ΑΤΟΜΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ

ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ:
Τενερίφη και Λας Πάλμας

7 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΙΜΗ 1100€
το άτομο
περιλαμβάνονται και οι φόροι

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις:
12/08
Υπάρχει δυνατότητα να διαμορφώσουμε το ταξίδι αυτό και σε
άλλες ημερομηνίες ενδεχομένως με διαφορά στην τιμή.

ΠΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΤΗΣΗΣ
LX1843

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΤΗΣΗΣ
12AUG

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ)
Αθήνα - Ζυρίχη

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
06:25

ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ
08:15

LX8214

12AUG

Ζυρίχη -Τενερίφη

13:25

16:55

*LX8201

19AUG

Λας Πάλμας-Ζυρίχη

10:20

15:25

*LX1842

19AUG

Ζυρίχη - Αθήνα

21:10

00:45+1

* η πτήση πραγματοποιείται από την Edelweiss Air, θυγατρική της Swiss
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ FERRY ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΕΡΙΦΗ ( ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ ) ΣΤΟ
ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΚΕΤΕ (AGAETE).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Προτείνεται ενοικίαση αυτοκινήτου (Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή).
Ενοικίαση αυτοκινήτου στην Τενερίφη ( Ζητήστε μας την ενοικίαση του
αυτοκινήτου ). Παραλαμβάνετε το αυτοκίνητο στην πόλη του Πουέρτο ντε
Λα Κρούθ στην Τενερίφη και να το αφήσετε στο ίδιο σημείο.
Ενδεικτική τιμή: 186 € με πλήρη ασφάλεια για ένα αυτοκίνητο VW Golf ή
παρόμοιο
Η χρέωση είναι για παραλαβή του αυτοκινήτου σας το πρωί της 12/8/2021
και παράδοση το απόγευμα της 16/8/2021.
Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Λας Πάλμας
Ενδεικτική τιμή αυτοκινήτου στο Λας Πάλμας ( Ζητήστε μας την ενοικίαση
του αυτοκινήτου )
Ενδεικτική τιμή: 166 € με πλήρη ασφάλεια για ένα αυτοκίνητο VW Polo ή
παρόμοιο
Η χρέωση είναι για παραλαβή του αυτοκινήτου σας το πρωί της 16/8/2021
και παράδοση το απόγευμα της 19/8/2021.
H ενοικίαση του αυτοκινήτου περιλαμβάνει:
→ Unlimited mileage – απεριόριστα χιλιόμετρα ( θα παραλάβετε το
αυτοκίνητο με γεμάτο το ρεζερβουάρ και θα το παραδώσετε πάλι με
γεμάτο το ρεζερβουάρ).
→CDW - collision damage waiver, η εταιρεία ενοικιάσεως θα καλύψει
πιθανές ζημιές σύγκρουσης χωρίς ποσό απαλλαγής

→TP - theft protection, ασφάλεια κλοπής χωρίς ποσό απαλλαγής
→AP surcharge - airport fees – περιλαμβάνονται χρεώσεις αεροδρομίου
για το αυτοκίνητο
→Χρέωση Τελών Ταξινόμησης Αυτοκινήτου (VRF)
Οι παραπάνω τιμές εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα την στιγμή της
επικύρωσης της κράτησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προτεινόμενη εκδρομή στο
νησί Gran Canarias
Αφήστε πίσω σας την Λας Πάλμας και
κινηθείτε με κατεύθυνση προς τον νότο και
τον όμορφο παραθαλάσσιο οικισμό Μογκάν
(PuertodeMogán). Η μεγάλη αμμουδιά
ακριβώς πριν το λιμάνι περιβάλλεται από
τεράστια
ξενοδοχειακά
συγκροτήματα,
ωστόσο ο ίδιος ο οικισμός που ακολουθεί
αμέσως μετά, διατηρεί τον παραδοσιακό του
χαρακτήρα,
με τα
ολόλευκα
(σαν
κυκλαδίτικα) σπίτια και τις κεραμιδοσκεπές.
Στη
συνέχεια
θα
επισκεφθείτε
το
Μασπαλόμας
(Maspalomas)
και
τις
χαρακτηριστικές
αμμοθίνες,
ένα
προστατευόμενο οικοσύστημα που δίνει την
αίσθηση ότι βρίσκεται κάποιος στο κέντρο της
Σαχάρας.

Καθώς επιστρέφετε προς το βόρειο κομμάτι
του Γκραν Κανάρια θα κάνετε μία στάση στο
ιστορικό Τερόρ (Teror), όπου αξίζει να δούμε
την βασιλική της Παναγίας ντελ Πίνο
(VirgendelPino), έναν από τους πιο
σημαντικούς ναούς των Καναρίων και
προστάτιδα της Γκραν Κανάρια. Ομοίως θα
σας εντυπωσιάσει και η εκκλησία του Αγίου
Ιωάννη Βαπτιστή στο Αρούκας (Arucas), ένα
ακόμη όμορφο χωριό που θα επισκεφθείτε,
πριν επιστρέψουμε στη βάση μας στo Λας
Πάλμας.

Βόλτα στο κέντρο του Λας Πάλμας
Τα απογεύματα κάντε βόλτες στο ιστορικό
κέντρο της πόλης για να θαυμάσετε τα
αποικιακού ρυθμού σπίτια, τα στενά
δρομάκια, την περιοχή όπου βρίσκεται ο
Καθεδρικός Ναός, το Θέατρο PerezGaldós και
άλλα.

Μπάνιο και επίσκεψη στο
αρχαιολογικό μουσείο
Κολυμπήστε στην Παραλία Λας Καντέρας με τη
χρυσαφένια αμμουδιά ή κάντε μια επίσκεψη στο
MuseoCanario, το ιστορικό και αρχαιολογικό
μουσείο της πόλης, το πιο σημαντικό στα Κανάρια,
και έμπλεο εκθεμάτων που παρουσιάζουν την
ιδιαίτερη ιστορική πορεία των νησιών από την
αρχαιότητα και την πρώτη κατοίκηση, μέχρι τα
χρόνια του Χριστόφορου Κολόμβου και τη σύγχρονη
εποχή.

Τενερίφη
Τενερίφη, το μεγαλύτερο, πιο φημισμένο και
πιο ανεπτυγμένο τουριστικά νησί στα
Κανάρια. Το «νησί της αιώνιας άνοιξης»,
όπως το λένε λόγω του απαράμιλλου
κλίματός του, είναι γεμάτο αντιθέσεις και
διαθέτει μια ποικιλία τοπίων σε διάφορες
περιοχές: με πολύβουα θέρετρα, πάρκα,
γραφικές
πόλεις-διαμάντια
αστικής
κομψότητας, η Τενερίφη είναι σύμβολο
εξωτισμού για Ισπανούς και Ευρωπαίους.

Προτεινόμενη εκδρομή στην
Τενερίφη
Προτείνουμε μια από τις εντυπωσιακότερες
εκδρομές και η σημαντικότερη στο νησί. Κάντε μια
ξενάγηση στη γειτονική πόλη της Οροτάβα (Orotava),
όπου θα δείτε την Παλιά Πόλη με την ιδιαίτερη
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα σπίτια με τα
περίτεχνα μπαλκόνια. Συνεχίζοντας, διασχίστε την
κοιλάδα
Οροτάβα,
με
τη
χαρακτηριστική
τροπική βλάστηση και μέσα από ορεινούς δρόμους
μπείτε στο Εθνικό Πάρκο «Κανιάδας» (Cañadas) και
ξεκινείστε να προσεγγίζουμε το θρυλικό ηφαίστειο
Τέιδε (Teide), το ψηλότερο βουνό της Ισπανίας,
καθώς η κορυφή του αγγίζει τα 3.718 μ. (υπάρχει η
δυνατότητα προαιρετικής ανάβασης με τελεφερίκ
στην κορυφή).
Το Εθνικό Πάρκο γύρω του με πληθώρα ενδημικών
ειδών αποτελεί ένα σεληνιακό σκηνικό, «προϊόν»
λάβας και προκαλεί δέος με την απόκοσμη αύρα του.
Από τη βόρεια πλευρά του μπορείτε, καιρού
επιτρέποντος, να ατενίσετε τα λεγόμενα «seaclouds»,
μια θάλασσα από σύννεφα που συνήθως
περιβάλλουν την κορυφή του ηφαιστείου.
Αντικρίζοντας αυτό το σκηνικό αναπόφευκτα
σκεφτόμαστε πως ίσως να μην έχουν άδικο όσοι
υποστηρίζουν πως η Τενερίφη και τα υπόλοιπα
Κανάρια Νησιά είναι ό,τι έχει απομείνει από τη
θρυλική Ατλαντίδα, οι κορυφές δηλαδή της
περίφημης χαμένης χώρας που εδώ και αιώνες
αποτελεί το ταξιδιωτικό (και όχι μόνο) δισκοπότηρο
της ανθρωπότητας.
Επιστροφή το απόγευμα στο Πουέρτο ντε λα Κρουθ.

Τενερίφη, Βόλτα στην παλιά πόλη
Κάντε μια βόλτα στην Παλιά Πόλη και την πλατεία Τσάρκο
(Charco), όπου συχνά μουσικοί παίζουν παραδοσιακούς
σκοπούς των νησιών.
Περπατήσετε επίσης στα πανέμορφα στενά του Πουέρτο ντε
λα Κρουθ, να δείτε τα ιστορικά κτίρια, να επισκεφτείτε τη
γραφική αγορά, κάτι σαν ανατολίτικο παζάρι, όπου εξωτικά
φρούτα μπερδεύονται με ζωηρόχρωμα υφάσματα και
μικροαντικείμενα λαϊκής τέχνης ή για να λάβετε μέρος σε
προαιρετικές εκδρομές και να γνωρίσετε περισσότερο το
νησί.

Άλλες δραστηριότητες στην
Τενερίφη
Εξερευνήστε τις αναρίθμητες φυσικές
ομορφιές αυτού του τροπικού παραδείσου:
παρατηρώντας την ασύλληπτα πλούσια
βλάστηση των τροπικών δασών της Τενερίφης
είναι αδύνατον να μην αναρωτηθεί κανείς αν,
πέρα από τον θρύλο της πολυπόθητης
Ατλαντίδας, η Τενερίφη είναι το «σπίτι» και
του περίφημου κήπου των Εσπερίδων, όπως
επίσης θέλουν οι τοπικές δοξασίες. Πράγματι,
σε μια τέτοια βλάστηση θα μπορούσαν
κάλλιστα να γεννηθούν οι σπάνιοι όσο και
απρόσιτοι καρποί που μόνο ένας ημίθεος σαν
τον Ηρακλή θα μπορούσε να ανακαλύψει,
εκπληρώνοντας έτσι έναν από τους δώδεκα
άθλους του.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τη
Σάντα Κρουθ, την αρχοντική πρωτεύουσα του
νησιού, ή να κατευθυνθείτε προς το νότο και
να επιλέξετε για τις βουτιές σας κάποιες από
τις πολλές παραλίες με τη χαρακτηριστική
μαύρη, ηφαιστειακή άμμο!
Αν προτιμάτε να περάσετε περισσότερο
χρόνο χαλαρώνοντας στο Πουέρτο ντε λα
Κρουθ, μπορείτε να επισκεφθείτε το
LoroPark, ένα πολύ προσεγμένο θεματικό
πάρκο που έχει αναδειχθεί ως ο καλύτερος
(από όλες τις απόψεις) ζωολογικός κήπος
στην Ευρώπη!
Ακόμη μία καλή πρόταση είναι να κάνετε το
μπάνιο σας σε μία από τις ειδικά
διαμορφωμένες πισίνες με θαλασσινό νερό
που βρίσκονται πάνω στην προκυμαία. Μια
ακόμα καλή ιδέα είναι να εκδράμετε στην
Puerto Street Art έναν δρόμο όπου είναι
γεμάτος χρώματα και εικόνες από τους
«καλλιτέχνες
του
δρόμου».
Ή
να
επισκεφθείτε το θαλάσσιο πάρκο Loro Parque
με εντυπωσιακά σόου από δελφίνια και
φάλαινες!

Ξενοδοχεία
➢ 3 διανυκτερεύσεις στη Λας Πάλμας, σε εκπληκτικό ξενοδοχείο (πρόσφατα
ανακαινισμένο) στην Playa de las Canteras, το πολυτελές NH Imperial Playa 4*,
ακριβώς μπροστά στην παραλία ( ή παρομοιο του)
➢ 4 διανυκτερεύσεις στην Τενερίφη, στο εκπληκτικό Vallemar 4* ( ή παρομοιο του)
με 4 δείπνα μπουφέ, στο Πουέρτο ντε Λα Κρουθ (Puerto de la Cruz), το πιο
ζωντανό τμήμα του νησιού, με την ατμόσφαιρα παλιάς ισπανικής αποικίας. Αυτός
ο σικάτος οικισμός μάλιστα είναι ο πρώτος από τον οποίο ξεκίνησε η ραγδαία
τουριστική ανάπτυξη των Κανάριων νησιών.

Φόροι αεροπορικών και αεροδρομίων :
Περιλαμβάνονται
Γεύματα:
Ημιδιατροφή ( Πρωινό και 4 δείπνα στο ξενοδοχείο στην Τενερίφη ),
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο στο Λας Πάλμας. Έχετε τόσα πρωινά
όσα και οι διανυκτερεύσεις σας.

Ταυτότητα ταξιδιού
Το ταξίδι αυτό δεν είναι ομαδικό, που σημαίνει ότι δεν έχει Έλληνα αρχηγό, αλλά ούτε και
τοπικούς ξεναγούς. Το Versus travel έχει πραγματοποιήσει την κράτηση των αεροπορικών
εισιτηρίων, των ξενοδοχείων, και του φέρρυ από την Τενερίφη στο Λας Πάλμας. Μπορεί επίσης
να πραγματοποιήσει για εσάς και ενοικίαση αυτοκινήτου.
Αναλυτικός φάκελος με όλες τις οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα θα σας δοθεί πριν την
αναχώρηση σας.

Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια η οποία καλύπτει τους ταξιδιώτες
του Versus travel
Στην τιμή περιλαμβάνεται ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια με την οποία το Versus travel έχει καλύψει τους
ταξιδιώτες του. Ζητείστε τις ειδικές καλύψεις για την ασφάλεια προκαταβολής, ατύχημα, απώλεια
αποσκευών κτλ. Δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις COVID-19, εκτός από τα σημεία, που αλλιώς αναφέρεται.

ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ

