Tervetuloa Detur-matkalle Teneriffalle!

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 Teneriffalle 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/

(päivitetty1 3.12.2018)

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 9 - 49 km lomakohteesta riippuen. Kesto noin 20 min - 2 tuntia min. hotellista riippuen.
Lentokenttäkuljetus on Teneriffalla valinnainen palvelu, sen voi varata erikseen matkavarauksen yhteydessä hintaan 22 €/aikuinen, 11 €/lapsi (2-11v.) edestakainen kuljetus.
DETURIN OPASPALVELUT TENERIFFALLA
Teneriffalla on suomalaiset opaspalvelut, hotellipäivystykset ja retket.
Suomalaisen oppaan päivystynumero 24/7 on:

+34 660 316 002 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.
LISÄTIETOJA KOHTEESTA ( sitoumuksetta)
http://www.heikanariansaaret.com
http://http://www.spain.info/
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TENERIFFA JA LOMAKYLÄMME

Teneriffa on Kanariansaarten suurin ja väkirikkain,
noin miljoonan asukkaan saari. Saari tunnetaan
1960-luvulta alkaen vauhdikkaana rantakohteena,
lisäksi sen kaunis luonto tarjoaa paljon poikkeuksellisia luontokohteita, runsaasti lomaelämyksiä koko
perheelle ja useita hyvin suunniteltuja golfkenttiä.
Saaren keskiosassa sijaitsee Espanjan korkein vuori,
tulivuori Teide, jonka huippu yltää 3718 metriin merenpinnan yläpuolelle. Teide jakaa saaren ilmaston
kahtia: aavikkomainen, kuiva etelä sekä ainavihanta,
viileämpi pohjoinen ovat molemmat omalla tavallaan lumoavia. Saaren rannoille ominainen tumma
laavahiekka on peräisin tulivuoresta.. El Teide on
myös kansallispuisto ja maailmanperintökohde.
Las Canadasin kraatterialueelta voi nousta 3555m
korkeuteen köysirataa pitkin hyvällä säällä. Patikointi
huipulle edellyttää ennakkoon anottua lupaa.
Teneriffa on tunnettu myös maailman toiseksi suurimman karnevaalin isäntänä, Rio de Janeiron jälkeen. Kanariansaariryhmän suosituimmallla saarella
vieraileekin pelkästään Euroopasta vuosittain 5 miljoonaa vierailijaa. Suurin hotellikeskittymä on saaren eteläosassa, lännen Los Gigantesin ja idän Los
Abrigosin välisellä alueella. Siihen mahtuu jokaiselle
jotakin - rentouttavaa ja rauhallista lomanviettoa tai
aktiivista lomanviettoa. Saarella sijaitsee kaksi lentokenttää, toinen pohjoisessa ja ”Aeropuerto de Reina
Sofia” etelässä.

Costa Adeje

Saaren lounaisosassa sijaitseva Costa Adeje on moderni ja tyylikäs paikka.
Costa Adeje on kuuluisa kauniista rannoistaan. Kaupungin pohjoispuolella on
kolme kaunista ranta, joille on myönnetty ”Sinilippu” palveluistaa. Pienvenesataman vieressä on kaunis Playa La Pinta Puerto Colon ranta ja saman niminen ostoskeskus. Playa de Fanabén pitkä ja kutsuva hiekkaranta on tasainen
ja loivasti syvenevä, jote se on suosittu niin lapsiperheiden kuin senioreidenkin
keskuudessa. Playa del Duque -ranta on tyylikäs ja ylellinen ranta, joka ylpeilee
kristallinkirkkaalla vedellään ja täydelisillä rivistöillä aurinkotuoleja. Tämä ranta
houkuttelee pariskuntia lähistön tasokkaista hotelleista.
Fanabén ja Duquen rannoilla on runsaasti kahviloita, ravintoloita ja brändikauppoja. Lapsille on kaksi suurta vesipuistoa; Siam Park ja Aqualand Costa
Adeje. Costa Adejessa on myös kolme 9-reikäistä golfkenttää, joissa voi
nauttia pelaamisen ohella myös upeista näköaloista.

San Miguel de Abona

Saaren eteläkärjessä, lähellä lentokenttää, on San Miguel de Abonan pikkukaupunki. Tämä on melko hiljainen paikka, joka enimmäkseen houkuttelee golfareita ja retkeilijät sekä kaikkia, joita luonto, rauha ja paikallinen elämänmeno
kiinnostavat. Lähellä on kalastajakylä Los Abrigos kodikkaine satamineen. Satamassa on monia tunnettuja kalaravintoloita, jotka tarjoavat tuoreita meren
antimia. San Blasin alueella on valikoima kauppoja, kauniita tapasravintoloita
ja pari kahvilaa. Lomakeskuksen läheisyydessä on kaksi golfkenttää; Amarilla
Golf ja Golf del Sur, ja runsaasti luonnonkauniita vaellusreittejä. Rannat ovat
kivisiä, eivätkä ne sovi uintiin. Playa de las Americasin uimarannoille on täältä
matkaa noin 15 km. Lähin purjelautailua tarjoava ranta on noin 8 km. päässä.

Playa de las Americas

Saaren etelärannan suosituin ja monipuolisin lomakohde on Playa de las Americas, suosittu lomakohde aina 1960-luvulta lähtien.Täältä löydät parhaat valikoimat, haet sitten aurinkoterasseja, rantoja, hyvää ruokaa, ostoksia, tanssia
tai vaikkapa kasinoelämää. Suurin osa palveluista löytyy rantakaistaleelta, joka
yhdistää Costa Adejen ja Las Americasin rannat. On runsaasti vesiurheilulajeja,
kahviloita, baareja, ravintoloita ja erilaisia liikkeitä. Keskustan yökerhovalikoima
on kattava ja aktiivisille on tarjolla kaupungissa ja lähiympäristössä laaja kirjo
aktiviteetteja; mm. golf, tennis, keilailu, mikroautoilu, vesiurheilu, sukellus, ratsastus ja vesipuistot. Kaupungin suosituimpia rantoja ovat Playa de la Vistas
(Sininen lippu) ja Playa del Camison.

Los Gigantes

Los Gigantesin aurinkoinen kylä on hiljainen ja viehättävä . Sitä ympäröivät
vaikuttavan upeat maisemat, jylhän tummia, jyrkkiä kallioita ja vuoria. Asutus
kiipeää pitkin reheviä rinteitä ja koko kaupunki on kuin yhtä isoa mäkeä. Rannat ovat mustaa laavahiekkaa, joka luo kauniin kontrastin kristallinkirkkaaseen
veteen. Niille, jotka mieluummin uivat uima-altaissa, on tarjolla merivesiallas
(maksullinen). Pienestä venesatamasta keskellä kylää voit lähteä veneretkelle
ja katsella tuota vaikuttavaa maisemaa mereltä käsin. Jos olet onnekas, näet
yhtäaikaa niin valaita kuin delfiineitä.
Sataman yläpuolella on monia viihtyisiä ravintoloita ja baareja. Iltaelämä on
varsin rauhallista, mutta ruokaravintoloista voi katsella kaunista auringonlaskua. Lomakohteen lähistöllä on useita hyviä vaellusreittejä, joiden pituus vaihtelee. Golfkenttä, Abama Golf sijaitsee noin 10 km päässä Los Gigantesista.

HYVÄ TIETÄÄ

APTEEKIT
Apteekki on espanjaksi farmacia ja niitä löytyy runsaasti.
Apteekit ovat auki yleensä ma-pe noin klo 10–13 ja 16–20, la
klo 9–13,. Päivystävän apteekin osoite on nähtävissä apteekkien ikkunassa. Apteekin tunnus on vihreä risti.
Ostettaessasi lääkkeitä (jotka ovat lääkärin reseptillä määräämiä), pyydä niistä kuitit, jolloin voit periä kulut takaisin
Suomessa vakuutusyhtiöltäsi. Monia lääkkeitä on saatavissa
ilman reseptiä ja hinnatkin ovat edullisia
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.
auton vuokraus
Teneriffan maisemat ovat tutustumisen arvoisia. Auton voit
vuokrata esimeriksiksi oppaamme kautta.
INTERNET
Hotelleissa usein internetnurkkaus ja osassa hotelleista on
langaton verkko. Palvelut ovat useimmiten maksullisia.
JUOMAVESI
Saaren vesijohtovesi on merivedestä puhdistettua eikä sitä
makunsa vuoksi suositella juotavaksi.
LASTEN KANSSA
Yleisesti soveltuu lasten kanssa lomailuun. Erityisesti Costa
Adejen alueella on lapsille paljon tekemistä ja ranta on
lapsille sopivampi. Apteekeissa myydään äidinmaidonvastiketta jauheena. Purkkiruokia saa marketeista ja apteekista,
vaippoja supermarketista..
LIIKKUMINEN
Santa Cruziin on kohteistamme useita bussivuoroja päivässä, muutama vuoro myös Playa de las Americasin ja Puerto
de la Cruzin välillä, moottoritietä pitkin. Meno- ja Puerto de
la Cruziin n. 20–22 €.
Myös Teidelle on bussiyhteys kerran päivässä. Santa Cruzista lähtee kantosiipialuksia muille saarille, Los Cristianosista
kulkevat laivat mm. Gomeralle ja La Palmalle.
Teneriffalta on päivittäin useita lentoja muille saarille sekä
manner-Espanjaan.
Taksin saa taksiasemilta, lennosta tai tilaamalla. Playa de las
Americasin ja Los Cristianosin alueella taksi maksaa n. 3-10
€. Kauemmaksi lähdettäessä taksat nousevat huomattavasti, joten hinta on hyvä kysyä kuljettajalta etukäteen.
Etäisyyksiä
San Miguel de Aboan – lentokenttä noin 9 km
Playa de las Americas – lentokenttä noin 18 km
Costa Adeje– lentokenttä noin 22 km
Los Gigantes – lentokenttä noin 50 km

LÄÄKÄRI
Tarvitessanne lääkäriä, ottakaa yhteys ilmoitettuun sairaalaan joko puhelimitse tai menemällä paikan päälle. Deturoppaanne tai hotellin vastaanoton henkilökunta voi myös
tarvittaessa järjestää lääkärin palvelun. Jokaisessa kohteessamme on sairaala, joka on suomalaisten vakuutusyhtiöiden
suosittelema. Vakavissa sairastapauksissa ja tapaturmissa
ottakaan välittömästi yhteyttä suoraan sairaalaan.
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.
Suosittuja tuliaisia ovat käsityöt, mausteet, aloe vera
-tuotteet ja paikallisherkut kuten juustot, chorizo-makkara,
ilmakuivattu kinkku, viinit ja liköörit.
pankit/PANKKIAUTOMAATIT
Teneriffalla toimii useita pankkeja (Esim. Babkia, BBVA ja
Sabadell). Pankkiautomaatteja löytyy joka puolelta ja automaateista voi nostaa rahaa myös suomalaisilla korteilla.
POSTI
Postin kulku on melko nopeaa ja luotettavaa, joskin ajoittain
saattaa ilmetä viivästyksiä ja katoamisia. Kortin lähettäminen Suomeen maksaa 75 senttiä, 50-100 g kirje 2,15 euroa.
Postin kulku kestää kotimaahan yleensä 2-5 päivää.
ravintolat ja iltaelämä
Ilta- ja ravintolaelämä keskittyyPlaya del las Americasiin.
Alueella on runsaasti ravintoloita, baareja, yökerhoja ja ostoskeskuksia sekä kasino.
Ravintolavalikoimassa on koko kansainvälinen keittiö. Kanariansaarilla syödään paljon kalaa, joka tarjoillaan ryppyisten
kanarianperunoiden ja mojo-kastikkeen kera.
Rannat
Parhaat rannat löytyvät Costa Adejesta, myös Playa de las
Americasissa on Sinisellä lipulla palkittu ranta.
SÄHKÖ
Sähkövirta on 220V
Urheilu- ja muut aktiviteetit
KaupungiEssa on kuntosaleja, tenniskenttiä ja squashhalleja. Talvikautena saari on golfareiden yksi ykköskohteista.
Rannoilla voi snorklata tai vaikka purjelautailla.

RETKET TENERIFFALLA

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

Teneriffan saarikierros

Teneriffa on upea saari, jossa on monia unohtumattomia paikkoja. Tämä retki vie sinut sinut saaren länsipuolen luonnonkauniisiin paikkoihin. Päivän ensimmäinen pysähdyspaikka on Los Gigantesin jyhkeä
rannikko näköaloineen niin maaseudulle kuin merelle.
Sitten jatkamme pieneen kylään Garachicoon lähellä
Santiago del Teideä. Carachico on perinteinen teneriffalainen kylä, jossa kauniit vanhat rakennukset ympäröivät pientä pientä aukiota. Käymme myös Icod de
Los Vinosissa sijaitsevassa San Marcosin kirkossa ja
näemme kylän vuosisatoja vanhan lohikäärmepuun.
Ennen paluuta etelään pysähdymme vielä Orotavan
laaksossa, jossa on mahdolisuus lounastaa. Orotavan laakso on suosittu patikointiseutu, sillä täällä on
erittäin rikas lintulajisto ja kaunis luonto. La Orotavan
lomakeskus on vanha kaupunki, jossa on näkyvillä
perinteinen Kanariansaarten arkkitehtuuri. Viimeinen
pysähdys on saaren itäosassa, Candelariassa. Basilica
de Candelarian kirkossa on saaren pyhimyksen, ”Candelarian neitsyen” patsas. Retkellä kävellään paljon,
joten suosittelemme mukavia kävelykenkiä mukaan.

Patikkaretki Tenon luonnonsuojelualueella

Teneriffan maisemat ovat hämmästyttäviä ja parhaiten niihin tutustuu kävellen. Aloitamme Tenon luonnonsuojelualueelta, jossa on saaren ikivanha tulivuoristo Teno Massifi. Täältä näkymät viheriäisille vuorille
ja teräviin ovat upeita. Vierailemme myös Mascan
kylässä, joka on hyvä esimerkki Kanariansaarten
maalaisarkkitehtuurista. Täältä alkaa patikointi alas

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

Mascan rantaan, joka on yksi Teneriffan kauneimmista. Suojaisalle rannalle vie polku jyrkän rotkon välissä,
palmupuiden ja sokeriruokojen katveessa. Matkalla
tulee vastaan niin puroja, lähteitä kuin eksoottisia
kasveja. Ja kun kolmen tunnin patikoinnin jälkeen saavutaan alas hiljaiselle rannalle, voi pulahtaa kirkkaaseen veteen virkistäytymään. Hyvät kengät ja evästä,
kamerasta puhumattakaan kannattaa ottaa mukaan.

La Laguna - Taganana

Tällä retkellä tutustumme saaren pohjoisosaan. San
Cristóbal de La Laguna on Teneriffan toiseksi suurin kaupunki. Kaupunki on yliopistokaupunki sekä
kulttuurin ja uskonnon keskus. Nykyään kaupunki on
lähes kasvanut kiinni Santa Cruziiin ja niitä yhdistää
raitiovaunukiskot. Kaupunki on osa UNESCOn maailmanperintöluetteloa, ja täällä on upea arkkitehtuuri.
Kapeita kävelykatuja reunustaa 1600- ja 1700-luvulta peräisin olevat tyylikkäät talot, joissa on puiset
parvekkeet. Käymme muutamilla kaupungin tärkeimmistä nähtävyyksistä, jonka jälkeen jatkamme pohjoiseen, La Mercedes -vuoren yli kohti Almaciga-rantaa
ja sen erikoisia kalliomuodostelmia. Lisäksi vierailemme San Andresin kalastajakylässä ja Las Teresitasrannalla.

Sukellus

Teneriffa on paljon enemmän kuin rantoja, hiekkaa ja
palmuja. Atlantin pinnan alla on fantastinen ja lumoava maailma, johon kaikilla on mahdollisuus tutustua,
niin aloittelijoilla kuin kokeneemmilla sukeltajilla.
Kokeneet ohjaajamme johdattavat rekeläiset upeassa, kirkkaassa vedessä. Tämän kannattaisi kaikken
kokoea ainakin kerran elämässään.

Sukellusveneretki

Mahdollisuus tutustua elämään veden alla ilman
kastumista! Sukellusveneillä voit nähdä yhden tunnin
ajan Atlantin pinnanalaisia salaisuuksia ja aarteita,
parhaimmillaan jopa 30 metriä syvälle.

Carmen Mota -show

Showssa on yleensä eri teemoja joka vuosi, ja tämä
on unohtumaton ilta, jossa on paljon energiaa. Show
esitetään Piramide de Aronassa Playa de Las Americasin keskustassa.

Jeeppisafari

Jeeppi on hyvä tapa tutustua saaren luontoon, sillä
täällä on vaikuttavat maisemat ja monet kauniit
paikat ovat turistibussien ulottumattomissa. Ajammame El Teiden kansallispuiston läpi. Laava ja tuhka
aiemmista tulivuorenpurkauksista ovat luoneet tänne
upean ja vaikuttavan kuumaiseman. Luonnonpuiston
alueella on myös ainutlaatuinen kasvi- ja eläinmaailma. Käymme myös useissa alueen pikkukylissä.

