VEČNA MLADOST NA TENERIFIH S FORMA VITO
z Alenkinim razvajanjem po kanarsko

5. – 12. 4. 2019
1. dan: Zbirališče na letališču Treviso pri Benetkah in polet letala do Tenerifov. Prevoz do namestitve s kombijem.
2. dan: Vožnja do vulkana Pico del Teide, ki je najvišji vrh Španije in obenem najvišji vrh vseh otokov v Atlantskem
oceanu, saj meri 3.718 m. UNESCO in NASA imata v svojem opisu navedeno, da je Pico del Teide tretja navišja
vulkanska struktura na Zemlji. Zadnji izbruh tega vulkana je bil leta 1909. Na vulkan se bomo povzpeli z godnolo in se
z njo tudi vrnili. Predlagamo pohodne čevlje, saj bomo imeli tudi lažji treking ob vznožju vulkana. Povratek v
nastanitev.
3. dan: Dopoldan vožnja do Santa Cruza in sprehod skozi mesto do ene izmed najbolj
zanimivih tržnic na otoku. Po ogledu mesta vožnja do parka Aloe Vera, kjer se trudijo
ohraniti čim več prvotnih kultur na otoku. Tukaj se nahaja ogromen nasad
bananovcev ter seveda tudi aloe vere, ki je našla svoje mesto v kozmetični industriji
in še kje. Že več kot 200 let Aloe Vero gojijo na otoku, tako da vam bodo (po želji)
pokazali tudi način predelave. Na plantaži se poleg vsega nahajajo tudi nasadi oranževcev, papaje, avokada, guave...
poleg tega pa gojijo tudi kaktuse. Popoldan se bomo zapeljali do ene najlepših plaž na otoku, Playa de Las Teresitas,
kamor so navozili saharski pesek. Prosti čas. Povratek do nastanitve.
4. dan: Dopoldan prevoz do avtentične vasice Masca, ki stoji na 600 m nadmorske višine in je znana kot najlepša vas
na Tenerifih. Je precej izolirana od ostalega otoka, vendar pa neskončno barvita in
vredna obiska. Tega dne nam bodo prav prišli udobni pohodni čevlji. Iz vasi se
bomo spustili do plaže, nato pa se z vodnimi taksiji odpeljali do pečin Los Gigantes,
ki se vzpenjajo do 800 m visoko. Zvečer povratek v nastanitev.
5. dan: Prosti dan. Po želji (za doplačilo 45 €) možen celodneven obisk vinske ceste
z degustacijo vin v različnih vinskih kleteh (vključeni tudi prigrizki).
6. dan: Zapeljali so bomo do Zmajevega drevesa (El Drago), ki je eno najbolj značilnih dreves na Tenerifih. Ocenjujejo,
da so to najstarejša drevesa na svetu, saj so predvidoma stara celo do 3.000 let. Sledi prosti čas za individualne
interese (snorkljanje, morda vožnja z ladjico in morda srečanja s kiti in delfini - doplačilo).
7. dan: Dopoldan prosto do odhoda na letališče in polet proti izbranemu letališču. Transfer do Slovenije.
CENA:

249 € (ob udeležbi 9 oseb) – v primeru manjšega števila prijav se cena temu primerno zviša

Cena vključuje: namestitev v vili, najem avtomobil (oz. dveh), Alenkino spremstvo za ves čas potovanja, ogledi po
programu (vstopnine se plačuje na licu mesta), nezgodno zavarovanje za čas potovanja, stroški organizacije in
rezervacij, DDV.

V ceno ni vključeno: prevoz do letališča Treviso in nazaj, letalski prevoz s taksami, nafta za prevoze po otoku,
vstopnine, hrana (kupovali jo bomo iz skupnega budgeta in si jo sami pripravljali), vožnja z vodnimi taksiji, vse, kar ni
omenjeno v programu.

Ob vaši prijavi potrebujemo naslednje podatke: uradno ime in priimek, številko osebnega dokumenta, datum izdaje
in poteka osebnega dokumenta (podatke potrebujemo za tisti dokument, s katerim boste potovali), rojstni datum,
naslov, številko mobilnega telefona.
Plačila se izvršijo na naš poslovni račun: NOVA L.B. d.d., SI56 0201 2001 0153 731, sklic vezan na izstavljen predračun.
Plačilni pogoji: ob prijavi je potrebno plačilo 30 % zneska, ostalo je možno plačevati na obroke, zadnji obrok zapade
14 dni pred odhodom na potovanje.
Priporočamo vam zavarovanje rizika odpovedi potovanja in Coris zdravstveno zavarovanje (vse za vas uredimo mi).
Cene za izlete in potovanja so navedene v programih in veljajo od dneva objave programa. Ines tours d.o.o. si
pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen do 20. dne pred samim potovanjem, v primeru, ko je število
udeležencev manjše od razpisanega ter v primeru sprememb cen hotelskih, prevoznih in drugih storitev, na osnovi
katerih je potovanje izračunano. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže
10%, ima kupec pravico do prekinitve pogodbe. Za vsa plačila velja objavljena cena v EUR. Ines tours d.o.o. lahko v
programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program. V
tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem oz. v tujini.
Potnik naj na nepravilnosti oz. pomanjkljivosti opozori Ines tours-ovega vodiča, predstavnika oziroma pooblaščeno
lokalno agencijo tudi na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju
samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril na napake na kraju
samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, velja, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo
opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve
oziroma plačilu škode.

Kranj; 19. 12. 2018

