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Tenerife, kur allaž pavasaris 

 21.04.-28.04.2022., 8 dienas, cena - 1450EUR 

Kanāriju salas zina visi, daudziem uzreiz  doma par laisku atpūtu, bet mēs šoreiz dosimies vairāk salas vidienē, lai atklātu īsto dabas 
bagātību! Vairāk laika veltīsim salas Ziemeļiem, dabas takām, skaistiem maziem ciematiem, prom no tūristu bariem, iegriezīsimies mazos 
līčos pie okeāna, baudīsim vietējos omulīgos krodziņus, tās būs lieliskas 8 dienas mūžīgajā pavasarī! Tenerife ir vulkāniska sala, tās 
centrā paceļas gandrīz četrus tūkstošus metru augstais Teides vulkāns. Teide ir guļošs vulkāns, pēdējais izvirdums notika pagājušā 
gadsimta sākumā, bet pirms aptuveni 150 tūkstošiem gadu salu satricināja sprādzienveida izvirdums, kā rezultātā līdzās pašreizējam 
vulkānam izveidojās gleznainā kaldera. Visi zina Teidi, bet bez tās, vēl ir daudz skaistu vietu… Tāpēc šoreiz ielūkosimies dziļāk. 
Noskaidrosim banānu noslēpumus, nogaršosim īstas papaijas, Izbrauksim gandrīz visus līkumotos ceļus, kur lielie autobusi netiek! Laika 
apstākļi salā ir ļoti atšķirīgi, tāpat kā dabas ainavas, veģetācija un krāsas… Ir jābūt gataviem  saulei, siltumam, miglai, kādam mākonim 
un Teidē, iespējams, pat sniegam! 

 1.diena. 21.04. Rīga – Tenerife  

 Lidojums Rīga – Tenerife 

 Brauciens uz Santakrusa de Tenerife 

 Iekārtošanās  viesnīcā, atpūta pēc lidojuma 

 Santakrusa de Tenerife ir pilsēta Tenerifes salas ziemeļos. Galvaspilsētā ir svarīga jūras osta. Pilsētas iedzīvotāju sastāvs ir visai 
kosmopolītisks. Tiek uzskatīts, ka pilsētas klimats ir viens no vispatīkamākajiem pasaulē. Vakarā dosimies ielās, lai pavakariņotu 
kādā no vietējiem restorāniem 

 2.diena. 22.04. Dabas prieki   

 Šodien velkam pārbaudītus apavus, jo  dosimies pie dabas… 

 Park rural de Anagva – viens no fantastiskākajiem zaļajiem mežiem, ar daudz dabas takām, daudz skatu laukumiem, terasēm, kur 
laucinieki iemacijušies iekopt savus dārzus, skaistiem serpentīna ceļiem, lauru lapu kokiem un burvīgām ainavām. Šis kalnainais 
apvidus ir viena no retajiem uz Zemes, kur vēl aizvien zeļ pirmatnējs 30 m augstais lauru lietusmežs. Staigājot pa šo apkārtni ir 
iespējams pa īstam saprast šīs vietas dabas vērtību. Pastaigas pa šīm sūnām, ķērpjiem, liānām un papardēm klātajām aizām, kuru 
skaistumu papildina te migla, te saules kūļi, ir patiešām elpu aizraujošs piedzīvojums 

 Mirador Risco Amogoje – skatu laukums, kafijas pauze Taganana ciematā 

 Playa del Roque de las Bodegas -viena no skaistākām akmeņainajām pludmalēm, kur iesakām baudīt vietējos labumus no okeāna 

 Pa skaistiem kalnu ceļiem atgriešanās viesnīcā 

 3.diena. 23.04. Jauni piedzīvojumi  

 Turpinām iepazīt Anagva dabas parku, bet šodien uz citu pusi. Velkam atkal labus apavus, atkarībā no laika apstākļiem un pašu 
sagatavotības, izvēlēsimies maršrutu, lai visiem ir labi! Mirador hacia el Roque de los Pinos 

 Chinamada klintis, brauciens caur Las Carboneras – kur ir milzīgs darbs ieguldīts sagatavojot terases lauksaimniecībai 

 Mirador Cruz del Carmen – skatu laukums 

 Atgriežamies no kalniem lejā pie okeāna – Parque Garcia Sanabria - ziedu pulkstenis un parks ar strūklaku 

 Brīvais laiks – iesakām apmeklēt Palmu botānisko dārzu Palmetum 

 Atgriešanās viesnīcā – brīvs vakars 

 4.diena. 24.04. Uz Teidi  

 Teides NP - UNESCO aizsargātā teritorija ietver sevī 16 km platu vulkānisko krāteri, kas atrodas pašā salas vidū. 3718 m augstumā, 
ir Teides kalns, kas ir augstākais visā Spānijā un trešais augstākais vulkāns pasaulē. Trošu vagoniņš apmeklētājus ved 1200 m virs 
krātera, sniedzot elpu aizraujošus skatus uz gandrīz visu Kanāriju salu arhipelāgu. Uz saules apspīdēto zilo debesu fona atklājas, 
iespējams, Mātes Dabas visvardarbīgākā puse 

 Dosimies atkal pa skaistiem kalnu ceļiem uz Teidi – ja laika apstākļi būs mums labvēlīgi, varēsiet nopirkt biļeti uz pacēlāju, lai 
sasniegtu pašu augšu, bet tad jāsaģērbjas, jo tas var būt gana vēsi 
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 Maska - balansējot uz akmeņaina līdzenuma Teno kalnu masīvā, Maskas ciems bija atrauts no pārējās pasaules līdz pat 1970-iem 
gadiem. Maskas ciemu var sasniegt pa vienu no Tenerifes nervus kutinošākajiem ceļiem. Šī vieta ir kā sastingusi laikā un ar savu 
burvību pievilina tūristus. Te noteikti apsēdīsimies krodziņā, lai vienkārši izbaudītu mirkli 

 Pēcpusdienā piedāvāsim doties uz - Loro parku, ar vislielāko papagaiļu kolekciju pasaulē. Loro parka biezās tropu palmu audzes 
atgādina Juras Laikmeta parku. Šeit ir skatāmi priekšnesumi ar papagaiļiem, delfīniem, zobenvaļiem un jūras lauvām 

 Nakts 3* finkā Teides reģionā 

 5.diena. 25.04. Teides Nacionālais parks  

 Turpina iepazīties ar parka dabas dāvanām. Teides parka apkārtne ir vienlīdz apbrīnojama, jo te zemi klāj tumšpelēku vulkānisko 
akmeņu lauki, lavas upes, kas apskalo kalnus kā sveču vasks, un mītiskas ainavas, kuras iecienījuši filmu režisori un zinātnieki, 
izmēģinot robotus Marsa misijām. Pēc iespējām, piemeklēsim takas, kur izlocīt kājas un vietu, kur uzņemt labākos foto. 

 Icod de los Vinos pilsētā ir apskatāms ārkārtīgi sens drago jeb drakona koks. Neviens nezin tā precīzo vecumu, bet tas svārstās no 
650 līdz pat 5000 gadiem. Lai arī kāds tas būtu, šis ir lielisks piemērs kokam, par kuru kādreiz ticēja, ka tas esot izdīdzis no nonāvēta 
pūķa asinīm. Šī interesantā paskata koks vislabāk apskatāms skatoties no Konstitūcijas laukuma jeb Plaza de la Constitución – te 
arī laiks kafijas pauzei 

 Brauciens gar okeānu – gar skaistākajiem ainaviskākajiem klinšu masīviem ar foto pauzēm 

 Pārbrauciens pa burvīgu kalnu ceļu uz salas Dienvidiem…atliek tikai baudīt! 

 Iekārtošanās  viesnīcā Las Amerikas/Costa Adehes rajonā 

 6.diena. 26.04. Okeāna spēks! 

 Šodien turpinām braucienu gar krastu un tik fotografējam 

 Los Gigantes – klinšu stāvie krasti – kas stāv kā milži un tur atsitas okeāns 

 Abamas pludmale – viena no zelta pludmalēm, kura sasniedzama pa stāvām trepēm, bet vai tad mums par to jāskumst? Laiks saule 
un iespējamai peldei okeānā…Vai pastaigai gar okeānu pa klintīm, vai glāzei vīna bārā? 

 Kosta Adehe greznais kūrorts, kur ir lieliskas iepirkšanās iespējas – suvenīri un dāvanas mājiniekiem 

 7.diena. 27.04. Mazliet brīvības  

 Brīva diena atpūtai pie okeāna – vai iespēja arī doties papildus ekskursijas no vietējā tūrisma biroja klāsta – izbrauciens ar laivu – 
vērot delfīnus un vaļus, Siam Mall apmeklējums, džungļu parka apmeklējums, kāda ūdensatrakciju apmeklējums, šopings … 

 Atvadu vakariņas  tipiskā krodziņā, kur kalsim nakotnes plānus! Manjana! 

 8.diena. 28.04. Uz māju!  

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Tenerife – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Tenerife – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, 8 kg rokas bagāža 55x40x20cm 
izmērā) 

 Dzīvošana 3-4*  viesnīcās/finkās, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 

 Brauciens ar komfortablu minivan (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, degviela) 

 Ekskursijas pēc programmas 

 Latviski runājoša grupas/autovadītāja pakalpojumi 

 Ceļojuma organizācija 

 Atvadu vakariņas 7.dienā 

Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Ieejas maksas baznīcās un muzejos 

 Palmu botāniskais dārzs – 6 EUR 
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 Loro parks ~38 EUR 

 Pacēlājs uz Teidi ~38 EUR 

 Personīgie izdevumi 

 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā iekļaujot COVID 19 riskus 

 Vakcinācija pret covid vai PCR testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 250 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 7 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par minimālo, ceļojums tiek 
organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai „Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā ar ASV dolāra kursa un degvielas 
cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte.  

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
400 EUR Līdz 21.01.2022 550 EUR Līdz 21.03.2022 500 EUR 

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks rezervēta pēc avansa iemaksas. 

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 21.01.2022 Pēc 21.01.2022 Pēc 21.03.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 725 EUR Visa summa 

 Līdz 17.04.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 


