Tilmeld dig på: www.felixrejser.dk/tenerife

Prisen inkluderer ikke:
•
•
•
•

Rejseledere:
Mette og Børge Haahr Andersen
Vanløse

Det får du for prisen:
• Rejseledere
• Fly Billund/Kastrup - Tenerife t/r
• Flymad t/r. (morgenmad ud/frokost
hjem.)
• Transfer lufthavn-hotel t/r
• Overnatning på 4* hotel i værelse med bad/toilet
• Halvpension fra middag 1. aften til
morgenmad sidste dag
• Ud5ugt ifølge program
• Skat og bidrag til rejsegarantifonden

•

Personlige udgifter
Drikkevarer
Ud5ugter på egen hånd
Afbestillingsforsikring og rejseforsikring kan købes gennem Felix Rejser. Forhør om priser.
Tilkøb af frokost: Kr. 595 pr. pers.

Tenerife
Bibel- og badeferie

Du flyver fra:
Billund eller Kastrup.
Rejselederne 5yver fra Kastrup.

Pris:
Pr. pers. i delt dobbeltværelse: Kr. 9.475
Tillæg for enkeltværelse:
Kr. 1.775
OBS: Tilmelding inden d. 13. december.
Herefter forhør om plads.

Rejsenr.: 105-2019

Efter tilmelding sender vi depositumsfaktura på kr. 2.500,2.500,- pr. person. Ca. 8 uger
før afrejse sender vi slutregning, navneliste m.m. fra Felix Rejser.

Velkommen til en spændende og uforglemmelig rejseoplevelse!
www.felixrejser.dk
7592 2022 - felix@felixrejser.dk
Korskærvej 25, 7000 Fredericia
CVR nr. 65219115

17. - 24. marts
2019

Tag forskud på foråret 2019 på bibel- og badeferie. Vi tilbyder endnu
engang en uges ferie med tid til både fordybelse i beretninger fra Bibelen, ud ugter, badning og afslapning i skønne omgivelser og godt
selskab. En anledning til fysisk at
sætte tempoet ned og få inspiration
fra Guds Ord. Hver formiddag holder rejselederne bibelforedrag og
indbyder til fælles samvær om aftenen.

Foruden Teide, er Tenerife kendt for
øens store dyrepark Loro Parque,
hvor der er et væld af fantastisk eksotiske dyr.

Oplevelser på rejsen
Skønne Tenerife er den største af de
kanariske øer og ligger lige ud for
den vestafrikanske kyst.
På grund af dens beliggenhed har Tenerife et skønt klima året rundt. Solskinsøen tiltrækker utallige turister,
hvilket især skyldes de fantastiske
strande og betagende høje bjerge.
Ønsker man strand, sol og varme, så
vil Tenerife ikke skuCe.
Lækre strande, klart vand, kulinariske
oplevelser og enestående natur.
Vulkanen El Teide er et must at besøge under din ferie på Tenerife, og vi
har inkluderet en ud5ugt hertil.

Hotel
4* Grand Hotel Callao
Moderne hotel med gode sportsfaciliteter, som ligger nord for Playa de
las Américas (15 km.) og Costa Adeje
i nærheden af havnepromenaden
Callao Salvaje og sandstranden Playa
del Duque (2 km. væk).
Hotellet tilbyder gratis shuttlebus til
stranden 5ere gange dagligt.
Der Gndes to pools, hvoraf den ene
er opvarmet, samt en børnepool.
Poolhåndklæder kan lejes mod gebyr.

Fra hotellets poolområde er der en
fantastisk udsigt ud over Atlanterhavet.
Der er en solterrasse med solsenge
og parasoller, samt en poolbar, hvor
der kan købes drinks og snacks. (ikke
inkl. i prisen)
Du Gnder også en bar i receptionen,
hvor du kan nyde udsigten over hotellet og havet fra den tilhørende
terrasse.
Gratis Wi-Fi i receptionen i 1 time,
herefter mod gebyr.
Hotellet har også et stort spacenter
på intet mindre end 1800 m2 med
bl.a. jacuzzi, sauna og dampbad. Adgang til spaet koster 15 Euro pr. person pr. gang, og hotellets gæster får
15 % rabat på behandlinger (f.eks.
manicure, pedicure og massage).
Desuden er der bordtennis, billard,
Gtnesscenter, 3 tennisbaner, 1 multibane og 1 squashbane (mod betaling). Der er også en 9 hullers golfbane (mod betaling).
Opholdet er med halvpension
(ekskl. drikkevarer til aften), som serveres fra buCet.
Du kan vælge at tilkøbe helpension
(frokost) for hele opholdet i forvejen
- dette bestilles og betales inden afrejse fra Danmark. Du har også mu-

lighed for at købe frokost direkte på
hotellet enkelte dage.
Mænd skal bære lange bukser til
middagen.
Værelset er med bad/toilet, samt
balkon/terrasse. Udstyret med tv, telefon, aircondition (gratis), safeboks
(mod gebyr) og hårtørrer. Wi-G muligt (mod gebyr) og minibar (mod gebyr).
Maks. 2 voksne + 1 barn pr. værelse
(under 13 år).

Udflugt inkl. i pris
Mægtige Teide, der er Spaniens højeste punkt med sine 3.718 meter,
må du ikke snyde dig selv for.
På vej til vulkanen kører vi gennem
landsbyer, kartoCelplantager og ikke
mindst nationalparken med de store
pinjetræer. Turen til Teide er utrolig
smuk, og du oplever, at Teide langt
fra er den eneste vulkan på øen.
Halvdagstur, inkl. transport.

