טנריף  -הקרנבל אי האביב הנצחי
 7לילות  8ימים (בטיסה ישירה)

מ 6.2.2018 -
עד 13.2.2018 -

ימים :ג’-ג’

מחיר גמלאי 5,200 :ש”ח
מחיר לנלווה 6,900 :ש”ח
כלכלה :חצי פנסיון
איסוף :נתב”ג
סיום הרשמה :עד גמר המלאי
טיסה הלוך 07:00
טיסה חזור 13:10
אירוח בתי מלון 4 :כוכבים Hotel Las Aguilas
המחיר כולל
טיסות בינלאומיות.
מסי נמל והיטל ביטחון.
לינה ,סיורים וביקורים כמפורט בתוכנית.
אוטובוס תיירים נוח וממוזג.
מדריך בכיר ומנוסה.
המחיר אינו כולל
ביטוח נוסעים חובה – מומלץ ביטוח ביטול נסיעה.
טיפ למדריך הישראלי.
כל מה שאינו נכלל בסעיף “המחיר כולל”.
מס לינה במידה וייגבה על ידי המלון.
תנאי ביטול
מיום הרישום ועד  30ימי עבודה לפני – 150$
מ 30 -יום ועד  21ימי עבודה –  15%דמי ביטול
מ 20 -יום ועד  14ימי עבוד –  45%דמי ביטול
מ 13 -יום ועד  7ימי עבוד –  70%דמי ביטול
מ 6 -ימי עבודה ועד למועד היציאה 100%
האחוזים המצויינים הם ממחיר הטיול.
החברה המבצעת :כרמל תיירות
מפגש קבוצה יתקיים בבניין ההסתדרות בתל אביב ,
פרטים מדויקים יימסרו בהמשך .ההשתתפות חובה!
יש להתעדכן בחיסונים הנדרשים ליעד בהתאם
להנחיות הרופא המטפל או לשכות הבריאות
ייתכנו שינויים בשעות הטיסה .ט.ל.ח

תנאי רישום לטיולים לחוץ לארץ בעמוד 2-3
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תכנית הטיול
יום  .1תל אביב – טנריף ( )Tenerifeפוארטו דה לה קרוז (Puerto de la
.)Cruzנפגש בשדה התעופה ונצא בטיסה לאי טנריף .נסיעה לעיר פוארטו
דה לה קרוז ,הכרות ראשונה עם מרכז העיירה ,ונמשיך לבית המלון.
יום  .2עמק האורוטובה (.)La Orotava
לאחר ארוחת הבוקר ,נחצה את עמק האורוטבה בדרכנו לעיירה
היפהפייה לה אורוטבה .נסייר בעיר ,בסמטאות קטנות וציוריות  .נראה
גנים ובתי אחוזה יפהפיים ,בתים צבעוניים וחנויות שובות עין .נתעכב על-
יד “בית המרפסות” המאופיין במרפסות מעוצבות ובית התייר בו נראה
הדגמה איך עושים שטיח מחול בצבעים שונים .נמשיך לכיוון ההרים ונרד
בין יערות של מחטים בדרכנו חזרה למלון.
יום  .3הפארק הלאומי ושמורת הר הגעש אל טיידה ( )El Teideובחירת
מלכת הקרנבל .בשעות הבוקר נעלה לסיור בשמורת הר הגעש הגבוה
בהרי ספרד המכוסה רוב עונות השנה בכיפת שלג .ניסע לאורך רכס הרי
האספרנצה ונגיע לתצפיות עוצרות נשימה .גולת הכותרת של יום טיול
זה בטיידה “פארק הסלעים היריחי” נעלה לקצה רכס הר הגעש ,נטייל
ביערות האורן הקנרי ונוכל ליהנות גם מהקפה המשובח והאופייני לטנריף
“ברקיטו” .לאחר מנוחה קצרה בבית המלון ניסע לפוארטו דה לה קרוז
בה ייערך הקרנבל ונצפה בטקס בחירת מלכת הקרנבל ,העוטה שמלה
מפוארת ובתפירתה מושקעת שנה של עבודה .לאחר הטקס נשוב
למלוננו ללינה.
יום  .4יום נופש בטנריף – מצעד פתיחת הקרנבל.
בוקר חופשי .בשעות אחר הצהריים נתמקם לצפייה במצעדי בקרנבל.
נצפה במצעד הפותח את קרנבל הצבעוני והתוסס עד לשעות הלילה.
יום  .5סנטה קרוז (( – )Santa Cruzיום טיול ברכס הרי האנגה .)Anaga
לאחר ארוחת הבוקר נצא להכרות עם מרכז העיירה ונעבור בין היתר אל
מתחם קוסטה מרטינז ,הכולל אגם מלאכותי עם מי ים ,בריכות למבוגרים
ולילדים ,נסייר בעיר נראה את האודיטוריום הבנוי זהה לגמרי לבית האופרה
של סידני אוסטרליה .נמשיך ברכס הרי האנגה ונערוך תצפיות נוף
מדהימות לעבר סנטה קרוז והאוקיינוס האטלנטי המקיף את האי ונראה
את חוף הים המלאכותי עם החול הזהוב אשר הביאו ממדבר הסהרה.
נמשיך לעיירה טגננה ונסיים את יומנו ביער והר המרצדס.
יו ם  .6איקוד דה לוס וינוס ( - )Icod De Los Vinosגרצ’יקו (�Garachi
 - )coמסקה ( .)Mascaהיום נבקר באיקוד דה לוס וינוס מרכז תעשיית
היין ולא נוותר גם על טעימות .לא נפסח כמובן על “עץ הדרקון” העתיק
שגילו מוערך בכאלפי שנים .נמשיך לביקור בכפר הדייגים גרצ’יקו ונעלה
לתצפית .ממצפה גרצ’יקו .נמשיך בדרך הררית אל כפר קטנטן וציורי
שניקרא מסקה המכונה גם “הכפר האבוד” .,ונסיים את יומנו בהצצה
בצוקי הענק הנקראים “הענקים”
(לוס-חיגאנטס –  )Los Gigantesהצוללים דרמטית את גלי הים.
בשעות הערב נשוב לבית המלון.
יום .7יום חופשי בטנריף.
יום  .8טנריף -תל אביב.
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