Ekskursijų programa ir kainos Tenerifėje 2021 m.
Visos dienos grupinės
ekskursijos

APŽVALGINĖ EKSKURSIJA
PO SALĄ + TEIDĖS
UGNIKALNIS + MASCA
(LT)

YPATINGA DIENA
LORO PARKE
04/01

BARRANCO DEL
INFIERNO – "Pragaro
tarpeklis“
3val.

SKRYDIS PARASPARNIU

JEEP EKSKURSIJOS
VIP visos dienos
pažin nė ekskursija po
didžiąją salos dalį arba
ekskursija į Teide
nacionalinį parką ir
Masca tarpeklį

Savaitės
diena

Šeštadienis

Pirmadienis

Trečiadienis

Kasdien

Kaina, EUR
(suaugusiam/ vaikui)

Aprašymas

55/30

Apžvalginė ekskursija po didžiąją salos dalį. Aplankysite, antrą
pagal lankomumą pasauliniu mastu, nacionalį parką Cañadas del
Teide ir garsųjį Teidės ugnikalnį. Vulkano aukš s siekia 3718
metrų (skaičiuojant nuo Atlanto vandenyno dugno – 7500
metrų), yra aukščiausia viršūnė ne k Ispanijoje, bet ir Atlanto
vandenyne. Ekskursijos metu susipažinsite su salos praei mi ir
nūdiena, nuostabiąja salos gamta, Kanarų salyno tradicijomis,
degustuosite garsiuosius kanariškus vynus, aplankysite žymųjį,
tūkstantme skaičiuojan drakonmedį. Viena iš vaizdingiausių
salos vietų – Masca tarpeklis, šimtmečius tarnavęs, kaip
prieglobs s piratams.
(Pietūs ir gėrimai įskaičiuo į kainą).
Bū ni šil drabužiai.

100/100

Visame pasaulyje garsus Loro parkas, įkurtas Puerto de la
Cruz kurorte. Tai egzo škos augmenijos ir įvairių gyvūnų
rūšių oazė.
Išskir nis dienos turas – tai unikali pa r s pamaty geriausią
zoologijos sodą pasaulyje.
„Loro Parque“ durys atveria unikalią pa r , kurios metu
susipažinsite su visais parko kampeliais ir paslap mis,
naudodamiesi ekskursija, kurią surengs ekspertas k ribotai
gyvūnų mylėtojų grupei. Jūs taip pat mėgausitės nuostabia
kulinarine pa r mi „Brunelli's“ – geriausiame kepsnių restorane
šioje Atlanto pusėje.
Vaikams iki 2 metų – nemokamai. Bū ni šil drabužiai.

34

Pragaro tarpeklio gamtos rezervuaras, kartu su kitais
tarpekliais yra tarsi saugomas gamtos draus nis. Ekskursija
pėsčiomis užtruks apie 3,5 valandos, o bendras nesudė ngo
maršruto ilgis sieks apie 6,5 km. Maršrutas tęsiasi 350 m
aukštyje virš jūros lygio, senuoju taku per vaizdingas uolas.
Rekomenduojama turė nkamą avalynę.

Nuo 95

Nuo 55/ nuo 27

Įgyvendinkite savo svajonę! Skrydis parasparniu nuo
maždaug 2300 m iki 1100 m aukščio, atsižvelgiant į
maršrutą: virš pie nės Tenerifės pakrantės arba Teidės
nacionaliniame draus nyje su vaizdu į ugnikalnį,
nusileidžiant salos šiaurėje esančiame Puerto de la Cruz
paplūdimyje. Profesionalūs pilotai-instruktoriai, turintys
didelę skrydžio pa r . Neį kė ni vaizdai, nuotraukų ir
vaizdo įrašų galimybės.
Keliaudami erdviu ir patogiu mikroautobusu suprasite, kuo
Tenerifė yra ypa nga ir unikali. Vaizdingas Mascos kaimelis,
Garachico miestas, Teidės nacionalinis parkas, Vilaﬂor
kaimas, Icod de los Vinos. Pasirinkę VIP maršrutą, jūs ne k
aplankysite bananų plantacijas, bet ir pasimėgausite
geriausiais Kanarų virtuvės skanėstais.
Bū ni šil drabužiai.

Svarbu! Privaloma turė gido išduotą ekskursijos bilietą! Ekskursijos atsisakymas arba jos kei mas
galimas likus ne mažiau nei 48 val. iki ekskursijos pradžios. Atsisakius ekskursijos likus mažiau nei
48 val. iki jos pradžios – ekskursijos įmokėta kaina nėra grąžinama. Pametus įėjimo į parkus
bilietus, nauji bilietai neišduodami ir sumokėta suma negrąžinama.
Visas ekskursijas organizuoja „TEZ TOUR ISPANIJA“.
Informaciją apie ekskursijas Jums suteiks Tez Tour atstovas informacinio susi kimo metu.
Ekskursijų organizatorius pasilieka teisę keis kelionių laikus, kainas ir programą.

