
TURPRIS FRA OSLO:  
1 roms leilighet med  
bassengutsikt:  16.950
2 roms leilighet uten  
bassengutsikt:  16.950

Direktefly fra Oslo,
Bergen og Stavanger.

Flytillegg fra Bergen:  0
Flytillegg fra Stavanger:  300
Enkeltromstillegg:  6.300
Bassengutsikt ( 2 roms):  520

TURPRISEN INKLUDERER: 
Fly Norge – Tenerife t/r. Mat på fly-
et. Busstransfer mellom flyplass og 
hotell. Opphold i gode leiligheter. 
2 middager. Reiseledertjenester. 
Flyavgifter. 

IKKE INKLUDERT:
Utflukter, drikke til maten, øvrige 
måltider, tips til hotellbetjeningen. 

...............15 dager

TURTEAM: 
Kari T. og Harald Johnsen

Kari er tidligere senior-konsulent i Normisjon og Harald har vært prest.

FLYTIDER: 

Gjennomsnittstemperaturen på 
Tenerife i mars er ca. 20 grader i luften 
og ca. 20 grader i vannet.

Valuta: Euro
Tidsforskjell: Minus 1 time

Sted Dag Avg  Tid Hjem
BGO Søn 09:25 5t 45 21.40                           
OSL Søn 09:00 5t 50 21.35
SVG Søn 09:10 5t 30 20.55

Forbehold om endring i flytidene. 

Vårt reisemål: 
Los Cristianos har nærmest 
vokst sammen med Playa 
de las Americas. Feriebyen, 
som opprinnelig var en liten 
fiskerlandsby, har i stor grad 
lykkes med å bevare sin sjarm 
og atmosfære. I havna ligger 
fiskebåtene fortøyd, og i den 
gamle bydelen like ovenfor er 
der sjarmerende smågater med 
bakerier og brukskunstbutikker. 
Her finnes to sandstrender å 
velge mellom. 

Vårt hotell: 
Tenerife Sur har et 
flott bassengområde, 
og terrasse med gratis 
solstoler og parasoller. 
Bassengene er oppvarmet. 
WiFi og internetthjørne i 
resepsjonsområdet, mot 
avgift. Massasje og badstue 
mot avgift. Minimarked. 
Fine ett-roms leiligheter 
med sove- og oppholdsdel 
(åpen løsning). To-roms 
leiligheter med ett soverom 
og oppholdsrom med 
minikjøkken. Begge typer 
leiligheter har kjøleskap, 
kokeplater, stekeovn, vann-
koker, brødrister og enkelt 
kjøkkenutstyr. Badekar/dusj 
og wc, hårføner. Balkong eller 
terrasse, noen med utsikt 
mot bassenget. Rengjøring 
5 ggr/uke. Det er kun heis 
til ettromsleilighetene (syv 
etasjes bygning). Disse har 
alle bassengutsikt. Toroms-

leilighetene ligger i treetasjes 
sidebygninger uten heis. Noen 
av desse har bassengutsikt mot 
tillegg i pris. Hotellet er bygget 
i 1984 og renovert i 2009. 
Avstand til strand 700m og 
sentrum 350m.

Utflukter: 
Teide – Tenerifes stolthet 
Vulkanen Teide i nasjonal-
parken med samme navn er 
med sine 3718 moh Spanias 
høyeste fjell og én av de 
vakreste severdighetene  
på Tenerife.  
Loro Parque 
Heldagsutflukt til den 
fantastiske dyreparken. 
Høydepunktet er spekk-
huggershowet Orca Ocean! 
Jeep-safari på La Gomera
Vi tar båten over til La 
Gomera (ca. 1 time), øya  
som er kjent for sin spesielle 
natur og dramatiske  
fjell-formasjoner.  
Must Cat – båttur 
Nyt sola og havet fra kata-
maranen Must Cat som 
utgår fra havnen i Las 
Galletas. Hvaler og delfiner 
ligger og venter på oss i det 
krystallklare vannet.

Dette er et utvalg av utfluktene 
som finnes på Tenerife. Hvilke 
utflukter som er aktuelle for 
gruppen får du informasjon om 
på reisemålet. Utfluktene bestilles 
og betales på reisemålet i lokal 
valuta. 

VINTER & VÅR 2018 21

Bibelferie ved Atlanterhavet

Tenerife
4. – 18. mars
Tenerife er den vakreste  
og frodigste av Kanariøyene.  
Lengter du etter sol er dette stedet!
Øya er meget variert med velduftende pinjeskoger, bananplantasjer, unike 
blomsterarter og verdens største vulkan-krater. Spanias høyeste fjell, Teide, 
(3718 moh), finnes også på denne øya. Øyas fineste strand, ”Playa de las 
Vistas,” ligger mellom Playa de las Americas og Los Christianos. Vårt nye 
ferieparadis ligger i feriebyen Los Cristianos og passer godt for deg som vil bo i 
noe roligere omgivelser, men samtidig ha tilgang til rest-auranter og butikker.  
Det er også her sjømannskirken ligger. Vi skal besøke kirken som har norsk 
vertskap. Morgen og kveld samles vi til bibeltimer, hyggesamvær, temakvelder 
m.v. Velkommen til herlige dager på Tenerife.

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




