Tervetuloa Detur-matkalle Gran Canarialle!

MATKAVAHVISTUS JA NORWEGIANIN E-LIPPU
Saamanne Deturin matkavahvistus/-lasku toimii virallisena asiakirjana matkastanne, joten se tulee säilyttää
koko matkan ajan.
Lentoa varten tarvitsette mukaan Norwegianin e-lipun, joka lähetetään sähköpostiinne noin viikko varauksen teon jälkeen. Lähtöselvityksessä voi olla mukana tulostettu e-lippu tai Norwegeanin varausnumero,
jonka saatte e-lipusta.
ROKOTUKSET
Ajankohtaista tietoa kohteen rokotusuosituksista ja
terveystilanteesta saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta, osoitteesta www.thl.fi
MATKA- JA MATKATAVARAVAKUUTUS
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista sairastapausten varalle. Muistakaa vakuuttaa myös matkatavaranne.
LENNOT Lentoaika Gran Canarialle on n. 6,5 tuntia.
ATERIAT JA ISTUMAPAIKAT LENNOLLA
Norwegianin lennoilla ateriat eivät sisälly hintaan, eikä
lennoillemme Kanarialle ole mahdollista tilata ateriaa ennakkoon. Lennolla myydään pientä välipalaa ja
juomia. Lennoilla maksuvälineeksi käyvät ainoastaan
Visa ja Mastercard.
Alle 2-vuotias sylilapsi matkustaa lennolla ilman omaa
istumapaikkaa. Lento on savuton.
Halutessasi voit valita maksutta istumapaikkasi lentoyhtiön sivujen kautta saamassanne Norwegianin elipussa näkyvällä lentoyhtiön varausnumerolla, lisätietoja lentoyhtiön asiakaspalvelusta 09-231 01600 sekä
verkkosivuiltamme http://www.detur.fi/matkatoimisto/istumapaikkavaraus.

MATKATAVARAT
Matkustaja saa ottaa ilmaiseksi mukaan kaksi ruumaan menevän matkalaukkua, maksimipainoltaan 20
kg, yhteensä 40 kiloa. Lisäksi matkustajat voivat ottaa
mukaan matkustamoon yhden käsimatkatavaran, joka
saa painaa enintään 10 kg (maksimimitat 55x40x23
cm). Alle 2-vuotiaalla ei ole käsimatkatavarakiintiötä,
mutta hänelle voi ottaa mukaan matkalla tarvittavat
vauvanruuat/vastikkeet.
Sylilapset ilman omaa istumapaikkaa (alle 2-vuotiaat)
saavat ottaa 5 kiloa kirjattavaa matkatavaraa (joko
vanhempien laukussa tai omassa laukussaan). Lapset
ja sylilapset, joilla on oma istumapaikka, voivat kuljettaa kirjattavaa matkatavaraa normaalien ehtojen
mukaisesti. Alle 2-vuotiaalle voi maksutta ottaa myös
mukaan turvaistuimen ja lastenrattaat normaalin kirjattavan matkatavaran lisäksi.
Käsimatkatavaroissa kuljetettavista nesteistä on voimassa erityiset turvamääräykset, lisätietoa esim.
http://www.finavia.fi
Mikäli mukaan on lähdössä yksin matkustava alle
12-vuotias tai lemmikkieläimiä, näistä tulee ilmoittaa
etukäteen matkanjärjestäjälle.
Yksittäisen matkalaukun suurin sallittu paino on 32
kg. Paino ei saa ylittää tätä, vaikka laukkun olisi pakattu useamman matkustajan tavaroita. Ylipainomaksu menee, kun matkatavaran paino on yli 20 kg/laukku. Kunkin laukun koko saa olla enintään 250 x 79 x
112 cm (P x K x L) ja kokonaisympärysmitta enintään
300 cm.
Pyörätuolit: Pyörätuolista tulee ilmoittaa Deturin asiakaspalveluun matkavarauksen yhteydessä. Lentomatkustajan pyörätuoli kuljetetaan veloituksetta.
ERIKOISVARUSTEET
Erikoisvarusteiden kuljetuksesta lentoyhtiö perii erillisen kuljetusmaksun. Suosittelemme erikoismatkatavaran maksamista ennakkoon, sillä lentoasemalla
hinta on korkeampi. Erikoismatkatavaran kuljetus on
mahdollista maksaa etukäteen Norwegianin sivuilla.
Ohjeita pakkaamiseen ja erikoisvarusteiden kuljetushintoja löydät Norwegianin sivuilta:
http://www.norwegian.com/fi/matkusta-kanssamme/

(päivitetty 14.11 .2018)

PASSI JA VIISUMI
Espanjaan matkustettaessa vaaditaan voimassaoleva
passi tai virallinen, kuvallinen henkilötodistus. Myös
lapset tarvitsevat oman passin tai virallisen kuvallisen
henkilötodistuksen.

LÄHTÖSELVITYS NORWEGIANIN LENNOLLE
Automaatti lentoasemalla: Lähtöselvitys aukeaa kaksi tuntia ja sulkeutuu 45 minuuttia ennen aikataulunmukaista lentoaikaa. Lentokentällä tulee olla ajoissa,
suorittelemme olemaan siellä 2 tuntia ennen koneen
ilmoitettua lähtöaikaa.
Matkustajien joilla on erityistarpeita, erikoismatkatavaraa sekä yksin matkustavien lasten tulee olla lähtöselvitettynä viimeistään 1 tunti ennen aikataulunmukaista lähtöaikaa.
Etukäteen verkossa:
Lähtöselvityksen voi hoitaa myös verkossa 24 h ennen koneen lähtöä. LInkki Norwegeanin Minun matkani -osioon, jossa lähtöselvityksen voi tehdä:
https://www.norwegian.com/ssl/fi/minun-matkani/#/
mytravels/lookup
MATKATAVARAVAHINGOT
Lennon aikana tapahtuneissa matkatavaravahingoissa ensisijainen korvaaja on aina vakuutusyhtiö. Suosittelemme matkatavaravakuutuksen ottamista, sillä
lentoyhtiön vastuu vahingonkorvauksessa on rajattu.
Korvauskäsittelyä varten täytyy aina olla heti vahingon ilmettyä, lentokentällä täytetty vahinkoraportti
(PIR-raportti).
Mikäli matkalaukku häviää tai vahingoittuu matkalla,
tulohallista ei saa poistua ennen vahinkoraportin täyttämistä, koska rakennukseen ei pääse palaamaan takaisin. Matkaseurueen muut jäsenet voivat siirtyä ulos
ja ilmoittaa tilanteesta oppaalle.
MATKAVALUUTTA JA MAKSUVÄLINEET
Espanjassa on sama valuutta kuin Suomessa eli euro.
Visa, American Express, Diners Club, Visa Electron ja
MasterCard käyvät maksuvälineinä useissa kaupoissa,
ravintoloissa ja autovuokraamoissa. Korteilla voi nostaa rahaa automaateista, sirulliset kortit eivät aina käy
automaatteihin.

MAAHAN SAAVUTTAESSA
Lentokoneesta poistuttaessa seurataan Arrivals-kylttiä, joka johdattaa saapuvien matkatavaroiden halliin.
Passintarkastusta ei ole. Omat matkalaukut tulee ottaa mukaan kuljetushihnalta. Vastaanottohallissa ja/
tai heti sen edustalla ovat DETURin oppaat ovat vastassa ja ohjaavat bussille, josta matka hotelleille alkaa.
Lentokenttäkuljetus ei ole opastettu.
LENTOKENTTÄKULJETUKSET
Lentokenttä - hotellit 27 - 48 km lomakohteesta riippuen. Kesto noin 20 - 1 h. hotellista riippuen.
Lentokenttäkuljetus on Gran Canarialla valinnainen
palvelu, sen voi varata erikseen matkavarauksen yhteydessä.
Las Palmas/Puerto Rico/Amadore/Playa Del Cura)
hintaan 25 e/aikuinen, 12,50 e/lapsi (2-11 v.) edestakainen kuljetus.
Playa del Ingles/Maspalomas/Meloneras/San Agustin/Playa del Aguila hintaan 22 eur aikuinen, 11 e/lapsi
(2-11 v.) edestakainen kuljetus.
DETURIN OPASPALVELUT GRAN CANARIALLA
Gran Canarialla on suomalaiset opaspalvelut, hotellipäivystykset ja retket.
Suomalaisen oppaan päivystynumero 24/7 on:
0034 682 903 222 ja se toimii klo 9-18 palvelunumerona ja ilta/yöaikaan klo 18-09 hätänumerona.
YHTEYSTIETOJA
Helsinki-Vantaan lentoasema:
Norwegianin lennot lähtevät terminaali 2:sta.
Lentokentän asiakasneuvonta 24 h
p. 0200 14636 (0,57 €/min. + pvm)

KOHDETIETOA
Tästä kohdeoppaastamme löydät perustietoa Kanarian
saarista ja lomakylistämme Gran Canarialla. Kun saavut
kohteeseen, oppaamme jakaa lisää kohdemateriaalia, josta

saat ajankohtaista tietoa, samoin kuin infotilaisuudessa. Tapaat oppaitamme myös retkillä. Kannattaa tutustua myös
hotellien aulatiloissa säilytettäviin hotellikirjoihimme.

YLEISTÄ ESPANJASTA
Espanja on matkailumaiden klassikko. Maan luonto,
kulttuuri ja ilmasto houkuttelevat matkailjoita ympäri maailmaa. Voi valita lomakohteeksi niin mantereen
monipuoliset aurinkorannat tai vilkkaat kaupunkikohteet, talvisin taas perinteiset Kanariansaaret houkuttelevat lämpöönsä.
Läpi vuosisatojen maa on ollut monen vallan ja kulttuurin vaikutuksen alla. Muinaiset roomalaiset valtasivat Espanjan Karthagolta toisessa puunilaissodassa,
v. 700 islaminuskoiset maurit hallitsivat Espanjaa 300
vuoden ajan. Pienet katoliset kuningaskunnat hallitsivat maata 1400-luvulla, ne yhdistyivät vuoteen 1512
mennessä. Yhdistyneestä Espanjasta tuli mahtava siirtomaavalta, joka menetti 1800-luvulla siirtomaansa.
Vuonna 1936 alkanutta sisällissotaa seurasi Francon
sotilasdiktatuuri vuoteen 1975 asti.
Vaihtuvat kulttuurit ovat jättäneet jälkensä myös
maan keittiöön. Tapakset ja merenelävät, paella, chorizomakkara, mm. näistä espanjalainen keittiö on tunnettu maailmalla. Maa kuuluu myös maailman suurimpiin viinintuottajamaihin.

Hyvä tietää
AIKA Kellonaika on -2 tuntia Suomen ajasta.

VALUUTTA Euro

MAA JA ASUKKAAT
Espanja on kuningaskunta. Maahan kuuluvat Baleaarit Välimerellä, Kanariansaaret Atlantilla, Ceutan ja Melillan kaupungit Pohjois-Afrikassa sekä muutama asumaton saari Marokon
rannikolla, pinta-ala n. 504 800 km2. Pääkaupunki Madrid.
Asukkaita noin 47 miljoonaa, Kanarialla n. 1,9 miljoonaa.
Kanariansaaret (esp. Islas Canarias) ovat seitsemän vulkaanisen saaren muodostama saariryhmä Afrikan rannikolla. Saaret muodostavat itsehallintoalueen, pinta-ala n. 7450 km2.
Saaret kuuluvat Makaronesian saariryhmään, johon kuuluu
Kanariansaarten lisäksi Azorit, Madeira ja Kap Verde.

PALVELURAHA
Maan tavan mukaan annetaan palvelurahaa hyvästä palvelusta esimerkiiksi ravintoloissa ja hotellissa siivoojille. Ravintolassa sopiva summa on noin 10 % laskun loppusummasta.

KIELI
Virallisia kieliä ovat espanja, katalaani, galego ja baski. Englantia puhutaan lomakohteissa yleisesti, muualla huonommin.
ILMASTO JA VAATETUS
Mantereella ilmasto vaihtelee sijainnista riippuuen (rannikko/
vuoristo). Kanariansaarilla ilmasto voi olla tuulista riippuen
leuto ja kostea tai hyvin kuiva. Vuotuinen keskilämpötila on
22 ºC ilman hyvin kylmiä kausia talvella ja liian kuumia kesällä. Merivesi on tasaisesti läpi vuoden.
USKONTO Suurin osa espanjalaisista ovat roomalaiskatolisia.

RUOKA JA JUOMA
Espanjalainen ruokavalio on välimerellinen, kevyt ja terveellinen. Siihen kuuluu paljon kasviksia ja hedelmiä. Yhteistä
maan eri kolkille ovat myös oliivit, oliiviöljy, valkosipuli ja vaalea leipä sekä ruokajuomana viini.
Kanariansaarilla löytyy runsaasti niin herkullisia kala- kuin liharavintoloitakin, mm. Las Palmasissa.
LISÄTIETOJA KOHTEESTA ( sitoumuksetta)
http://www.heikanariansaaret.com
http://http://www.spain.info/
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GRAN CANARIA JA LOMAKYLÄMME

Gran Canaria on Kanariansaarista kolmanneksi suurin
ja yksi Euroopan suosituimmista lomakohteista. Se
on tunnettu ympärivuotisesta, miellyttävästä, tasaisen lämpimästä ilmastosta. Voit nauttia rentouttavan
rantaloman, kävellä kodikkailla pikkukujilla tai retkeillä aktiivisemmin saaren kauniissa vuoristossa. Peräti
46% Gran Canariasta sisältyy UNESCO:n biosfäärialueeseen.
Gran Canarialla on helppo liikkua ympäriinsä, koska
paikallisbussit ajavat väliä Maspalomas ja Las Palmas
ja poikkeavat tietenkin monissa muissa kaupungeissa.
Auton vuokraus onnistuu myös ja voit tutkia alueita
omatoimisesti. Kaikissa kylissä on myös ostoskeskuksia täynnä erilaisia merkkiliikkeitä.
Golfkenttiä saarella on tällä hetkellä kahdeksan ja
niiden rakentamisessa on ollut mukana maailman
arvostetuimpia suunnittelijoita. Ei siis ihme, että
asiantuntijat luokittelevat niiden kuuluvat Espanjan
parhaimmistoon.
Gran Canaria on rantalomailijan unelma; San Augustin – Playa del Inglés – Maspalomas käsittää
yhteensä noin kahdeksan kilometriä rantaa, joka
alkaa San Augustinista ja päätyy Maspalomasin Faron
majakalle. Playa del Inglésin kohdalla ranta on 100
metriä leveä, hieno hiekka on peräisin Saharan autiomaasta. Maspalomasin vetonaula on kauniit kultaiset hiekkadyynit, joista osa on varattu rajattoman
rusketuksen haluaville auringonpalvojille.
Saarelta löytyy monipuolinen valikoima erilaisia
lomakyliä ja hotelleja pienistä huoneistohotelleista
isoihin lomakeskuksiin, joissa osassa jopa mahdollisuus pelata golfia. Suurin kaupunki Las Palmas sijaitsee saaren koillisrannikolla, missä hyvinhoidettu Las
Canterasin hiekkaranta on sekä kaupunkilaisten että
matkailijoiden käytössä.

Playa Del Ingles
Gran Canarian suurinta lomakohdetta Playa Del Inglesiä rajaavat
San Agustin idässä ja Maspalomas lännessä ja koko tämä väli on
hienoa hiekkarantaa aina Faron majakalle Maspalomasiin saakka.
Tähän välille mahtuu myös nudistiranta. Rannalla on runsaasti palveluja ja mukavuuksia. Inglesin kävelykatu, Paseo Costa Canaria,
jatkuu lähelle Mas Palomasin hiekkadyynejä. Tämä 400 hehtaarin
hiekkadyynialue, julistettiin kansallispuistoksi vuonna 1994.
Kun on aterian tai virkistävän juoman aika, voit suunnata Paseo
Maritimolle, 2 km pitkälle kävelykadulle, joka on täynnä ravintoloita ja baareja. Playa Del Ingles on kuuluisa Gran Canarian vauhdikkaimmasta yöelämästä.
Las Palmas
Mikäli haluat kokea enemmän kaupunkielämää, niin Las Palmas on
sinun lomakohteesi. Las Palmas on saaren suurin kaupunki, jossa
asuu puolet Gran Canarian asukkaista. Kaupungissä on paljon historiallisia paikkoja ja vanhaa arkkitehtuuria, gallerioita ja museoita
sekä upeita kirkkoja. Hyvinhoidettu Las Canterasin hiekkaranta on
sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden käytössä. Las Palmasissa
ei ole pulaa ravintoloista, tapas-paikkoista tai baareista.
San Agustin
San Augustin on pieni, noin 2000 asukkaan kylä etelärannikon
itäpäässä tarjoaa rauhallista lomanviettoa. Hiljainen lomakohde on
erityisesti pohjoismaalaisten ja lapsiperheiden suosiossa. Kohde
sopii myös liikuntaesteisille. Sekä San Agustinin ranta että Burraksen ranta noin 1 km päässä ovat tummahiekkaisia, pieniä ja rauhallisia. Niillä vuokrataan aurinkotuoleja ja -varjoja, sekä polkuveneitä,
leijalautoja, kajakkeja jne. Kylän ostoskeskuksessa on kaksi markettia, lukuisia basaarikauppoja sekä ruoka- ja illanviettopaikkoja.
Meloneras
Meloneras on uusi lomakohde, jossa voi viettää rentoa rantalomaa. Alueella on useita moderneja lomakeskuksia sekä tasokas
18-reikäinen golfkenttä. Majakan lähellä on Varadero-ostoskeskus
ja mikäli shoppailuinto jatkuu niin lähistöllä on myös linja-autoasema, josta starttaa useita busseja päivässä Las Palmasiin. Iltaelämä
keskittyy rantabulevardille, ruokapaikkoihin ja baareihin. Yökerhot
ovat hotellien yhteydessä.
Maspalomas
Tyylikäs Maspalomas on suunniteltu erityisesti aikuiseen makuun.
Rantabulevardilla iltaa istutaan tunnelmallisissa pikkuravintoloissa
ja baareissa. Modernissa Maspalomasissa on korkeatasoinen ostoskeskus, kasino, huvipuisto sekä 18-reikäinen golfkenttä. Saaren
suurin vesipuisto, Aqualand Maspalomas, sijaitsee täällä.
Playa del Cura
Aurinkovarmalla lounaisrannikolla ja Anfi Tauron golfkentän lähellä
sijaitseva Playa del Cra on rauhallinen, pieni lomakohde. Yöelämään vauhtia löytyy noin lähellä sijatisevista Puerto Ricosta sekä
10 min päästä Amadoresista. Playa del Cura on myös lähellä kuvauksellista Puerto de Moganin huvivenesatamaa, jossa kannattaa
poiketa vaikka paikallisbussilla.

HYVÄ TIETÄÄ
APTEEKIT
Saatavilla on suurin piirtein samoja käsikauppalääkkeitä
kuin Suomessa.
ARVOESINEET/TALLELOKERO
Suosittelemme arvoesineiden, ylimääräisen matkakassan,
passin ja lentolipun säilyttämistä tallelokerossa. Hotelli ei
ole vastuussa huoneista kadonneista arvoesineistä. Huoneen avain tulisi jättää vastaanottoon hotellilta poistuttaessa.
INTERNET
Hotelleissa usein internetnurkkaus ja osassa hotelleista on
langaton verkko. Palvelut ovat useimmiten maksullisia.
JUOMAVESI
Vesijohtovettä ei kannata juoda erilaisen bakteerikannan
vuoksi. Pullotettua vettä on saatavilla kaikkialla.
LASTEN KANSSA
Yleisesti soveltuu lasten kanssa lomailuun. Erityisesti Playa
del Inglésin vieressä olevalla Maspalomas tarjoaa lapsille
paljon tekemistä ja matala, tuuleton ranta on lapsille sopivampi. Apteekeissa myydään äidinmaidonvastiketta jauheena. Purkkiruokia saa marketeista ja apteekista, vaippoja
supermarketista..
LIIKKUMINEN
Taksilla ja bussilla liikkuminen on edullista. Taksin voi napata
lennosta tai taksiasemalta. Koko saarella on toimiva bussiverkosta. Saarikierrosta suunnitteleville vuokra-auto on
hyvä vaihtoehto. Las Palmasista on lautta- ja katamariyhteyksiä lähisaarille.
Etäisyyksiä
Playa del Inglés – lentokenttä noin 32 km
Las Palmas – lentokenttä noin 30 km
San Augustin – lentokenttä noin 27 km
Maspalomas – lentokenttä noin 33 km
Meloneras – lentokenttä noin 38 km
Playa del Cura - lentokenttä noin 50 km
LÄÄKÄRI
Kun tarvitset lääkäriä, ota yhteys hotellin vastaanottoon tai
oppaamme päivystysnumeroon.
ostokset
Ostospaikka kannattaa valita sen mukaan mitä tarvitsee.
Ostoskeskuksista ja kaupungeista löytyy kansainvälisiä
ketjuja, kun taas matkamuistoja saa pikkukaupunkien
käsityöläisiltä. Sunnuntai on yleisin markkinapäivä, jolloin
markkinat ovat avoinna aamusta iltapäivään. Markkinoilla
hinnoista voi neuvotella, liikkeissä hinnat ovat kiinteät. Paras
kohde ostoksille on Las Palmas, jonne pääsee esim. Playa
del Inglésistä vuokra-autolla tai bussilla. Suosittuja tuliaisia
ovat käsityöt, mausteet, aloe vera tuotteet ja paikallisherkut
kuten juustot, chorizo-makkara, ilmakuivattu kinkku, viinit ja
liköörit.

pankit/PANKKIAUTOMAATIT
Pankit ovat avoinna ma-pe klo 8.30-14.00 ja la klo 9-13.00.
Huhti -syyskuussa pankit ovat lauantaisin kiinni. Visa,
American Express, Diners Club, Visa Electron ja MasterCard
käyvät maksuvälineinä useissa kaupoissa, ravintoloissa ja
autovuokraamoissa. Korteilla voi nostaa rahaa automaateista, sirulliset kortit eivät aina käy automaatteihin. Varaudu
todistamaan henkilöllisyytesi kortilla maksaessa.
ravintolat ja iltaelämä
Playa del Inglés on kaupunki, joka ei nuku. Alueella on
runsaasti ravintoloita, baareja, yökerhoja ja ostoskeskuksia. Kasbahinissa on baarikeskittymä, menossa mukana on
usein myös kotimaisia artistivieraita ja naapurikaupungista
San Agustista löytyy kasino.
Ravintolavalikoimassa on koko kansainvälinen keittiö. Gran
Canarialla syödään paljon kalaa, joka tarjoillaan ryppyisten
kanarianperunoiden ja mojo-kastikkeen kera. Paikallinen
erikoisuus on hunajarommi, perinteinen sangria ja Cava
kuohuviini.
Rannat
San Augustin – Playa del Inglés – Maspalomas käsittää
yhteensä n. 8 km rantaa alkaen San Augustinista ja päätyen
Maspalomasin Faron majakalle. Playa del Inglésin kohdalla
ranta on 100 metriä leveä, hieno hiekka on peräisin Saharan autiomaasta. Kuuluisa Maspalomas on puoliksi aavikko
ja se kuuluu suojeltuun luonnonpuistoon. Kauniit kultaiset
hiekkadyynit, joista osa on varattu rajattoman rusketuksen
haluaville auringonpalvojille.
SÄHKÖ
Sähkövirta on 220V
Urheilu- ja muut aktiviteetit
Kaupungissa on kuntosaleja, tenniskenttiä ja squash-halleja.
Talvikautena saari on golfareiden yksi ykköskohteista.
Rannoilla voi snorklata tai vaikka purjelautailla. Las Palmasista löytyy useita sukelluskeskuksia. Paljon teemapuistoja
lapsille, esimerkiksi Villin lännen kylä Sioux City sopii hyvin
retkikohteeksi. Maspalomassa on Gran Canarian suurin
huvipuisto Holiday World ja Aqualand Maspalomas – vesipuisto.

RETKET KANARIALLA

Ohjelma sitoumuksetta. Retkien toteutumiseen tarvitaan minimiosallistujamäärä ja niiden järjestämiseen
vaikuttavat kausikohtaiset rajoitukset sekä sääolosuhteet. Voimassaolevan retkiohjelman saat oppaaltasi
saapuessasi kohteeseen.

Gran Canarian kiertomatka
Retkellä tutustut Gran Canarian kuvaukselliseen
luontoon etelästä pohjoiseen.
Vıerailemme joissain saaren kauneimmista kylistä ja kiehtovimmista nähtävyyksistä:
Mirador de Las Moscas, Mirador de Tunte, Degollada de la Becerra,
Balcon de Zamora ja Firhas sekä rommitehdas
Arcuasissa.
Gran Canarian pohjoisosa
Tutustumme saaren pohjoisosan nähtävyyksiin.
Mm. Las Palmassissa vierailemme Veguetassa,
vanhassa kaupunginosassa, joka oli ensimmäinen espanjalaisten perustama siirtokunta
1500-luvulta. Täällä sijaitsee mm. kauppahalli,
Kolumbuksen museo sekä upea Santa Anan
katedraali. Tutustumme myös Trianan ostosalueeseen sekä heti kaupungin ulkopuolella sijaitsevaan vehreään aloe vera –plantaasiin. Retki
päättyy Guayadeguan luolakylässä, jossa nautimme tapaksia.

Kaikilla retkillä ei välttämättä ole mukana suomenkielistä opasta, vaan oppaana saattaa toimia Deturin
skandinaavinen opas/englanninkielinen opastus.

Agülmes & Guayadeque -vuoristoretki
Retki vie lomalaiset tutustumaan Kanarian kauneimpiin kyliin ja luonnonkauniiseen kanjoniin.
Kuulemme uskomattamia tarinoita alkuperäisestä kanarialaisesta elämänmenosta ja vierailemme Guayadequessa, joka on kuulu rinteeseen kaivetuista luolista, joissa on niin asuntoja,
kirkko kuin ravintolakin. Tällaisessa luolaan
rakennetussa ravintolassa, myös ruokailemme
(ateria sisältyy retken hintaan).

KLASSINEN TENERIFFA
Kokopäiväretkeen naapurisaarella Teneriffalla
sisältyy myös lyhyt Puerto de la Cruzin kaupunkikierros, jonka jälkeen suunnataan kohti La Esperanzaa, Miradoresta ja Teiden luonnonpuistoa.
Retkiohjelma saattaa vaihdella säätilan mukaan.
JEEPPISAFARI
Koe eteläisen Gran Canarian luonnonihmeet
jeeppisafarilla. Nauti offroad-ajelusta jylhissä
vuoristomaisemissa, joita halkovat rotkot, pilkkovat padot ja värittävät palmumetsiköt. Vierailemme matkailijoiden vähemmän tuntemilla
seuduilla ja nautimme lounaan luonnonhelmassa
vuoristossa.
SUKELLUS
Retki kaikille, jotka haluavat tutustua Atlantin
vedenalaiseen maailmaan. Tämä sopii niin aloittelijoille kun vähän kokeneemmillekin sukeltajille. Vene vie kirkkaille vesille, josta pääsemme
tutustumaan vedenalaisen maailman ihmeisiin.

VESIPUISTO
Maspalomasin vesipuisto tarjoaa rattoisan päivän kaikenikäsille vesipedoille. Lukuisat erilaiset
liukumäet ja altaat viihdyttävät koko päivän.
VENERETKI
Lähde rentoutumaan merelle veneretkellä. Nauti
auringosta, palveluista ja maisemista sekä pulahda välillä Atllantin aaltoihin. Päivän aikana
nautitaan myös maukas merilounas.
KAMELIRATSASTUS
Maspalomasin hiekkadyyneillä voit kokea “erämaan laivan” keinuntaa kamelin selässä.

