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La Palma – Bibel- og badeferie

La Palma - Bibel- og badeferie
I år er det 10. gang Mette og Børge er rejseledere på en Bibel og badeferie.
Tag forskud på foråret 2022 på bibel- og badeferien. På denne rejse tilbyder vi en uges ferie med tid til både
fordybelse i beretninger fra Bibelen, udﬂugter, badning og afslapning i dejlige omgivelser og godt selskab.
Rejs med os til den smukkeste og mest uspolerede ø La Palma, en del af De Kanariske Øer.
Naturen er intet mindre end formidabel og fyldt med kontraster. Gå på opdagelse på ”Den Grønne Ø” mellem bjerge,
vulkankratere, skove og regnskov. Tag også en afstikker til de små idylliske og hyggelige byer, eller læn dig tilbage på
de ﬂotte, mørke vulkanstrande.
Unik placering
La Palma er den nordvestligste af de Kanariske Øer og har åbent hav ud mod sin vestvendte side. Lige som på de
andre Kanariske Øer nyder besøgende på La Palma godt af øens placering, der sikrer et perfekt tempereret klima året
rundt med adskillige solskinstimer hver dag. Som på de andre øer, kan man også på La Palma mærke de varme vinde,
der blæser fra Saharas ørken.

©Bravo Tours
La Palma er den perfekte kombination til dig, der både
vil slappe af, opleve og være aktiv. Her er både skønne
strande og dejlige hoteller til ren afslapning, men også
masser af muligheder for dig, der gerne vil noget andet.
Hver dag har vi bibeltimer om formiddagen og fælles
aftensamvær. Der er mulighed for egne oplevelser,
foruden den fastlagte fælles udﬂugt.
På destinationen kan du tilkøbe yderligere udﬂugter.
Unik natur og skønne vandreruter
La Palma er grøn og naturfyldt. Ikke mindre end 40 % er
dækket af skov, og øen har hele 1.000 kilometer
vandrestier.

Et utal af oplevelser
La Palma er en af de mindre og knap så kendte
Kanariske Øer, men ikke desto mindre fuld af oplevelser.
Det dejlige klima, stilheden og roen giver dig mulighed
for at komme helt ned i gear, mens vandreruter,
naturlige rock pools, cykling, cigarer og bananplantager
indbyder til mange lokale oplevelser.
Om La Palma
La Palma er den nordvestligste af De Kanariske Øer. Her
bor ca. 87.000 indbyggere, og øen har et areal på 708
km2 – lidt større end Bornholm. Øens højeste punkt
hedder Roque de los Muchachos og når en højde på
2.426 meter.

Fælles udﬂugt
La Palmas’ højdedrag
Tag med på en heldagstur, hvor vi kommer godt
omkring nogle af La Palmas smukkeste sider. I dag
besøger vi nemlig øens højeste punkt, Roque de Los
Muchachos, med den mest fantastiske udsigt over ”La
Isla Bonita”, samt øens stolte landbrugsmarked på den
nordvestlige kystlinje.
Hotel
Taburiente Playa er for dig, der gerne vil nyde livet i La
Palmas dejlige ferieby, Los Cancajos. På hotellet har du
mange ﬁne faciliteter, blandt andet tennisbane,
restaurant, barer og dejligt poolområde. Hotellet ligger
samtidig lige ned til strandpromenaden, der indbyder til
mange skønne gåture langs vandet.
Hotellet byder på et fantastisk poolområde, som ligger
med skøn udsigt ud over havet. Tre laguneformede
pools, hvoraf én af dem er børnepool. Rundt om er der
solsenge og parasoller til hotellets gæster.
Alle værelser har aircondition, TV, safebox (mod gebyr),
bad/toilet med hårtørrer og balkon/terrasse.
Opholdet er med morgenmad og middag. Mænd skal
bære lange bukser under middagen.
Andet info
Der er gratis WiFi på hele hotellet. Der kan forekomme
ﬂystøj.
Forventede ﬂytider – forbehold for ændringer
Afgang d. 19/3 fra Kastrup kl. 09.00-13.10,
afgang d. 26/3 fra La Palma kl. 14.00-20.05
15 pladser er til rådighed
Rejseleder ﬂyver fra Kastrup
Afgang d. 19/3 fra Billund kl. 09.05-13.00,
afgang d. 26/3 fra La Palma kl. 13.50-19.50
25 pladser er til rådighed
Tider er lokale tider.
OBS: Tilmelding inden d. 25. november. Herefter forhør
om pladser.
Gennemføres med minimum 30 personer. Tilmeld dig på
www.felixrejser.dk/lapalma

Rejse-fakta
Dato:
19. marts 2022 - 26. marts 2022
Priser (pr. person):
Dobbeltværelse **PT. UDSOLGT**: Kr. 8.675
Enkeltværelse (begrænset antal): Kr. 9.625
Dobbeltværelse med havudsigt (angiv ønske ved
bestilling): Kr. 8.925
Enkeltværelse med havudsigt (begrænset antal)
(angiv ønske ved bestilling): Kr. 9.875
Det får du for prisen:
7 nætter på 4* hotel
Transfer lufthavn-hotel t/r
7 x morgenmad, 7 x middag
1 fælles udﬂugt inkl. frokost
Danske rejseledere
Måltider på ﬂy
Skat og bidrag til rejsegarantifonden
Udrejse fra:
Billund eller Kastrup. Rejselederne ﬂyver fra
Kastrup

Rejseledere
Mette Haahr Andersen
Mette er diakon og sygeplejerske og
arbejder i et ambulatorium for
brystkræftpatienter på Rigshospitalet.
Vi kan godt lide sol og strand og
hotelferie kombineret med
bibelundervisning og kristent fællesskab.
Børge Haahr Andersen
Børge har været præst ved Emdrup Kirke
i København NV indtil 2005 og har siden
da været rektor på Dansk Bibel-Institut.
Bibel- og badeferie giver gode
muligheder for at slappe af og få nogle
gode ferieoplevelser samtidig med, at
der ved en morgensamling og om
aftenen er bibelundervisning, sang og
fællesskab.

