauks staigmena – visoje saloje garsus meniu, 
kuriame puikuojasi patiekalai iš šviežios vandenyno žuvies su žaliuoju 
mojo padažu, keptas aštuonkojis su bulgariškais pipirais ir rausvas 
namų vynas.
Las teresitas – didžiausią pasaulyje žmonių sukurtą paplūdimį. Smėlis 
čia atgabentas iš pačios Sacharos.

Spalvingos aistringojo 
flamenko šokėjos

Kvapą gniaužiantis reginys – tūkstančiai 
mažų La Lagunos švieselių
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TENERIFėS ekskursijos

MASkA IR LoS giganteS UOLOS.
Pasigrožėti pakrantėmis

Armenimą. Čia specializuotame fabrike, galėsite pasigrožėti 
nuostabia perlų kolekcija. Vėliau, pravažiavę keliu, 
besidriekiančiu per bananų plantacijas, turizmo komplek-
sus ir žvejų gyvenvietes, galėsite išsimaudyti jūroje, kurią 
puošia juodo smėlio paplūdimys.
Los gigantes uolas, kurių aukštis siekia 700 m. Žvelgiant 
nuo jų galima išvysti seniausias salos geologines liekanas – 
gilius tarpeklius, kuriuos keičia kalnagūbriai ir uolos.
Maskos kaimelį – keletą po uola išsirikiavusių namelių. 
Palmės ir agavos, tabaiba ir kordonalis puikiai dera su uolo-
mis, kalnagūbriais, giliais tarpekliais ir jaukiais nameliais.
Ir dar: Jus sužavės trumpas stabtelėjimas viename nedide-
liame restorane, kuriame paragausite vietos gėrimų bei 
pasigrožėsite peizažu.

APLANkySIME

Mažytis jaukus Maska kaimelis

Įspūdingosios Los 
Gigantes uolos
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APLANkySIME

GIDAS REkOMENDUOJA
Nuo kurortinių miestukų Santa kruzas visai netoli, tad čia 
galite atvykti ir savarankiškai. Rekomeduojame neaplenkti 
archeologijos ir biologijos muziejaus, apžiūrėti prašmatnią 
„Auditorio-de-Tenerife“ koncertų areną, pasisukioti miesto 
aikštėse Plaza de espania, Plaza del Principe, Plaza del 
Candelaria. Beje, pastarojoje ieškokite vetinių amatininkų 
pagamintų suvenyrų, o vaisių ir prieskonių verta įsigyti San 
Sebastiano gatvėje veikiančiame turguje.

GIDAS REkOMENDUOJA
5 kilometrai nuo Santa kruzo plyti 
nuostabaus, iš pačios Sacharos 
atgabento, smėlio paplūdimys Playa 
de Las teresitas. kai pavargsite nuo 
miesto šurmulio, leiskitės pailsėti į 
Las teresitas.

MIESTO PORTRETAS

SANTA kRUZAS.
Spalvingoji sostinė

1494 metais kalno papėdėje Santą kruzą įkūrė kapitonas 
Alonso Fernandes de Lugo. O pavadinimą šiam miestui lėmė 
šventas sidabrinis kryžius (Santa kruzas), pastatytas to paties 
miesto įkūrimo garbei. Pradžioje buvęs nedideliu žvejų kaime-
liu Santa kruzas išaugo iki labai svarbaus uosto – visgi jis buvo 
pusiaukelėje tarp Europos ir Amerikos. XVI amžiuje miestas 
jau galėjo pasigirti svarbiausio kanarų salų uosto statusu. 
Nuo 1833 iki 1927 metų šis miestas netgi buvo ne tik Tenerifės, 
bet ir visų kanarų salų sostine – svarbiausiu administraciniu 
centru.

Miesto centrą su Ispanijos aikšte. Čia stūkso ir miesto simbolis – 
šventasis kryžius. Nuo šios aikštės vingiuoja pėsčiųjų gatvė, 
garsi didelių ir mažų parduotuvių, jaukių kavinių, kurių lauko 
terasose galima išgerti kavos ar tiesiog pasimėgauti saulės 
šiluma ir vandenyno brizu, gausa.
Consepsion šventyklą (1502 m.), kuri laikoma seniausiu relig-
iniu statiniu mieste.
San Francisco šventyklą su sodais ir spalvingu gėlių laikrodžiu.

ISTORIJA

Nedidelis, jaukus, darniai sujungiantis senovės palikimą ir 
šiuolaikiškumą. Tačiau taip miestas atrodo įprastomis dienomis. 
Net sunku įsivaizduoti, kuo pavirsta ramusis 
Santa kruzas vasario mėnesį, kuomet prasideda 
visame pasaulyje garsus karnavalas, savo mastu 
nusileidžiantis tik rengiamam Rio de Žaneire. 
Fantastiškai spalvingas, alsuojantis aistringais 
muzikos ritmais, šėlstantis – tai vasario mėnesio 
Santa kruzas.

Naktinis Santa Krusas

„Amžinojo pavasario salos“– 
Tenerifės sostinė Santa Kruzas

Spalvingas Santa Kruzo festivalis
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Katalonija – Kosta Dorada

Siaurutės tarp baltų namukų 
vingiuojančios gatvelės

LoS giganteS.
Juodo smėlio pakrantė

LoS GiGANTES UOLOS – SUTEIKUSIOS 
VARDą KURORTUI.

IšVYKą Į JūRą STEBėTI DELFINų IR 
BANgINIų.

„LOS gIgANTES“ KARNAVALAS – 
NUOTAIKINgA IR SPALVINgA FIESTA.

„CKS BISTRO“ IšRADINgAI PARUOšIA 
JūRų gėRYBES.

RESTORANE „EL DIqUE“ (LoS GiGANTES 
PRIEPLAUKOJE) – TIKRA KANARų SALų 
VIRTUVė.



141

Uolų šlaite jaukiai įsitaisęs 
Los Gigantes miestelis

VIETA

Vakarinėje Tenerifės salos pakrantėje, netoli Puerto de Santiago ir 
Playa de la arena kurortinių miestelių plyti Los gigantes – kurortas, 
pavadintas visai šalia stūksančių garsiųjų uolų garbei.
Tai išskirtinai ramus kurortas, kurtas su pagarba aplinkai ir gamtai, 
tad čia vyrauja žemaaukščiai pastatai, puikiai įkomponuoti į vaizdingą 
kraštovaizdį. 
Daugiausia gyvybės ir šurmulio Los gigantes prieplaukoje (marina) bei 
the Plaza ir avenida maritima gatvėse. Prieplaukoje daugiausia barų ir 
restoranų, juose galima mėgautis ne tik gardžiu maistu, bet ir vaizdu į 
kaimyninę La Gomeros salą bei turkio mėlynumo vandenyną. 

REkOMENDUOJAME

REkOMENDUOJAME

the Pedestrial – pagrindinė Los gigantes pėsčiųjų alėja – čia 
netrūksta veiksmo, renginių ir suvenyrus siūlančių parduotuvėlių.
Viena įspūdingiausių ir lankomiausių Tenerifės vietų – Los gigantes 
skardžiai. Geriausias būdas iš arti apžiūrėti apsamanojusias 
milžines, atplaukti prie jų laiveliu. Išvydus šias uolas iš arčiau tampa 
aišku, kodėl senieji salos gyventojai šias uolas laikė šventomis. Jie 
manė, kad pasaulis čia... Beje, vandens floros ir faunos įvairovė 
masina viso pasaulio nardytojus povandeninei ekskursijai šalia Los 
gigantes skardžių.
šalia esančius kurortus Puerto de Santiago ir Playa de la arena 
aplankyti galite pėstute. Tai tikrai nebus sekinantis žygis, o veikiau 
malonus pasivaikščiojimas. Grožintis vaizdingomis apyinkėmis Iki 
Puerto de Santiago nueisite per 20 min., o iki Playa de la arena per 
pusvalandį. 
Jei nuvyksite iki icod de Los Vinos miestelio, užsukite į istorijos 
muziejų „Emeterio Gutiérrez Albelo“. Muziejus įsikūręs tradicinio 
kanarų stiliaus name, kuriame saugomi vietos poeto Emeterio 
Gutiérrez Albelo darbai. 
Visai netoli ir įspūdingas Maskos tarpeklis bei miestukas. Žavi 
spiralėmis besisukantis kelias, o vaizdas, atsiveriantis leidžiantis 
žemyn į Maską, tiesiog užgniaužia kvapą. 

Los guios – mažas, švarus, juodo smėlio paplūdimys. Tačiau jis toks 
populiarus, kad būna pilnas poilsiautojų, o pasistatyti automobilį 
netoliese gali būti sudėtinga. 
Playa de Los gigantes – tamsaus smėlio paplūdimys netoli miestelio 
prieplaukos.
Playa la arena – labai švarus (turi „Mėlynosios vėliavos“ apdovanojimą) 
juodo vulkaninio smėlio paplūdimys už kelių kilometrų nuo pietinės 
Los gigantes dalies.

GIDAS REkOMENDUOJA
šį kurortą drąsiai rekomenduojame poroms, 
trokštančioms romantiškų atostogų. Taip pat ramiai laiką 
leisti čia galės ir šeimos su vaikais. Tik štai Los gigantes 
gatvelės nepritaikytos vaikams vežimėliuose bei žmonėms 
su negalia – tada geriau rinkitės kitą kurortą.

GIDAS REkOMENDUOJA
2013 metais vasario 21–25 d. vyks garsusis „Los Gigantes“ 
karnavalas. Savo mastu jis kuklesnis nei „Rio de Ženeiro“ 
ar „Santa kruzo“ karnavalai, bet siautulio, spalvingų 
kostiumų, temperamentingų šokių, spektaklių netrūksta 
ir čia. karnavalą kaip ir kasmet vainikuos fejerverkai bei 
šokiai iki paryčių the Plaza gatvėje.

Gija De Isora-Los Gigantes
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Barcelo Santiago Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 45 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 95 km iki Santa kruzo 
miesto centro, tarp kurortinių miestelių Los Gigantes ir Puerto Santjago, 
200 km iki paplūdimio. Viešbutis priklauso Barcelo Hotels & resorts 
viešbučių grupei. Pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2006 
metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra 406 
numeriai: standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm.), standartiniai ocean view 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm.), Superior ocean view tipo numeriai (maks. 
2+1 asm.), Junior suite tipo numeriai, Junior site deluxe tipo numeriai.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de la arena). Skėčiai, gultai, čiužiniai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 922 86 09 12. Faksas (+34) 922 86 18 08. 

Interneto svetainė: www.barcelo.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 280 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortas
 ♦ SPA centras
 ♦ sporto aikštelė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Gija De Isora-Los Gigantes

Barcelo Varadero Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 45 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, apie 700 m iki 
paplūdimio. Viešbutis pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2001 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 317 vieno kambario apartamentų (maks. 
2+2 asm., 65 kv.m).

Paplūdimys: miesto (Playa de la arena), smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 922 86 98 00. Faksas (+34) 922  86 17 26. 

Interneto svetainė: www.barcelo.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini virtuvė 
 ♦ seifas (už 
papildoma mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas (klientams 
užsakiusiems „AI sistemą“ - 
nemokamai)

 ♦ treniruoklių salė (klientams 
užsakiusiems „AI sistemą“ - 
nemokamai)

 ♦ teniso kortai (klientams 
užsakiusiems „AI sistemą“ - 
nemokamai)

Vaikams:
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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Torviscas

Puerto Colon

Playa 
Bobo

Playa 
Troya

Playa Las Americas
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Fery Port

ATLANTO VANDENYNAS
PLAYA DE LAS AMERICAS

Golf

Playa Fanabe

Aguapark

COSTA ADEJE

Vakarinis Los Kristianos 
uostas

Čia klimatas – 
geriausias šalyje

Alėja ramiems 
pasivaikščiojimams

Kanarų salos–Tenerifė
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Torviscas
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ATLANTO VANDENYNAS
PLAYA DE LAS AMERICAS

Golf

Playa Fanabe

Aguapark

COSTA ADEJE

Los Kristianos / Plaja de las Amerikas

LOS kRISTIANOS. 
Populiariausias salos 
kurortas

Los kristianos (isp. Los Cristianos) – vienas seniausių Tenerifės kurortų, 
kuris per 40 metų iš žvejų kaimelio virto vienu populiariausių Ispanijos 
turizmo kampelių. Miesto uostas kasdien čia pasitinka kruizinius 
laivus, jachtas ir žvejų laivelius. Iš šio uosto keltais bei laivais patogu 
keliauti į kaimynines salas – La gomera, La Palma, el Hiero. 
Tiems, kas ieško kiek ramesnio poilsio, Los kristianos yra 
tinkamiausia vieta. šio kurorto specifika – draugiška aplinka ir 
infrastruktūra šeimoms su mažais vaikais, o pastaruoju metu Los 
kristianos valdžia itin daug dėmesio skiria žmonėms su negalia – 
pasirūpinta, kad jiems paplūdimiai būtų lengvai prieinami. Didelė 
miesto dalis skirta tik pėstiesiems, čia įsikūrusios kavinės, barai, 
restoranai, turgūs ir puikias nuolaidas pirkėjams siūlančios 
parduotuvėlės.

1. „The Original Bistro“ – puikus maistas už gerą kainą.
2. Los kristianos uostas – vakaro pasivaikščiojimams.
3. Baras „39“ – dienos pabaigai.
4. „Beždžionių parkas“ – vaikams tikrai patiks.
5. Viduramžiškas šou San miguel pilyje.

kURORTO TOP 5

GIDAS REkOMENDUOJA
Jei nusibos du Los kristianos paplūdimiai – 
pasivaikščiokite jaukia promenada, vedančia į miesto 
aikštę. šalia jos puikuojasi daugybė turistų mėgiamų 
kavinių, restoranų ir barų. Nuo uosto iki pagrindinės 
prekybos gatvės avenida de Suecia tęsiasi jaukus 
senamiestis, kuriame gausu tipiškų kanarų saloms 
būdingos architektūros statinių.

PLAJA DE LAS AMERIkAS. 
Salos vakarėlių sostinė

Plaja de las Amerikas (isp. Playa de Las americas) – tai didžiausias 
paplūdimys ir kurortas Tenerifėje, įkurtas šeštame dešimtmetyje. 
šioje vietoje buvo pastatyta daugybė viešbučių, sukurtas dirbtinis 
paplūdimys su smėliu, atvežtu iš Sacharos. Per 30 metų kurortas 
išaugo ir tapo vienu didžiausių Europoje.
Pietinėje vakarinės Tenerifės pakrantės dalyje, kur įsikūręs kurortas, 
klimatas yra geriausias visoje saloje! keletas paplūdimių pažymėti 
mėlyna vėliava. kurortas garsėja įspūdingu naktiniu gyvenimu. 
kiekvienas čia ras sau tinkamą pasilinksminimų vietą – nuo džiazo 
kavinių iki klasikine muzika žavinčių restoranų bei šokių ritmais 
viliojančių klubų.
Skrydžiai oro balionu leis pasigrožėti salos pakrantėmis iš viršaus. 
Vandenyje galima išmėginti banglentes, vandens motociklus, 
parašiutus, burlentes. Povandeninio plaukiojimo gerbėjams visu 
savo grožiu atsivers floros ir faunos turtingas Atlanto vandenynas.

1. „Siam“ vandens parkas.
2. „Octopus“ vandens parkas.
3. Zoologijos sodas.
4. Veronicas gatvė – kilometras barų, naktinių ir džiazo klubų...
5. „Chillin Out“ – nedidukas, bet labai neblogas baras.

kURORTO TOP 5

GIDAS REkOMENDUOJA
Golfo mėgėjų laukia „Golf Las Americas“ golfo aikštynas, 
esantis tarp Plaja de las amerikas ir kaimyninio kurorto Los 
Kristianos. Netoli ir „Golf del Sur“ laukai.
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Gran Melia Palacio De Isora Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 45 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 18 km iki Plaja de Las 
Amerikas kurorto centro, pirmoje viešbučių linijoje. Pastatytas 2008 metais. 
Viešbutis priklauso melia Hotels international viešbučių grupei. Viešbučio 
pastatuose yra: 408 Demi suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 48 kv.m), 40 
master suite tipo numerių (maks. 2+2 asm., 68 kv.m), 31 šeimyninis Suite tipo 
numeris (maks. 2+2 asm., 68 kv.m), master suite, red level demi suite, red level 
demi suite whirpool tipo numeriai. 6 ocean Front garden tipo vilos (uždaras 
miegamasis, maks. 2 asm., 120 kv.m). red Level tipo numeriuose šeimos su 
vaikais neapgyvendinamos.

Paplūdimys: miesto, smėlio (alcala), priešais viešbutį smulkaus 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+34) 922 86 90 00. Faksas (+34) 922 86 90 10. 

Interneto svetainė: www.gran-melia-palacio-de-isora.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte) 

 ♦ 6 barai 
 ♦ 6 baseinai 
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ gydytojo paslaugas 
 ♦ verslo centras
 ♦ vyno rūsys
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ 9 konferencijų salės 
(iki 3000 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai 
Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ teniso kortai
 ♦ internetas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ SPA centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Gran Hotel Bahia Del Duque Resort Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 15 km iki Tenerifės oro uosto, 80 km iki Santa kruzo miesto centro, 
5 km iki Los kristianos turistinės zonos, kosta Adechės kurortinėje zonoje, 
pirmoje viešbučių linijoje. Viešbutis pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Pagrindiniame 7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 109 
standartiniai garden view tipo numeriai 131 standartiniai Sea view tipo numeriai, 
8 numeriai žmonėms su negalia, 14 Junior Suite tipo numerių, šeimyniniai Suite, 
Suite, Presidential Suite tipų numeriai.
Atskiroje Casas ducales zonoje, kurią sudaro 4 vilos yra: 34 standartiniai 
numeriai, 9 Junior Suite tipo numeriai, 6 Suite tipo numeriai, Presidential suite , 
royal Suite tipo numeriai. Las Palmeras, Las retamas, Las mimosas tipo vilos.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa del duque). Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+34) 922 74 69 00. Faksas (+34) 922 74 69 16. 

Interneto svetainė: www.bahia-duque.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 9 restoranai (8 a la 
carte) 

 ♦ 8 barai
 ♦ 2 kavinės
 ♦ 5 baseinai 
 ♦ 3 dirbtiniai tvenkiniai (2 
su kriokliais)

 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 25 konferencijų salės 
(iki 800 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ tinklinis

Už papildomą mokestį:
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ SPA centras 
 ♦ 5 golfo laukai (5 
min. važiavimo nuo 
viešbučio)

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Tenerifė
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Abama Golf & Spa Resort Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 33 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, pietvakarinėje Tenerifės 
salos pakrantėje. Pastatytas 2006 metais. Viešbutis priklauso ritzcarlton 
Hoteles viešbučių grupei. Viešbutyje yra 471 numeris, kurie išsidėstę 
pagrindiniame Ciudadella viešbučio pastate bei vilose. Viešbutyje yra: 
dviviečiai numeriai (maks. 3 asm., 40-50 kv.m), Junior suite tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 60 kv.m), Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 80 kv.m), 
Presidential suite tipo numeriai ( maks. 4 asm., 277 kv.m) ir nuošaliau 
esančios, suaugusiems asmenims skirtos vilos.

Paplūdimys: šalia viešbučio, smulkaus, balto smėlio, pirsas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+34) 922 126 000.

Interneto svetainė: www.abamahotelresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai (6 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ kavinė
 ♦ vyno rūsys
 ♦ 7 baseinai
 ♦ golfo klubas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ 7 teniso kortai
 ♦ 10 konferencijų 
salių (iki 1500 asm.)
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Europe Villa Cortes Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 17 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, Plaja de Las Amerikas 
kurorto centre, pirmoje viešbučių linijoje. Viešbutis pastatytas 2002 
metais. Viešbutis priklauso europe Hotels international viešbučių grupei. 
Pagrindiniame 5-ių aukštų viešbučio pastate yra 151 numeris: 29 
standartiniai Street view tipo numeriai, 51 standartiniai garden view tipo 
numeris, 45 standartiniai Sea view tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 30-45 
kv.m), 7 Junior suite sea view tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 45-60 kv.m), 
Suite sea view, Suite mazatlan, Suite hernan cortes tipų numeriai.

Paplūdimys: miesto, smėlio (el Camison). Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+34) 922 75 77 00. Faksas (+34) 922 75 77 01. 

Interneto svetainė: www.europe-hotels.org

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 6 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ parduotuvė
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 4 konferencijų salės 
(maks. 150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ teniso kortas (dienos 
metu)
Už papildomą mokestį:

 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ SPA centras
 ♦ golfas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas

Tenerifė
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Iberostar Anthelia

Viešbutis: 16 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 4 km iki Plaja de Las 
Amerikas kurorto, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 1999 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutis priklauso iberostar 
viešbučių grupei. Viešbutį sudaro penki pastatai, kuriuose yra 322 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 29 kv.m), 28 dviviečiai Superior 
priority locationi tipo numeriai (maks. 3 asm., 28 kv.m), 14 Suite sea view 
tipo numerių (maks. 3 asm.), šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm.).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Fanabe). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
– nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+34) 922 71 90 81. Faks. (+34) 922 71 33 35. 

Interneto svetainė: www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ kirpykla 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 9 konferencijų salės

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ teniso kortai
 ♦ vandens aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ biliardas
 ♦ SPA centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Iberostar Grand Hotel Salome

Viešbutis: 16 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 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. Viešbučio pastate yra 24 numeriai: 7 Suite tipo numeriai (maks. 
3 asm.), 4 Superior Suite tipo numeriai (maks. 3 asm.), 12 Suite priority 
location tipo numeriai (maks. 3 asm.), 1 Presidential suite tipo numeris.
Viešbutyje apgyvendinami svečiai tik nuo 14 metų amžiaus

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa del duque). Skėčiai, gultai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+34) 922 713 335. Faks. (+34) 922 719 081. 

Interneto svetainė: www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (2 a la carte)
 ♦ 2 barai
 ♦ 4 baseinai 
 ♦ vyno rūsys
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 
300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ procedūros Thai Zen 
SPA centre

 ♦ teniso pamokos

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota
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Gran Tacande Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 20 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 3 km iki Plaja de 
Las Amerikas kurorto centro, pirmoje viešbučių linijoje, 50 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 2002 metais. Viešbutis priklauso dreamplace 
viešbučių grupei. Viešbutį sudaro keturi pastatai, kuriuose yra: 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 45 kv.m), Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 60 kv.m), Senior Suite tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 80 kv.m), imperial suite ir royal suite tipo numeriai.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa del duque). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+34) 922 74 64 00. Faksas (+34) 922 74 63 77. 

Interneto svetainė: www.dreamplacehotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ verslo centras 
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 7 konferencijų salės 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ SPA ir thallaso centras 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso kortas
 ♦ vandens sporto 
priemonės 

Vaikams:
 ♦ baseinas

Tenerifė
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Costa Adeje Gran Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 20 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 500 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 2001 metais. Viešbutis priklauso gf Hotels 
viešbučių grupei. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra 457 numeriai: 438 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 40 kv.m), 14 Senor suite tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 60 kv.m), 4 royal suite tipo numeriai (maks. 
4+2 asm., 130 kv.m), 1 imperial suite tipo numeris (maks. 4+2 asm., 
170 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Fanabe, Playa del duque). 
Skėčiai, gultai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. (+34 )902 23 07 52. Faksas (+34) 922 71 67 52. 

Interneto svetainė: www.gfhoteles.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 4 barai 
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 10 konferencijų 
salių

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas 
 ♦ golfas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
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Apartamentos Isabel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 21 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, kosta Adechės 
kurortinėje zonoje, apie 600 metrų iki paplūdimio. Viešbutyje 
yra 384 numeriai: 176 apartamentai (maks. 2+1 asm.), 188 
vasarnamiai (maks. 3+1 asm.), 10 vieno miegamojo vilų (maks. 
2+2 asm.), 10 dviejų miegamųjų vilų (maks. 4+2 asm.), yra 
numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Fanabe). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai ir rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 922 23 05 00. Faksas (+34) 922 71 67 52. 

Interneto svetainė: www.gfhoteles.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 
(savitarna)

 ♦ konferencijų salė 
(iki 35 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ stalo tenisas (išskyrus 
klientams užsisakiusiems AI 
sistemą)

 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ futbolas (išskyrus klientams 
užsisakiusiems AI sistemą)

 ♦ teniso kortas (išskyrus 
klientams užsisakiusiems AI 
sistemą)

 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ krepšinis (išskyrus klientams 
užsisakiusiems AI sistemą)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Tenerifė
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Fanabe Costa Sur Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 20 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, kosta Adechės 
kurortinėje zonoje, 500 m iki paplūdimio. Viešbutis priklauso gf Hotels 
viešbučių grupei. Viešbutis pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2004 metais. Dviejuose 5-ių aukštų viešbučio pastatuose 
yra 413 numerių: 200 standartinių numerių (maks. 3 asm., 40 kv.m), 
196 šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm.), 12 Junior suite tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 60 kv.m), 5 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Fanabe, Playa del duque). 
Skėčiai, gultai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai. Čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 922 71 29 00. Faksas (+34) 922 71 27 69. 

Interneto svetainė: www.gfhoteles.comm

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ konferencijų salė 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ tinklinis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ SPA centras
 ♦ biliardas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
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Gran Bahia Principe Tenerife Resort Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 30 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 12 km iki Plaja de Las 
Amerikas kurorto paplūdimio, antroje viešbučių linijoje. Viešbutis pastatytas 
2001 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2003 metais. Viešbutis priklauso 
Bahia Principe viešbučių grupei. Viešbučio komplekse yra 700 numerių. 
Costa adeje korpuse yra: 453 standartiniai numeriai (maks. 3 asm.), 25 
Junior suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 50 kv.m). Tenerife korpuse yra 222 
Junior suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 50 kv.m).

Paplūdimys: nedidelis, smėlėtas/akmenuotas. Gultų, skėčių – nėra. 
Nuvežimas iki Las Amerikas paplūdimio (1 kartą per dieną) – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai - už 
užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 922 72 31 00. Faksas (+34) 922 72 33 00. 

Interneto svetainė: www.bahia-principe.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 8 restoranai (6 a la 
carte) 

 ♦ 5 barai 
 ♦ 3 baseinai (2 Costa 
adeje, 1 tenerife)

 ♦ grožio salonas
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 8 konferencijų salės 
(maks. 240 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas 
 ♦ pirtis
 ♦ SPA centras
 ♦ diskoteka

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (1 Costa 
adeje, 1 tenerife 
viešbutyje)

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Tenerifė
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Jardin Tropical Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 19 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 200 metrų iki 
jachtų klubo, 100 m iki kosta Adechės kurortinės zonos centro, 300 
metrų iki paplūdimio. Viešbutis pastatytas 1987 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 28 kv.m), Junior suite, Junior 
suite sea view, šeimyniniai, Presidential suite, Suite, Connection tipų 
numeriai, yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa el Bobo). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 922 74 60 00. Faksas (+34) 922 74 60 60. 

Interneto svetainė: www.jardin-tropical.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
(standartiniuose 
ir šeimyniniuose 
numeriuose - už 
papildomą mokestį )

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ grožio salonas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 7 konferencijų salės 
(iki 400 asm.) 

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortai
 ♦ SPA centras
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)
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Melia Jardines Del Teide

Guayarmina Princess

Viskas įskaičiuota

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 22 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 5 min. pėsčiomis 
iki paplūdimio. Viešbutis pastatytas 2001 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 258 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 35 
kv.m), 42 Junior suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 45 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa del duque). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį. Iki paplūdimio, pagal tvarkaraštį, kursuoja 
nemokamas autobusas.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 922 71 70 30. Faksas (+34) 922 71 70 40. 

Interneto svetainė: www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ šaldytuvas (pagal 
užklausimą, už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 110 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka (iki 01:00 val.)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų) 

Viešbutis: 17 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, Plaja de Las Amerikas 
kurorte, pirmoje viešbučių linijoje. Viešbutis pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2003 metais. Viešbutis priklauso Princess 
viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 
standartinų dviviečių numerių (maks. 4 asm., 33 kv.m), vienviečių numerių 
(visi numeriai yra pirmuosiuose aukštuose), 82 mini suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm.), 18 Suite tipo numerių (maks. 4 asm., 60 kv.m) ir 12 
connected tipo numerių bei numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Fanabe, per promenadą). 
Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai- keitimas už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 922 713 113. Faksas (+34) 922 712 000. 

Interneto svetainė: www.princess-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (1 a la carte) 
 ♦ 4 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ soliariumas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 

priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Tenerifė
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Gala Tenerife

Viešbutis: 15 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 500 m iki Plaja 
de Las Amerikas kurorto centro, antroje viešbučių linijoje, 500 m 
iki paplūdimio. Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2008 metais. Viešbutis priklauso alexandre Hotels viešbučių grupei. 
Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 308 numeriai: 162 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 37 kv.m), 104 Club alexandre tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 37 kv.m), 37 šeimyniniai numeriai (maks. 4 
asm.), 5 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de troya). Skėčiai, gultai - už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai. Čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 922 79 45 13. Faks. (+34) 922 79 64 65. 

Interneto svetainė: www.hotelgala.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas 

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine) 

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

Sol Tenerife

Viešbutis: 15 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, Plaja de Las amerikas 
kurorto centre, pirmoje viešbučių linijoje, 200 m iki paplūdimio. 
Viešbutis pastatytas 1979 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2005 
metais. Viešbutis priklauso melia Hotels international viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro du 11-os aukštų pastatai, kuriuose yra 522 
standartiniai dviviečiai numeriai (maks. 3 asm., 21-30 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de las americas). Skėčiai, 
gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+34) 922 791 062. Faks. (+34) 922 793 920. 

Interneto svetainė: www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortas 
 ♦ biliardas 
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų) 

 ♦ žaidimų aikštelė

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viskas įskaičiuota
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Iberostar Las Dalias

Iberostar Torviscas Playa

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 18 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 3 km iki kosta 
Adechės kurorto zonos centro, antroje viešbučių linijoje, 500 m 
iki paplūdimio. Viešbutis pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2005 metais. Viešbutis priklauso iberostar viešbučių 
grupei. Viešbutį sudaro vienas pastatas, kuriame yra: 404 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 94 šeimyniniai numeriai, 5 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Bobo, 500 m iki paplūdimio La Pinta). 
Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 922 79 27 12. Faksas (+34) 922 79 76 75. 

Interneto svetainė: www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ parduotuvė
 ♦ kirpykla 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ automobilių ir 
dviračių nuoma

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortai (Iberostar 
Bouganville viešbutyje) 

 ♦ masažas 
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės 

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 7 metų) 

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 8 iki 12 metų)

Viešbutis: 17 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, kosta Adechės 
kurortinės zonos centre, 150 m iki paplūdimio. Viešbutis pastatytas 
1989 metais, paskutinį kartą dalinai atnaujintas 2005 metais. 
Viešbutis priklauso iberostar viešbučių tinklui. Viešbutį sudaro 9-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra: 454 standartiniai numeriai (maks. 
2+1 asm.), 10 šeimyninių numerių (maks. 4 asm.), 11 executive tipo 
numeriai (maks. 3 asm.), 2 Junior suite tipo numeriai (maks. 3 asm.). 
yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa torviscas). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 922 71 23 00. Faksas (+34) 922 71 31 55. 

Interneto svetainė: www.iberostar.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai 
 ♦ baras
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 4 konferencijų salės (iki 
200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ SPA centras
 ♦ biliardas 
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ vandens sporto 

priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 7 m.) 
 ♦ jaunuolių klubas (nuo 8 iki 
12 m.)

 ♦ paauglių klubas (nuo 13 iki 
17 m.)

Tenerifė
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Isla Bonita

Viešbutis: 20 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, Plaja Fanabe rajone, 
antroje viešbučių linijoje, 300 m iki paplūdimio. Pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutis priklauso adonis 
resorts viešbučių grupei. Viešbučio pastatuose yra: 268 standartiniai 
numeriai (maks. 4 asm., 35 kv.m), 150 Superior tipo numerių (maks. 4 
asm., 35 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa Fanabe). Skėčiai, gultai - už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. (+10 34) 922 71 30 12. Faks. (+34) 922 71 24 92. 

Interneto svetainė: www.adonisresorts.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai 
 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė (iki 
350 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 

(klientams užsisakiusiems 
AI sistemą)

 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ tinklinis 
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ pramoginiai renginiai

Park Club Europe

Viešbutis: 17 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 3 km iki Los 
kristianos miestelio centro, antroje viešbučių linijoje, apie 300 metrų 
iki paplūdimio. Pastatytas 1985 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2002 metais. Viešbutis priklauso europe hotels international viešbučių 
grupei. Dviejuose viešbučio pastatuose yra 241 apartamentų tipo 
numeris: 188 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv.m), 53 
šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 32 kv.m). 

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de las Vistas). Skėčiai, gultai - 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai - už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 922 75 70 60. Faks. (+34) 922 79 26 90. 

Interneto svetainė: www.europe-hotels.org

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ mini šaldytuvas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvė
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortai
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai 

renginiai
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (2 skyriai, 
pagrindiniame baseine) 

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota
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Hovima La Pinta Aparthotel

Be Live La Nina

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 15 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 1 km iki Plaja de Las 
Amerikas kurorto centro, pirmoje viešbučių linijoje. Viešbutis pastatytas 
1987 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2002 metais. Viešbutis 
priklauso Hovima viešbučių grupei. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 
180 dviejų kambarių apartamentų (maks. 2+2 asm., 55 kv.m), 40 Suite 
tipo dviejų kambarių apartamentų (maks. 4+2 asm., 60 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa La Pinta). Skėčiai, gultai – už papildomą 
mokestį. Uždara įlanka, vulkaninės kilmės smėlis, laipsniškas nusileidimas 
iki jūros, vandens atrakcionai vaikams – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už 
užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (10 34) 922 71 55 58. Faksas (10 34) 922 71 43 48. 

Interneto svetainė: www.hovima-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ šaldytuvas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 20 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, kosta 
Adeche kurorto centre, 300 metrų iki paplūdimio. Pastatytas 
2003 metais. Viešbučio 7-ių aukštų pastate yra: standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm.), Junior suite tipo numeriai (maks. 4 
asm.), taip pat yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa del Fanabe). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (+34) 922 71 70 90. Faksas (+34) 922 71 76 84. 

Interneto svetainė: www.belivehotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ verslo centras

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 sūkurinės vonios
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ pramoginiai renginiai

Tenerifė
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Hovima Santa Maria

Viešbutis: 17 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 1 km iki miesto centro, 
300 m iki paplūdimio. Viešbutis pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbutis priklauso Hovima viešbučių grupei. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 193 Studio tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 32 kv.m), 138 vieno miegamojo apartamentai (maks. 2+2 asm., 
42 kv.m), 71 Suite tipo numeris (maks. 4+2 asm., 55 kv.m), 4 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio (Puerto Colon). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 922 71 27 77. Faks. (+34) 922 71 26 04. 

Interneto svetainė: www.hovima-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ virtuvėlė
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konferencijų salė (iki 
100 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys

Hovima Jardin Caleta

Viešbutis: 25 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, apie 1 km iki La 
kaleta centro, 20 m iki jūros, 1,2 km iki miesto paplūdimio. Viešbutis 
pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutis priklauso Hovima viešbučių grupei. Viešbutį sudaro 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra: 12 vieno kambario Studio tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 23 kv.m), 224 vieno kambario apartamentai (maks. 
2+2 asm., 30 kv.m), 8 Suite tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 60 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa La enramada, Playa del 
duque). Skėčiai, gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: gultai, čiužiniai, skėčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 922 71 09 76. Faks. (+34) 922 71 10 40. 

Interneto svetainė: www.hovima-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konferencijų salė (iki 
50 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine) 

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas 

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Hovima Panorama Aparthotel

Aparthotel Compostela Beach 
Golf Club

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 17 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 1 km iki Plaja de 
Las Amerikas kurorto centro, antroje viešbučių linijoje, 350 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 1984 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2005 
metais. Viešbutis priklauso Hovima viešbučių grupei. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 94 vieno kambario Studio tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 35 kv.m), 67 dviviečiai vieno miegamojo apartamentai (uždaras 
miegamasis, maks. 2+2 asm., 45 kv.m), 13 dviviečių Suite tipo numerių 
(uždaras miegamasis, maks. 5 asm., 64 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio (Playa de Las americas). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 922 79 16 11. Faksas (+34) 922 79 00 34. 

Interneto svetainė: www.hovima-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės 

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 17 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 100 m iki 
kurortinės zonos centro, 800 metrų iki jūros. Pastatytas 1987 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2003 metais. Viešbutis priklauso 
Coral Hotels viešbučių grupei. Viešbutį sudaro aštuoni 4-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 224 apartamentai: 190 vieno miegamojo 
apartamentai (maks. 2+2 asm., 56 kv.m), 36 dviejų miegamųjų 
apartamentai (maks. 4+1 asm., 73 kv.m).

Paplūdimys: miesto, tamsaus smėlio (Playa de las Vistas). Skėčiai, 
gultai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 922 787 430. Faksas (+34) 922 796 057. 

Interneto svetainė: www.coral-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ virtuvėlė
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(už papildomą 
mokestį)

 ♦ televizorius (už 
papildomą mokestį)

 ♦ telefonas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Tenerifė
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Aparthotel Bonanza

Viešbutis: 20 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, Plaja de Las Amerikas 
kurorte, 450 m iki jūros, 1,5 km iki golfo laukų. Pastatytas 1971 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2001 metais. Viešbutis priklauso Coral - 
Hotels viešbučių grupei. Viešbutyje yra 139 apartamentai: 101 Studio 
tipo numeris (maks. 3 asm. 38 kv.m), 23 vieno miegamojo apartamentai 
(maks. 4 asm., 54 kv.m).

Paplūdimys: miesto, vulkaninės kilmės smėlio. Skėčiai, gultai – 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 922 790 266. Faks. (+34) 922 752 107. 

Interneto svetainė: www.coral-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ mikrobangų 
krosnelė (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Aparthotel Los Alisios

Viešbutis: 17 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, Los kristianos 
kurorte, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 1985 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutyje yra 3 korpusai, 
kuriuose yra 115 numerių: 111 vieno miegamojo apartamentų 
(maks. 2+2 asm., 70 kv.m), 4 dviejų miegamųjų apartamentai 
(maks. 4+1 asm., 120 kv.m).

Paplūdimys: miesto, vulkaninės kilmės smėlio. Skėčiai, gultai – 
už papildomą mokestį. Paplūdimio rankšluosčių nėra.

Prie baseino: skėčiai, gultai, - nemokamai. Čiužiniai - už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. (+34) 922 787 430. Faks. (+34) 922 796 057. 

Interneto svetainė: www.coral-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(už papildomą 
mokestį) 

 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ šaldytuvas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ parduotuvės 

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas 
 ♦ internetas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė

Pusryčiai, vakarienė

Viskas įskaičiuota
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Sol Sun Beach Apartamentos

Paraiso Del Sol Aparthotel

Pusryčiai, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 17 km iki Tenerifės pietinio oro uosto, kosta Adechės 
kurortinės zonos centre, pirmoje viešbučių linijoje, 40 m iki 
paplūdimio. Viešbutis pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbutis priklauso melia Hotels 
international viešbučių grupei. Viešbutį sudaro penki korpusai, 
kuriuose yra 154 numeriai: 79 Studio tipo numeriai (maks. 3 asm.), 
14 dviejų miegamųjų apartamentų (maks. 4+2 asm.).

Paplūdimys: nmiesto, smėlio (Playa de Fanabe). Skėčiai, gultai - už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (+34) 922 71 21 02. Faksas (+34) 922 71 21 10. 

Interneto svetainė: www.melia.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ televizorius (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ telefonas 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ parduotuvė
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Viešbutis: 20 km iki pietinio Tenerifės oro uosto, 100 m iki Plaja de Las Amerikas 
kurorto centro, 400 m iki paplūdimio, 1,5 km iki golfo laukų. Pastatytas 1975 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutis priklauso Coral Hotels 
viešbučių grupei. Viešbutyje yra 144 apartamentai: 32 standartiniai Studio tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv.m), 39 Studio with private garden tipo numeriai 
(maks. 2+1, 40 kv.m), 44 vieno kambario apartamentai (maks. 2+2 asm., 45 kv.m), 
vieno kambario With private garden apartamentai, dviejų kambarių With private 
garden apartamentai, dviejų kambarių apartamentai.

Paplūdimys: miesto, vulkaninės kilmės smėlio (Playa de troya). Skėčiai, gultai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, - nemokamai, čiužiniai - už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje - 2*

Tel. (+34) 922 75 31 04. Faksas (+34) 922 75 31 19. 

Interneto svetainė: www.coral-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(už papildomą 
mokestį) 

 ♦ televizorius (už 
papildomą mokestį)

 ♦ telefonas 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
Už papildomą mokestį:
biliardas 

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė

Tenerifė
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Pasas ir kiti kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus reikiamus 
dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms (pasą ar kitus asmens 
tapatybę liudijančius dokumentus, galiojančius kelionei), kelionės bilietus, 
draudimo polisus ir pan. Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas 
vykti į užsienio valstybes. Nerekomenduojame į poilsinę kelionę vykti su 
diplomatiniu pasu. Tarnybinis pasas nėra tinkamas dokumentas vykti į 
poilsinę kelionę. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens 
tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika 
yra sudariusi specialias sutartis ar susitarimus.  Įsitikinkite, kad Jūsų 
asmens tapatybės, vizų ir kitų dokumentų galiojimo laikas nepasibaigęs. 
Atminkite, kad dauguma užsienio valstybių reikalauja, kad įvažiuojančiojo 
į šalį asmens pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant 
nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į šalies 
migracijos tarnybas.
Kelionės dokumentus (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir apgyvendinimo 
viešbutyje dokumentą „vaučerį“) Jums turi įteikti kelionių agentūros 
darbuotojai. 
Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių organizatoriumi, dokumentus 
galima atsiimti Vilniaus oro uoste UAB „Tez Tour“ atstovybėje.
Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra spausdinama ant vieno lapo, o 
visas dokumentų rinkinys („Kelionės dokumentai“) išskiriamas į dvi dalis: 
„kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus prašome saugoti 
iki grįžimo iš kelionės dienos.

Vaiko išvykimas į užsienį
Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, 
reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą).
Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, 
t. y. nelydimas tėvų arba lydimas vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba 
asmens tapatybės kortelę. Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko gimimo 
liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, todėl nepilnametis negali 
vykti į kelionę su šiuo dokumentu.
Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis 
išvyksta, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams 
pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas arba 
notaro patvirtinta kopija).
Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite 
interneto svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę Valstybės 
sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda 
Iki 5 metų vaiką visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams 
pageidaujant, nuo 5 iki 12 metų vaikui gali būti skiriama aviakompanijos 
darbuotojų palydos paslauga. Daugiau informacijos galite rasti interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

Skrydis nėštumo metu
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji 
privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo 
trukmė ir leidimas skristi. Po 34 nėštumo savaitės skraidyti nepatariama. 
Po 36 nėštumo savaitės moterys „Small Planet Airlines“ lėktuvais nėra 
skraidinamos.
Nei aviakompanija „Small Planet Airlines“ ar kitas skrydį vykdantis vežėjas,  
nei UAB „Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės dėl motinos ar vaiko 
sveikatos sutrikimų.
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informacijos 
teiraukitės kelionę parduodančio agento.

Vizos
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://
www.urm.lt   yra pateiktas sąrašas valstybių, į kurias vykstant Lietuvos 
piliečiams vizos nereikalingos. 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Ispaniją, vizos nereikalingos.
Vykstant į Šengeno šalis galioja bevizio įvažiavimo režimas ir nėra pasienio 
kontrolės. Tačiau, judėjimo Šengeno erdvėje negalima tapatinti su judėjimu 
vienoje valstybėje narėje be kelionės dokumentų ar tapatybės kortelės. 
Nacionaliniuose teisės aktuose numatyta, kad kiekvienas keliaujantysis 
privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar 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. 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. 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.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir 
vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikalingos informacijos, būtina 
kreiptis į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. 
Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, 
jie turi kreiptis i artimiausią atitinkamos šalies ambasadą. 
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.

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. 
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.saugikelione.lt.

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 Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame 
turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau www.vlk.lt.

Skrydžio laikas
Prieš kiekvieną kelionę būtinai pasitikslinkite skrydžio laiką. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse: www.vilnius-airport.lt, www.teztour.lt.  
Pasitikslinti skrydžio laiką reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums 
suteiks TEZ TOUR atstovas arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros 
esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve.  
Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti 
atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir 
streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui ir pan.) 
net ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti 
pakeitimus.
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio tam, 
kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės 
formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, todėl 
atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose vietose. 
UAB „Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo 
kaltės neatvyksta į oro uostą.

Bagažas
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, 
nemokamai leidžiama vežtis nuo 12 iki 23 kg registruoto bagažo ir 5 kg 
rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg 
nemokamo registruojamo bagažo ir galima vežtis vežimėlį. Jeigu keli 
asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažo vienetas negali 
viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris priklauso nuo skrydį 
vykdančios aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas lėktuvo biliete arba 
kelionės dokumentuose.
Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą rasite interneto 
svetainėje www.teztour.lt.
Vežantis daugiau bagažo nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už 
kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso 
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nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami 
interneto svetainėje www.teztour.lt. 
Keleiviams rekomenduojama vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame bagaže neturėtų būti: dužių daiktų, gendančių produktų, 
pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens 
dokumentų ir pan. 
Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, 
durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus 
smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. 
Daugelį 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 
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 užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, 
krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite rasti 
interneto svetainėje www.teztour.lt.
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats keleivis.
Jei kelionės metu bagažas dingsta arba yra sugadinamas, atskridus 
nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir 
informuoti TEZ TOUR atstovą

Sporto inventoriaus gabenimas
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
•	banglentė; 
•	jėgos aitvaras; 
•	vandens slidės; 
•	nardymo įranga; 
•	dviratis; 
•	golfo reikmenys; 
•	meškerė. 
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi iš 
anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el.paštu avia@teztour.lt apie 
norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama 
įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose, kurių svoris neturi viršyti 
32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie 
privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus leistiną bagažo svorį, imamas 
mokestis už viršsvorį.  
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės 
(į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, 
susijusių su atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir dėl to 
patirtų nuostolių.

Gyvūnų gabenimas
Norint pervežti gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
•	gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių masė su specialia 

dėže ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip 48cm 
x 32cm x 29 cm; 

•	gyvūnai pervežami tik keleivių salone; 
•	skrydžio metu draudžiama gyvūną išimti iš narvo; 
•	gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, katės, 

naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius, 
tokiam pervežimui skirtus, narvus; 

•	gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo į 
šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar tranzito šalys, 
bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis; 

•	specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas 
neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus 
skysčiams padėklas gyvūno šlapimo surinkimui. Dėžėje privalo būti tiek 
erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis 
kryptimis. Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be 
suvaržymų judėti konteinerio viduje; 

•	nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės 
dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų 
sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu / neįleidimu į 
šalį ir dėl to patirtų nuostolių; 

•	Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną; 

•	gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra; 

•	gyvūno gabenimas apmokestinamas  mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
Mokestis mokamas UAB „Tez Tour” atstovybėje oro uoste, prieš skrydį; 

•	UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų 
paaiškinimų. 

 
Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai 
apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių, pateikiant gyvūno 
aprašymą bei nurodant keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, 
reiso numerius, išvykimo–grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija 
organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio.  Gyvūno 
gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“  raštišką atsakymą– patvirtinimą. 
Skrendant į / iš Bankoko gyvūnų gabenimas negalimas.
Keleiviai, gabenantys gyvūną, prieš registruojantis į skrydį,  privalo pasirašyti 
„Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir 
sumokėti nustatytą mokestį (UAB „Tez Tour“ atstovybėje Vilniaus oro uoste).

Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies ar gaminio iš jo) įvežimui į Lietuvą ir ES
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, 
kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į 
Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr.  Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą dėl 
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą).  Į Lietuvą 
ir kitas ES šalis draudžiama įvežti: dramblio kaulą, bet kokius gaminius iš 
dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės rytų medicinos 
(kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje nurodomi nykstančių 
rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius gaminius iš jūrinių 
vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar konservus; didžiųjų laukinių 
kačių (tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių 
kailius ar kitus daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus 
laukinius gyvūnus ar augalus, jų dalis ar gaminius galima įvežti / išvežti tik 
pateikiant CITES leidimą muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas 
oficialioje prekybos vietoje). Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami /
išvežami juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. 
stiebai (iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai, 
ne daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui).
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant CITES 
konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į 
šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami.
Lietuvoje CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 
Daugiau informacijos galite rasti interneto puslapiuose www.am.lt, www.cust.lt,
www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos 
konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti 
teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo 
pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti 
pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo 
atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją 
dėl dingusio bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo 
dingimo / sugadinimo. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo 
biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje.
Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą tenka aviakompanijai. Prireikus 
vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar 
lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti nurodytas 
techninio ir / ar tarpinio nusileidimo vietas.

TEZ TOUR atstovai
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis į 
UAB „Tez Tour“ biurą, kuriame esantis UAB „Tez Tour“ darbuotojas, suteiks 
visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. UAB ,,Tez Tour“ biurą galite 
rasti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste trečiame keleivių terminalo aukšte.
Atvykus į šalį Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, suteiks 
pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susitikimo 
metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau informacijos apie 
šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu net ir tuo atveju, jei 
šalyje lankotės nebe pirmą kartą tam, kad gautumėte daugiau informacijos 
ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR 
atstovas palydės Jus iki oro uosto. 
Visada galite susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo nurodytu telefono numeriu 
arba bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar interneto 
svetainėje www.teztour.lt.
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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).
Viešbučio kategorija šalyje neapsprendžia viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo. Dėl šių 
priežasčių, tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, bet ir 
toje pačioje šalyje gali skirtis.
Jeigu oficiali kategorija viešbučio aprašyme nenurodyta, vadinasi viešbutis 
užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi. Nuo katalogo spausdinimo 
momento iki kelionės pradžios gali pasikeisti ir viešbučio kategorija. Aktualią 
viešbučio kategoriją šalyje rasite viešbučio aprašyme interneto puslapyje 
www.teztour.lt. 
TEZ TOUR kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt prie kiekvieno 
viešbučio pavadinimo viešbučių kategorijos žymimos simboliais,   ir 

 tačiau šis žymėjimas neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio 
įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus pateikiamas 
viešbučio vertinimas. 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 tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje įsigyjate 
kelionę, ir iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų internete, 
nuotraukų, viešbučio interneto puslapio ir t. t.
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba interneto svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu ar    simboliu  pažymėti viešbučiai. Šis 
žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų 
atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, baldų ir /
arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų lygis, mažesnis 
jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančio personalo 
darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.

„Tez Express”
„Tez express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai viešbutis 
perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, rajono. 
Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus subjektyviu vertinimu 
žymimas bendriniu pavadinimu TEZ EXPRESS 2*/3*/4*/5*/HV-1/HV-2/
APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. Dėl šios priežasties „Tez express“ 
kelialapiai paprastai yra pigesni, viešbutis gali būti nekategorizuotas arba 
turintis kategoriją nuo 1* iki 5*, ar apartamentai šalyje. Viešbutis nebūtinai 
bus iš UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto svetainėje aprašytų viešbučių.

Informacija gali keistis
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo galiojimo 
metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas paslaugas 
gali keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl naujesne ir 
aktualesne informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas 
bei kitus pasikeitimus prašome susipažinti mūsų interneto svetainėje, 
adresu www.teztour.lt. 

Apgyvendinimas
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais į 
jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka nustatytą 
atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik 
esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – gyventi kaimyniniuose 
numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.).
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius 
numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova 
arba dvi atskiros viengulės lovos. Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet 
yra didesnė nei dviviečio numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai 
vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. 
Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti 
apgyvendintas ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas).  Tokiu 
atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina 
visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti: apartamentai, suite tipo 
numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos. Įprastai viešbučiuose nėra 
standartinių triviečių ar keturviečių numerių. Turistui pageidaujant ir užsakius 
vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje 
pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar 

kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai pastatomos lovelės ar kitos 
miegojimui skirtos priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos 
nuožiūra. Prieš nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą 
miegojimui skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes 
praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai skirti 
mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant, jiems gali būti 
suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, sofos, sulankstomi 
foteliai – lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Už papildomą mokestį 
galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie viešbučiai mokesčio už jas 
neima). 
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 dėl nurodytų draudimų 
nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti atitinkamas poveikio priemones, 
kelionės organizatorius dėl to neatsako turisto atžvilgiu. 
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims, apie kurias nedelsiant 
informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios 
arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje trukmei arba jos 
daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo 
paslaugų teikimo sutarties pažeidimu. 
Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo sąlygas 
galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.teztour.lt. 
Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo sąlygas taip pat 
teiraukitės kelionių agentūrose.

Viešbučio para
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai priklauso 
viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant apmokėti sąskaitas ir 
atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10-12 valandos. Tokia tvarka galioja 
nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į viešbutį   laikas yra ankstesnis 
nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei nuo 10 iki 12 
val. Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau 
už tai įprastai turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos 
nustatytą papildomą mokestį

Maitinimas
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai: 
RO (Room only) – be maitinimo. 
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai. 
hB (Half Board)  – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata 
(arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. 
Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį. 
hB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali 
teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės 
gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – 
nemokamai.
FB (full Board)  – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Pietų ir 
vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
FB+ (full Board Plus)  – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba 
kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. 
Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba 
nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai: alus, vynas, vanduo).
AI (All inclusive)  – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, 
alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai  (dažniausiai nuo 10 val. iki 
22 val.).  Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, 
nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose 
kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį. 
UAI (ultra All inclusive), AI+ (All inclusive plus), SAI (Superior All inclusive), 
EXTAI (Extended All inclusive),  ELgAI (Elegance All inclusive), VIPAI (ViP All 
inclusive), FSAI (fame Style All inclusive), DAI (Deluxe All inclusive). Kataloge 
šios sistemos pavadintos  AI luxe  (viskas įskaičiuota  luxe) Paprastai  AI 
luxe  prilygsta  UAI  sistemai, tačiau gėrimų asortimentas bei teikiamos 
paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie sistemos 
„viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gauna kai kuriuos, viešbučio administracijos 
nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir / arba 
papildomas paslaugas.
Pastaba:
Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats 
savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo 
AI (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio 
administraciją. 
Pagal sistemas AI, UAI ir AI  luxe  visi gėrimai patiekiami tik vienkartiniam 
vartojimui skirtais kiekiais (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį 
vyno ar pan., – reikia sumokėti papildomai.  
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Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami  buffet  arba kitaip 
vadinamo  švediško stalo  principu, o kartais gali būti patiekiama ir  a la 
carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai 
patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus.  Paprastai stalas 
statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų 
prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų 
valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo 
gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), 
švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali 
būti dalinamas porcijomis.
A la carte  – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose  a la carte  restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį 
būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio 
administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali būti 
įskaičiuotas į kainą (pvz.: viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) arba už 
papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija.
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų 
pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais atvejais – 
už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. 
Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatomas 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 rasite interneto svetainėje www.teztour.lt.

Gydytojo paslaugos
Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei 
atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. Nutikus 
draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti Jūsų draudimo 
polise. Apie tai informuokite ir TEZ TOUR atstovą. Jeigu kreipsitės į viešbučio  
registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo paslaugos – mokamos. 
Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite tik tuo atveju, jei pasiimsite 
visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos draudimo polise): mokėjimo kvitą, 
ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo antspaudu, parašu bei parašytą ant 
firminio gydytojo kabineto blanko.

Seifas
Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba 
registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus bei 
pinigus rekomenduotina laikyti seife, nes įprastai nei viešbučio administracija, 
nei kelionių organizatorius neatsako už kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali 
būti nemokami arba už papildomą mokestį. 

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 
šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų 
ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos 
viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant 
poilsiautojui. Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo 
gėrimais tik poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik 
mineralinis vanduo ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai 
kambariuose įrengia ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami kaip 
šaldytuvai (nepažeidžiant viešbučių vidaus taisyklių). Už mini baro paslaugas 
paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio. 

Oro kondicionieriai 
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba vietinis. 
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. 
Vietinį 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 jų veikimo sezono pradžią ir pabaigą.

Elektros srovė 
Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai tai 
nurodoma instrukcijose vonioje.

Vanduo 
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). 
Geriamą vandenį galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje ar viešbutyje. Valyti 
dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama parduotuvėje ar viešbutyje 
pirktu vandeniu. Nepatariama pirkti pilstomų gaiviųjų gėrimų bei gėrimų iš 
gatvės prekeivių.

Triukšmas 
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose 
kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. 
Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje viešbučio administracija neatsako. Todėl, 
norintiems ramaus poilsio, renkantis viešbutį, rekomenduojame atkreipti 
dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip pat, siekiant Jūsų poreikių tinkamo 
užtikrinimo, siūlome 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 savivaldybės, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių statybų, 
jų keliamo triukšmo ir nepatogumų nei kelionės organizatorius, nei viešbučio 
administracija neatsako.    

Baseinas 
Viešbučiuose būna įrengti atviri ir / arba uždari baseinai. Baseinuose leidžiama 
maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis valandomis. 
Uždarų / atvirų baseinų šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią 
ir pabaigą, priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai.

Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje 
Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, 
sezono pradžioje / pabaigoje (Maljorka, žemyninė Ispanija – gegužė / rugsėjis, 
Tenerifė – spalis / balandis) viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai 
kurios paslaugos,  pvz.: gali neveikti atviri baseinai, kai kurie lauko restoranai, 
barai bei kavinės, vandens kalneliai, gali vykti paplūdimio tvarkymo darbai, 
nevykti pramoginiai renginiai po atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų 
spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių administracija (savo nuožiūra). 
Taip pat viešbučių administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje 
numatytas sezono pradžios / pabaigos datas bei mokamų / nemokamų 
paslaugų apimtį. 

Pretenzijos 
Kelionės metu, kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti 
pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems 
nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje 
raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju galima 
operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas. Jeigu pretenzijos 
pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali 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. Pretenzijas reikia siųsti registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą 
Vilniuje. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 
darbo dienų nuo jų gavimo dienos. 
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių 
pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti.
Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos 
įstatymų numatyta tvarka.
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Daugiau informacijos 
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį galite rasti Užsienio reikalų ministerijos 
interneto svetainėje adresu www.urm.lt. Taip pat patariame atidžiai išstudijuoti 
Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje, adresu www.tourism.lt 
(skyrelis „Kelionių formalumai“) turistams skirtą informaciją. 
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir interneto 
svetainėje  http://finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti 
pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį. 
 
Ekskursijos
 TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie 
ekskursijų trukmę, programą, kainas.
Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR SPAIN. UAB „Tez Tour“ turistinių 
ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas 
bei juos teikiančius subjektus.
 
Atstumas iki jūros
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas 
skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali būti, 
kad pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo kito – 500 
metrų ir daugiau). 
Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo bei statybų kurortuose, gali 
keistis atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro uosto ar kitų objektų.
 
Ant jūros kranto
Viešbučio, esančio ant jūros kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo 
paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio teritorijos 
ir paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant jūros 
kranto, tačiau dalis teritorijos arba kai jo 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 
uolos, ant jūros kranto, tačiau prie kurio nėra paplūdimio. Kataloguose bei 
interneto svetainėje šie viešbučiai žymimi simboliu . 
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 yra ir ant jūros kranto. Į 
iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
Antra linija (nuo paplūdimio)
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio 
gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais viešbučiai 
nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis 
aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ 
antrojoje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje linijoje 
nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmojoje linijoje 
esančio viešbučio infrastruktūra. Į iškilusius papildomus klausimus Jums 
padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)
Įprastai viešbučio numeryje yra prekių ir paslaugų, kurias galima užsisakyti 
į kambarį meniu su kainomis. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis su 
gėrimu, ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys į 
numerį. Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo paslaugas 
ir pan. Tereikia paskambinti nurodytu telefonu ir išreikšti savo pageidavimus. 
Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10–15 procentų 
brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, rekomenduojami 
arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 
val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės viešbučiuose 
šios paslaugos teikiamos visą parą. 
 

Miesto / privatus paplūdimys
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, 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 savivaldybės darbuotojai. Nei kelionės organizatorius, 
nei viešbučio administracija neatsako už šių viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir savo 
nuožiūra turistams įrengta paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir skėčius 
įprastai mokėti nereikia.
 

Vaikų klubas
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja konkursus 
vaikams, 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* viešbučiai juos gali organizuoti 
tik aukšto sezono metu (liepą–rugpjūtį). Kartais už vaikų klubą tenka mokėti 
papildomai. 
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai kurie 
viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba nuo 
6 iki12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris amžiaus 
grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6, nuo 7 iki 10 ir nuo 11 iki 14 metų, ir tada sudaro 
programas, kurios būtų įdomios kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus ribos 
nustatytos tam, kad programos būtų aiškesnės. Problemų gali kilti su visai 
mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. Tokiais atvejais „animatoriai“ pataria 
užsisakyti auklės paslaugas. Auklės paslaugos   užsakomos pagal atskirą 
pageidavimą už papildomą mokestį. 
Personalas, dirbantis vaikų klubuose, ir auklės dažniausiai kalba rusų, anglų 
arba vokiečių kalbomis. 
 
Palikti / rasti daiktai
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus turistų 
daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 6 mėnesius) 
ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, 
pagal turisto prašyme sudarytą paliktų / prarastų daiktų sąrašą. Taip pat UAB 
„Tez Tour“ neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai bei 
neatsako už pristatymo išlaidas.
 
Apgyvendinimo tipas
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL / TWIN (double room / twin room) – dvivietis numeris su viena dviviete 
lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB – (double room with extra bed) – dvivietis numeris, su viena dviviete 
(arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova. Papildoma 
lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 3-jam asmeniui taikoma 
žemesnė kaina, nei vienam asmeniui DBL numeryje. 
TRPL  –  (triple room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova. 
SgL  – (single room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis 
numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame 
apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena 
vieta DBL numeryje.
SgL+ChD  – (single room and 1 child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai 
įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, 
tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+ChD  – (double room and 1 child) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su viena 
dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio 
apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio administracija 
numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiais. Išimtiniais atvejais, esant 
pakankamai erdvės numeryje, pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, 
sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės.
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DBL+2ChD – (double room and 2 children) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis   numeris su 
viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. 
Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 
arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų 
vaikų gali miegoti su suaugusiais.
  
Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis 
(dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir ji matoma tik išėjus į balkoną ar 
žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai imama 
priemoka.
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose numeriuose 
tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, kurioje 
žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio 
administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o 
pro langus gali matytis viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus žaliuojantys 
sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą. 
Mountain View – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą 
nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau 
nei kambarys su vaizdu į jūrą ir dažniausiai pigiau nei su vaizdu į sodą.  
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į atskirą rūšį.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
front View  – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Numerių kategorijos
Standard Room  – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame 
būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos 
priklauso nuo viešbučio lygio.  
family Room  – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – 
pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė 
gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant  vertėtų pasitikslinti, ar kambariai 
yra atskirti – durimis ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė be pertvarų. 
Įprastai kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis toks 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*, 
rečiau 4* viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai 
numeriai. 
Suite  –  dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių 
numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, 
jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik 
vienas vonios kambarys, kartu gali būti vonia ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, 
dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka 
su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei 
standartinis numeris. 
Deluxe Suite, Excellence Suite  –  dar vienas  Suite  numerių laiptelis. Čia 
kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė vonia, 
didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris  kainuoja beveik dvigubai brangiau 
nei standartinis numeris. 
King Suite, Presidential Suite  – pati aukščiausia  Suite  tipo numerių klasė. 
Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo 
kabinetas, du vonios kambariai, nemokamas vynas ir vaisiai kambaryje. 
Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai 
neapsistoja. Šalia dažniausiai būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame 
numeryje dažniausiai teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei 
standartiniame. 
Villa  – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele 
svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali 
būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 5* 
viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis 
personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis. 

Į ViP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, rankšluosčių. 
Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už vieną ar kelis 
standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki 
trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle, ir vonios 
kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, 
techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.
Studio  – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas – miegamąją ir 
svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, 
virtuvėlėse gali būti indai ir stalo įrankiai.

Naudinga žinoti

TEZ TOUR SPAIN biuras Kosta Bravoje

Avda. Vila de Blanes, 60, 17310. Lloret de Mar (Girona). Spain 
Calle Balmes, 6-8, 08380. Malgrat de Mar (Barcelona). Spain 
Calle del Mar, 29, 08370. Calella (Barcelona). Spain
Tel. +34 972 901 765
E. paštas costadorada@teztour.es

Kosta Doradoje

Calle Mayor, 50, 43840. Salou (Tarragona), Spain
Plaza Europa, edificio „Mercury“, 43840. Salou (Tarragona). Spain
Avda. Pau Casals 53, local 11, 43481. Vila-Seca, La Pineda (Tarragona). Spain
Avda. Diputacion 175, 43850. Cambrils, Vilafortuny (Tarragona). Spain
Tel. +34 977 353 515
E. paštas costadorada@teztour.es

Maljorkoje

Calle Eusebi Estada, 35, 5A, 07004. Palma de Mallorca (Islas Baleares), Spain
Tel. +34 971 498 764
E. paštas mallorca@teztour.es

Tenerifėje 

Centro Comecial Fanabe Plaza, 335
38660, Costa Adeje, Tenerife
Tel. +34 922 717 004
E. paštas tenerife@teztour.es 

Barselonoje

Paseo de Gracia, 60, edificio „Elcano“, 08007. Barcelona
Tel. +34 931 179 287
E. paštas barcelona@teztour.es  

LR ambasada Ispanijoje
Pisuerga 5 28002 Madrid SPAIN
Tel.: +34 91 702 21 16, +34 91 70 221 18 (konsuliniais klausimais), (34 91) 31 
020 75 (konsuliniai klausimais).
Faks.: +34 91 31 040 18, +34 91 56 479 92
E. paštas amb.es@urm.lt

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, siūlomas 
paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją apie 
pasikeitimus galite rasti TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt.

Svarbi informacija ir patarimai keliaujantiems
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1. SUTARTIES šALIų ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje 
medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą. 
katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.
teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių) skelbiama 
naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t. y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako 
už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo 
vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje 
kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, 
kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų 
vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką 
ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių paslaugų 
teikimo sutarties, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką. Pastaroji 
informacija arba nuorodos į oficialius interneto tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.
ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, 
kategoriją bei maitinimą. kelionių organizatorius taip pat  įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį 
ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto 
priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar 
vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių agentų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis 
galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams 
informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7.  Informuoti juos apie šalį, į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
1.1.9. kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad  sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)     kelionės įsigijimo metu. Jeigu   sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
neskelbiamos ar  kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad  sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.2. Turistas (ai) įsipareigoja:
1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti 
ne vėliau kaip 3 savaitės iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės  
apmokėjimo sąlygos). šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) 
sutartį. Turistui įsigyjant kelionę pagal Išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas, kelionę, pagal kurią  išvykimas yra ne iš Lietuvos ir / arba kelionę, kuriai taikomos specialios 
apmokėjimo sąlygos, atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių   apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyje;
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo 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 pareiškimo momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y., kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo 
tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios 
vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko, iki kelionės pradžios:
 

Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo 
atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2.  Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. dėl 
sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai 
sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją 
ir kelionės atsisakymą.  Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas – turisto 
liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. šalys susitaria ir sutinka, kad 
nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis 
negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių 
pagrindimą.  
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su 
turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti 
už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų 
kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių organizatorius turi 
grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 

Sutarties nutraukimo laikas kaina procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 % 
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 % 
nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 % 
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2.3. kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. Jokia žala turistui 
neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba  nenugalimos jėgos.
2.4. kai, nutraukus  sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą turistinę kelionę 
sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
 
3. SUTARTIES SĄLyGų PAkEITIMAS
3.1. kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. Turistas turi teisę atsisakyti 
keisti sutartį.
3.2. kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas 
degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. 
Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo. 
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti 
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 
100 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus 
iki kelionės pradžios  mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 200 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas.  Turistui 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 tretysis asmuo,  nesusijęs su šia sutartimi;
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, 
atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal  turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą 
ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, 
remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios 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. 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. pakeitimai, 
konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę, EC 
899/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. šie teisės aktai nustato ir daugelyje atveju 
apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.
 
6. BENDROSIOS SĄLyGOS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių  apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 1998, 
Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas  pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus 
vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos 
raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių 
organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybų 
keliu, o nepavykus susitarti, –  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais 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 bus patvirtinta turisto pasirinkto viešbučio rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta asmeniškai. 
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 p. nustatyta tvarka.
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas iš / į Lietuvą, būtina 
daugkartinė (šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). 
Turistas patvirtina, kad jis, prieš 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, 
informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar agentūros 
atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto puslapį www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) /
www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas 
bei informavo kitus turistus  naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas jos sąlygas.

 Sutarties priedai:  katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 
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Simbolių paaiškinimai

Žemiau aprašyti simboliai – tai kataloge bei interneto svetainėje 
figūruojantys viešbučių segmentai, kurie nurodo viešbučio paskirtį. Tai 
subjektyvus organizatoriaus viešbučių segmentavimas pagal jų teikiamų 
paslaugų spektrą.  Į visus papildomai iškilusius klausimus padės atsakyti 
Jūsų kelionių agentas.

„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba interneto svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu ar  simboliu 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 
skaičius, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančio 
personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose 
viešbučiuose.

„Viešbutis ant jūros kranto“ – viešbučio, esančio ant jūros 
kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo paplūdimio, bet 
pažymėtina, kad gali būti: 

 kai tarp viešbučio teritorijos ir paplūdimio yra promenada; 

 dalis teritorijos arba kai kurie viešbučio korpusai yra per kelią nuo 
paplūdimio (pirmoje linijoje); 

 viešbučiai, esantys ant jūros kranto, nebūtinai turės paplūdimį 
iškart prie viešbučio. Gali būti viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros 
kranto, prie kurios nėra paplūdimio arba paplūdimys gali būti 
atokiau.

„Viešbutis, tinkantis šeimoms“ – viešbutis savo paslaugų pasiūla 
bei apgyvendinimo tipų įvairove orientuotas į šeimų su vaikais 
poilsį. 

„Vandens kalneliai“ – viešbučio teritorijoje yra vandens kalneliai. 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skirtinguose viešbučiuose 
kalnelių dydis bei gausa skiriasi. 

„Viešbutis, esantis kurorto centre“ – tai viešbutis, nurodantis savo 
lokaciją kaip kurorto centre esančio arba nuo centro (centrinės 
zonos, promenados, diskotekos / barų gatvės) nutolęs ne daugiau 
kaip 1 km atstumu. Kurorte taip pat gali būti ne vienas centras, tad 
atstumas gali būti nurodytas iki pagrindinio miesto centro arba iki 
kelių centrų.

„Viešbutis prabangiam poilsiui“ – viešbutis orientuotas į aukštą 
paslaugų bei aptarnavimo kokybę. Atkreipiame dėmesį, jog 
paprastai, kuo aukštesnė viešbučio kaina, tuo efektyviau išpildomi 
poilsiautojų lūkesčiai. 

„Aktyvios atostogos“ – tai viešbutis, kurio teritorijoje suteikiamos 
paslaugos leidžia aktyviai ilsėtis: žaisti aktyvius žaidimus (lauko 
tenisas, golfas ir t. t.), dalyvauti aktyviose pramoginėse programose. 

„Romantiškos, ramios atostogos“ – tai viešbutis, skirtas poroms, 
jaunavedžiams, jaukiam poilsiui romantiškoje ir / arba ramioje 
aplinkoje.

 

„Verslo klasė, konferencijos“ – tai viešbutis, kuris orientuotas 
į verslo žmones. Gali būti skirtas konferencijų organizavimui, 
didesnių grupių apgyvendinimui, neturėti didelės teritorijos.

Nuostabaus grožio Ispanijos pakrantės 
dar žavingesnės saulei nusileidus
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Užrašams



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt176

Užrašams





Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė
viešbučiai iki 2011 metų liepos 1 dienos. Išsamesnė bei 
naujesnė informacija, apie viešbučiuose įvykusius 
pasikeitimus, skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt

Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią 
pateikė viešbučiai iki 2012 metų gruodžio 01 dienos. 
Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 
įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt


