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Mūžam ziedošā        

Tenerife            
     

6.marts – 13.marts 

 
Astoņu dienu atpūtas un ekskursiju programma mazā grupā, apgūstot krāšņo ziedu okeāna 

vidū – Tenerifi. Parasti tūrisma kompānijas piedāvā tikai atpūtu, tas ir, lidojumu un viesnīcu. 
Vēlāk uz vietas iespējams iegādāties ekskursiju paketes. Mēs piedāvājam visu, to iekļaujot 
kopējā cenā, tai skaitā divus dārgākos apskates objektus salā – Teides vulkānu un Loro parku. 

Dzīvosim apartamentu viesnīcas dzīvoklī ar virtuvi, ledusskapi, traukiem utt. Iekļautas brokastis. 
Pusdienas un vakariņas, lai mēs nebūtu atkarīgi no dzīvesvietas, piedāvājam daudzos tuvējos 

restorānos vai – izbraucienu dienās – apmeklējamo objektu tuvumā. Mercadona u.c. lielveikalos 
nopērkami gardi produkti, kurus iespējams pagatavot arī apartamentos.  
Salas daba un panorāma ir ļoti daudzveidīga. Izbraucienu dienās būs iespējams baudīt okeāna 

viļņus arī citās Tenerifes pludmalēs. Par visu ir padomāts, lai Jūs atpūstos, ceļotu un justos ērti.  
 

 
 

      
 

Ievērībai! 

 

- Grupas lielums – 8 cilvēki un grupas vadītājs no Latvijas. 

 

- Ceļojums ar ekskursijām un atpūtu. 

 

- Grupas vadītājs-pavadonis ir mikroautobusa šoferis. 

 

- Dzīvošana apartamentos ar virtuvi, iekļautām brokastīm 

un pieeju peldbaseinam Los Gigantes kūrortā. 

 

- Trīs pilnas dienas ekskursijas, ceturtā ekskursija – nepilna 

diena. 

 

 

 
 
 

1. DIENA. SVĒTDIENA, 06.03. RĪGA–TENERIFE 

      Ceļš uz Kanāriju salām                            

             
                                                                                              -/-/- 

Plkst. 08:00 tikšanas Rīgas lidostā, 10:10 lidojums Rīga–Tenerife, ap pusdienlaiku ierašanās Tenerifē. Brauciens uz 
apartamentiem un iekārtošanās. Brīva pēcpusdiena pastaigām un atpūtai.  

Nakts apartamentos Tenerifē. Dienā~ 40 km.    
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 08:00 tikšanās Rīgas lidostā, 10:10  Rīga ___ 14:50  Tenerife, AirBaltic   5 h 40 min  
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2. DIENA. PIRMDIENA, 07.03. MASKAS AIZA–ICOD DE LOS VINOS 

   Dabas daudzveidība 

                                         
                                     B/-/- 

Pēc brokastīm dosimies uz Maskas aizu. Galvu reibinoši skati, 
Maskas ciematiņš, kas savulaik bijis pirātu slēpnis. Apmetuši loku 
salas rietumu galam, nonāksim Icod de los Vinos pilsētiņā. 
Skaistā koloniālajā stilā celtā vecpilsēta. Neskaitāmi suvenīru 

veikaliņi ar iespēju degustēt vietējos vīnus. Āfrikai tipiskais pūķa 
koks – vecākais un lielākais Kanāriju salās. Krāšņu taureņu angāra 
apmeklējums. Plūstošā un vēlāk sacietējusī lava okeāna krastā 
izveidojusi dabīgus baseinus. 

Nakts apartamentos Tenerifē. Dienā~ 100 km.    
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIENA. OTRDIENA, 08.03. BRĪVA DIENA 

Atpūta 

 

                                      
                                        B/-/- 

Brīva diena atpūtai, peldei, pastaigām.  
Nakts apartamentos Tenerifē.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. DIENA. TREŠDIENA, 09.03. TEIDES VULKĀNS–LORO PARKS–PUERTO DE LA CRUZ 

Kanāriju salu virsotne                                          

                                                                                            

 B/-/- 

Pēc brokastīm pa neaizmirstamiem panorāmas ceļiem dosimies uz 
Teides vulkānisko plato. Visdažādākās sastingušas lavas upes un 

ezeri – Mēness ainava. Ar funikulieri pacelsimies uz skatu platformu 
3718 metru augstumā. Šķērsojuši visu salu, nolaidīsimies 
ziemeļrietumu krastā. Puerto de la Cruz pilsētā atrodas dabas un 

dzīvnieku objekts – Loro parks. Tas vienlaikus ir botāniskais dārzs 
un dzīvnieku parks, kurā iespējams vērot plašu dresētu dzīvnieku 
programmu. Vakarā atgriešanās apartamentos. 

Nakts apartamentos Tenerifē. Dienā~ 150 km.    
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5. DIENA. CETURTDIENA, 10.03. SANTAKRUSA DE TENERIFE–KANDELĀRIJA–GUIMARAS 

PIRAMĪDAS 

     Tenerifes pilsētas 

                                       
                                  B/-/- 

Pēc brokastīm dosimies ziemeļaustrumu virzienā uz Kanāriju 
salu galvaspilsētu Santakrusu de Tenerifi. Laiks pastaigai un 
pilsētas iepazīšanai. Apmeklēsim arī zeltaino smilšu pludmali. 

Valleseco netālu no Santakrusas. Tālāk atceļā apskatīsim 
nelielo zvejnieku pilsētiņu Kandelāriju un tās iespaidīgo 
baziliku. Savukārt Guimaras pilsētiņā būs iespējams apskatīt 
piramīdas, kuras liecinot par seno Meksikas iedzīvotāju 
apmeklējumu. Redzēsiet Tūra Heijerdāla kuģi, ar kuru viņš 
gribēja pārliecināties, vai tas bija iespējams. 

Nakts apartamentos Tenerifē. Dienā~ 220 km.    
 
 
 
 
 

 

6. DIENA. PIEKTDIENA, 11.03. BRĪVA DIENA 

Atpūta 

 

                                                                         
 B/-/- 

 
Brīva diena atpūtai, peldei, pastaigām.  
Nakts apartamentos Tenerifē.  
 

 

 
 

 

 

 

 

7. DIENA. SESTDIENA, 12.03. LAS AMERICAS UN LOS CRISTIANOS PLUDMALE 

Nesteidzīga diena kūrortos un pludmalēs 

 

                                                                       
 B/-/- 

  
Pēc brokastīm dodamies uz Tenerifes galveno kūrortpilsētiņu  
Las Americas. Brīvs laiks kūrortā un pludmalē. Pēc tam 

Los Cristianos pilsētiņa un pludmale. Sauli un okeāna viļņus 
lielākā vai mazākā mērā būs iespējams baudīt pilnīgi visās 

ceļojuma dienās. 

Nakts apartamentos Tenerifē. Dienā~ 70 km.    
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8. DIENA. SVĒTDIENA, 13.03. TENERIFE–RĪGA 

Ceļš mājup 
 

                                                                B/-/- 

Rīts Tenerifē, atpūta, peldes, pastaigas, pēdējie pirkumi. 
Ap plkst. 12:00 brauciens uz Tenerifes lidostu un 15:50 tiešais lidojums uz Rīgu. Ap 00:05 ierašanās Rīgā. 
 

 
 
 

 

 

Cena 1370 eiro 

 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga–Tenerife–Rīga 
• + dzīvošana apartamentos divvietīgā numurā 

• + 7 brokastis 
• + transports ceļojuma laikā 
• + ieejas biļetes Loro parkā, Taureņu angārā un pacēlājs 

Teides vulkānā 
• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā 
•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas 

• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav  
• iekļauti programmā 
• - pusdienas un vakariņas 
•  

 

 

 
Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 216 eiro. 

 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 970 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (25.01.2022.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (25.01.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 

Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 

 
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 
 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 

 15:50  Tenerife ___ 00:05  Rīga, AirBaltic   6 h 15 min 

  


