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Program:

1. deň – prílet na Tenerife. Transfer do hotela v Puerto de 
la Cruz, ubytovanie, večera.

2. deň – raňajky, transfer do šľachtického mestečka 
Orotava, jedného z  najpôvabnejších miest ostrova. 
Prechádzka malebnými uličkami s množstvom výstavných 
palácov, kostolov, no hlavne  s nádherne zdobenými doma-
mi, dvormi a nenapodobniteľnými balkónmi. Pokračovanie 
do mesta Icod de los Vinos, ktoré patrí medzi najstaršie 
na ostrove. Založili ho španielski kolonizátori na začiatku 
16. storočia. V  meste sa nachádza starobylý park s  rene-
sančným kostolom San Marcos  so zlatou a  striebornou 
výzdobou. Z parku sa naskytá pohľad na jedno z najväčších 
lákadiel mesta - El Drago Milenario alebo Tisícročný drak, 
ktorého vek sa odhaduje na 800 až 1000 rokov. Presun do 
mestečka Garachico, kedysi dôležitého prístavu a bohaté-
ho mesta, ktoré v 18. storočí takmer úplne zničila sopečná 
činnosť. Aj keď bolo mnoho budov obnovených, v mesteč-
ku stále cítiť následky ničivej sopky Chinyero. Návrat do 
hotela, večera.

3. deň – raňajky, návšteva hlavného mesta Santa Cruz 
de Tenerife. Moderná stavba Auditória, park Sanabria, 
kostol de la Concepción nazývaný aj Katedrála Santa Cruz. 
Pokračovanie do univerzitného mesta San Cristobal de la 
Laguna s bohatou históriou, nádhernými kostolmi, histo-
rickou radnicou a  hlavným námestím Adelantado. Návrat 
do hotela, večera.

4. deň – raňajky. Panoramatická jazda do stredu ostro-
va a  návšteva národného parku „Parque Nacional de 
Teide“ s jeho dominantou, najvyšším vrcholom Španielska 
(3718 m n. m.) a jednou z najvyšších sopiek sveta, Pico de 
Teide. V  parku možno obdivovať množstvo rozmanitých 
vulkanických a  geologických útvarov, aj vďaka nim patrí 
park k najnavštevovanejším v Európe a je zaradený na zo-
znam UNESCO. Pokračovanie do Playa de los Cristianos, 
ubytovanie v hoteli, večera.

5. deň – raňajky. Presun do mestečka Güímar, presláve-
ného tunajšími pyramídami. Vďaka úsiliu známeho nór-
skeho cestovateľa a  vedca Thora Heyerdahla tu vznikol 

etnografický park güímarských pyramíd, ktorý poskytuje 
mnoho informácií o  pôvodnom obyvateľstve kanárskych 
ostrovov, tajomných Gaučoch. Pokračovanie do mesta 
Candelaria, ktoré je vďaka Panne Márii Candelárskej 
(Virgen de la Candelaria), najznámejším pútnickým 
miestom ostrovov. Ide o  čiernu madonu, ktorú podľa le-
gendy na skalách objavili pôvodní obyvatelia. Návrat do 
hotela, večera.

6.-7. deň – raňajky, dni určené na oddych, kúpanie, relax, 
zábavu a nákupy. Večera.

8. deň – raňajky, transfer na letisko, odlet.

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

01.05. - 08.05. 1 165 1 145
27.09. - 04.10. 1 165 1 145

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň  Tenerife  Viedeň, transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT 
alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava počas okruhu, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné 
príplatky: servisné poplatky 220 EUR/os., palivový a emisný príplatok 25 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný 
doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň,  orientačná 
cena vstupov 55 EUR/os. (platba na mieste). Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 255 EUR/8 nocí.

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/spanielsko/tenerife/tenerife-letecky

