
20 VINTER & VÅR 2018

TURPRIS:   17.450
Enkeltromstillegg:   5.700
Frokostbuffet:  980  

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flyturen Norge – Gran Canaria t/r. 
Busstransfer mellom hotell og 
flyplass. Opphold i leilighet.  
Mat på flyet. 4 fellesmiddager,  
reiseledertjenester. 

IKKE INKLUDERT:
Tips til hotellbetjening, utflukter, 
øvrige måltider.

Gjennomsnittstemperaturen på 
Gran Canaria i februar er ca. 21 grader 
i luften og ca. 18 grader i vannet.
 
Valuta: Euro.
Tidsforskjell: Minus 1 time.

På forespørsel kan vi også tilby 
 andre avreiseplasser. Spør oss 
gjerne. Forbehold om endring i  
flytidene. Innsjekkingen starter  
2 timer før avreise, og stenger  
1 time før. 
 

Gran Canaria
Bibelferie ved Atlanterhavet

3. – 17. februar 
Velkommen til Syden-klassikeren 
Gran Canaria – et kontinent i  
miniatyr! Med herlig klima og  
det meste av det en forventer at  
en ferie skal inneholde. Den sol-
sikre sydkysten frister med fine 
sandstrender, men Gran Canaria  
byr på mer enn som så – spennende  
natur, fine småbyer og flotte turstier. 
  
Turteamet blir Harry Wiig Andersen sammen med sin kone Bjørg.  
De er godt kjent på øya og er klar for å gi deg samlinger morgen og 
kveld, noe som også vil være med på å gjøre turen til «mer enn ferie». 

TURTEAM: 
Bjørg og Harry Wiig Andersen 

...............14 dager

Våre hotell:
Servatur Sunsuite og Servatur 
Terrazamar, Puerto Rico 
ligger vakkert til i åssiden 
nær Puerto Rico sentrum. 
Du har tilgang til hotellenes 
fasiliteter, blant annet flere 
herlige solterrasser med 
basseng. Hotellene har også 
et eget bassengområde med 
bassengbar som serverer enkle 
lunsjretter. Du finner også et 
minimarked der du får kjøpt 
det nødvendigste, og vil du spise 
à la carte, er du velkommen til 
restauranten på Sunsuite.

Fine 2-romsleiligheter (ca. 40 
m²) med koselig innredning, 
soverom og separat 
oppholdsrom. Heis, Wi-Fi, 
TV med satellittkanaler mot 
betaling, stor balkong eller 
terrasse (30-40 m²), kjøkken 
med kokeplater, mikro, 
kjøleskap og kjøkkenutstyr. 
Vannkoker og kaffetrakter. 
Wc, dusj, hårføner. Kun 2-400 
meter til lokalt sentrum, og 1,3 
km til stranden. 

Vårt reisemål:
Puerto Rico, er et av Gran 
Canarias klassiske reisemål, 
og ligger vakkert til på 
sydvestkysten. Her finnes 
bebyggelse på begge sider 
av dalføret som munner 
ut ved havet og den fine 
sandstranden.

Den gyllengule sandstranden 
er godt besøkt, men atmos-
færen er likevel rolig og 
be-hagelig. Like utenfor 
Puerto Rico ligger Amadores-
stranden, som er kjent for sin 
hvite sand, som gir assosiasjoner 
til Karibia. 
Det er fine gangveier mellom 
Amadores og Puerto Rico 
langs sjøen. Stort utvalg av 
restauranter og butikker i 
Puerto Rico. 

Bibelferie i Syden innbefatter: 
• Samlinger for gruppen 

morgen og kveld. Godt  
og inkluderende fellesskap.

• Morgensamlinger 
med bibelfokus, og 
kveldssamlinger med  
spøk og alvor.

• Egne turer for gruppen  
med norsktalende guider.

• Tur hvor vi ser den flotte 
mandelblomstringen. 

• Besøk i et museum som viser 
Bibelen fra Adam til Golgata. 

• Heldagsturer men norsk 
guide, hvor vi besøker  
bl.a huleboere. 

• Båttur til Mogan.
• Besøk i Turistkirken  

og Sjømannskirken.
• Markeder i Mogan  

og Arguineguin.

 
Utfluktene kommer i tillegg til 
turprisen. Priser og påmelding  
får du på turen. 

FLYTIDER: 
Sted Dag Avg Tid Hjem
HAU Lør 10:10 5t 20  22:00
BGO Lør 08.30 5t 35 20:40
KRS Lør 07:20 5t 25  19:05
OSL Lør 07.00 5t 50 19:40
SVG Lør 15:00 5t 20 13:25
MOL  Lør  08:00 6t 00  20:40
AES Lør 10:25 5t 50 23:05

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 54.  




