Ceļošana iedvesmo!

Tenerife -atpūta un piedzīvojumi (Kanāriju sala)
Izbaudi vasaru ziemā!
8 dienas 22.-29.11.2019
Cena vienai personai divvietīgā numurā (Half board)
Studio – 776 EUR
Apartments ar guļamistabu – 799 EUR
▪

Viena no iecienītākajām Kanāriju arhipelāga salām – Tenerife.

▪

Peldēšanas sezona ilgst visu gadu. Novembra vidējā temperatūra
+20+240 C, ūdens temperatūra okeānā pie salas ap +220 C.
Viesnīca HOVIMA SANTA MARIA
3*(brokastis un vakariņas), atrodas
okeāna krastā, otrajā līnijā, tikai 300
metru attālumā no pludmales La Pinta, Kosta Adehe ciematā, 2 km no Plaja de
Losamerikas kūrortzonas centra, bet arī viesnīcas tuvumā ir tirdzniecības
centri.
Viesnīcas teritorijā: restorāns, 2 bāri, 2 baseini, sauļošanās terase. dvieļi
pie baseina: maksas pakalpojums. Dienas, vakara un sporta animācijas
pieaugušajiem un bērniem. atpūtas krēsli pie baseina: bez maksas
Numuros:
Studio - guļamistaba ar viesistabas zonu aiz šķērssienas, virtuves bloks, 32 m2;
Apartments ar guļamistabu- viesistaba, guļamistaba, virtuves bloks, 42 m2
telefons, aprīkota virtuve, balkons vai terase, fēns, numura uzkopšana 5 reizes
nedēļā, Wi-Fi bez maksas, seifs numurā- maksas pakalpojums, satelīta TV,
griestu ventilators, dvieļu nomaiņa: 5 reizes nedēļā

Ekskursijas, ko varēs izvēlēties par papildus samaksu:
▪ Lielā salas apskates tūre -iespēja iepazīt salu piesātinātā dienas
ekskursijā vietēja gida vadībā
▪ Iespēja apmeklēt akvaparku “Siam park”– strādā arī novembrī, 1,6km
attālumā – var aiziet kājām!
▪ Iespēja doties ekspotīcijā uz salas augstāko vulkānu Teide

▪
▪

Un tas vēl nebūt nav viss…. Ceļošana taču iedvesmo, vai ne?
Grupas vadītāja - Inese

Ceļošana iedvesmo!

2019. gada novembra brauciena izmaksās 1 personai divvietīgā Studio numurā – 776 EUR vai divvietīgā
Apartmentu numurā- 799 EUR, cenā ietilpst:
➢ lidojums Rīga – Tenerife – Rīga, ko organizē tūroperators Tez Tour
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu
➢ Dzīvošana 3* hotelī HOVIMA SANTA MARIA 3* (brokastis un vakariņas) divvietīgos numuros.
!!! Cena SGL numuram (1 persona)– 990 EUR
Pieteikšanās: Inese Jaunzeme mob. 29470749 , Tālis Jaunzemis mob. 29132099, Lidija Putniņa 26497573
epasts: info@italisgeotour.com
piesakies šeit: https://goo.gl/forms/cF8fh4CNXYzpkDA13

