
Ceļošana iedvesmo!  

 

www.celojumi-uz.lv 

 
Tenerife -atpūta un piedzīvojumi  (Kanāriju sala)  
Izbaudi vasaru ziemā! Nodrošina NOVATOURS 

8 dienas   03.02-10.02.2023 
 

Cena 16.12.2022 vienai personai divvietīgā Standart numurā (brokastis un vakariņas) - 1090 EUR 
Cena 16.12.2022 vienai personai divvietīgā Standart numurā (Viss iekļauts) – 1286 EUR 

Pērkam numurus pēc pieprasījuma, cenas mainās katru dienu!  
 

 
▪ Viena no iecienītākajām Kanāriju arhipelāga salām – Tenerife, 

labākais kūrorts – Playa de Las Americas .  
 

▪ Peldēšanas sezona ilgst visu gadu. Janvāra vidējā temperatūra 
+20+240 C, ūdens temperatūra okeānā pie salas ap +200 C.  

 
Viesnīca ALEXANDRE HOTEL TROYA 4*, atrodas kūrortzonas Plaja 

de Las Americas centrā, okeāna krastā, pirmajā līnijā, tikai 50 metru 
attālumā no pludmales.  Viesnīcu no pludmales atdala promenāde.   
Atpūtas krēsli pie baseina: bez maksas, pludmalē – maksas 
pakalpojums. 

 
Viesnīcas teritorijā: restorāns, 2 bāri, apsildāms baseins (ziemas 

periodā), dvieļi pie baseina-pret ķīlu. Pieejama Aerobika, Trenažieru 
zāle, periodiski notiek izklaides pasākumi. 

Par papildus samaksu -  Skaistumkopšanas centrs, Masāža, 
Džakuzi,  

Tvaika pirts, Sauna,  Viesnīcā ir SPA centrs  
   
Standard numura platība 27 kv.m., Duša, Tualete, Fēns, Balkons,  
Gaisa kondicionētājs, Tālrunis, Plazmas TV, Seifs (par papildus 

samaksu),  
WiFi 

 

 
 
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!  

 

www.celojumi-uz.lv 

 
 

2023. gada februāra  brauciena izmaksās 1 personai divvietīgā Standart numurā, cenā ietilpst: 
➢ lidojums Rīga – Tenerife – Rīga, ko organizē tūroperators Novatours 
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu 
➢ Dzīvošana 4* hotelī  ALEXANDRE HOTEL TROYA 4 divvietīgos numuros. 

 
!!! Cena SGL numuram (1 personai) jānoskaidro zvanot vai rakstot Inesei 
 

Pieteikšanās:  Inese Jaunzeme mob. 29470749 , Tālis Jaunzemis mob. 29132099 epasts: 
info@italisgeotour.com 
 

Vai  piesakieties šeit:   https://goo.gl/forms/cF8fh4CNXYzpkDA13 

mailto:info@italisgeotour.com

