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Spania – Tenerife 
 Santa Cruz de Tenerife – San Cristobal de La Laguna – Playa de Las Americas – Puerto de la Cruz 

de la 495 €/pers/sejur 

 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 
• Transport avion Bucuresti – 

Tenerife– Bucuresti; 

• 7 nopţi cazare la hotel de 4*; 

• Mic dejun si cina (2 mese pe zi - 

conform programului cu 1 pahar 

de apa si unul de vin la masa); 

• Excursie optionala ½ zi PUERTO DE LA 

CRUZ; 

• Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

• Asistenta turística.* 

*Asistenta turistica este asigurata 

de reprezentantii din destinatie si 

include preluarea, insotirea si 

conducerea turistilor de la punctul 

de sosire spre locul de cazare sau 

spre vizitarea unui obiectiv turistic. 

Precum si suport la destinatie, pe 

durata sejurului, fiind in legatura 

directa cu organizatorul. 
 
 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 
• Taxele de aeroport 125 

euro/persoana; 
• Asigurarea medicala de calatorie si 

asigurarea storno; 
• Intrarile la obiectivele turistice; 
• Alte taxe si cheltuieli personale. 
 
 
 
 
 
 
 

Senior Voyage oferă ca destinație de vacanţă insula Tenerife  sau Insula Primaverii 
Vesnice. 
 
Puerto de la Cruz 

Statiunea Puerto de la Cruz este principala statiune turistica din nordul insulei, si 
inainte sa se fi construit autostrada si aeroportul nou din sud, aceasta a fost cea mai mare 
statiune din Tenerife. Istoria sa dateaza inca de cand era doar un sat mic in care oamenii 
se ocupau cu pescuitul si port catre orasul mai mare La Orotava. Cele mai multe piete, 
biserici si case vechi dateaza inca de pe vremea aceea. Turismul a luat amploare abia in 
anii 1960 cand turistii veneau pe vase de croaziera si ancorau in Santa Cruz. Puerto de la 
Cruz este cunoscuta ca fiind cea mai sofisticata statiune din Tenerife, bogata in 
vegetatie tropicala si in mod cert avand specific Canarian, este un loc propice pentru cei 
ce sunt interesati de cultura din Tenerife. 

Nu ratati excursiile optionale: 
Croaziera  
Cãutați un mod luxos de a vedea balene și delfini? Veniti cu noi in catamaranul Must Cat. 
Bucurați-vã de apele cristaline din sudul insulei, vedeți balene, delfini, vizitați golfuri 
izolate, înotați,etc. Sau vã relaxați la bord în timp ce echipajul pregãtește o Paella 
delicioasã de pește și carne, cu diverse salate, bãuturi(incluse in pret): bere, vin, șampanie 
și rãcoritoare. 
 
Loro Parque si Siam 
Cumpãrând Twin Ticket, nu vã veți bucura doar de o zi în Loro Parque, cea mai frumoasa 
gradina botanica din Insulele Canare, veți experimenta și o zi plinã de adrenalinã la Siam 
Park, cel mai bun parc acvatic din Europa. Douã experiențe de neuitat cu un singur bilet. 
 
Flamenco Show 
În restauratul Ábaco veti avea oportunitatea de a va bucura de un show traditional de 
Flamenco. Gradinile magnifice ale acestui restaurant va invita sa va distrati în timp ce vã 
puteți bucura de atmosfera creata prin decoratiile cu flori, fructe si legume naturale.  
 
Castelul Medieval San Miguel 

Excursie nocturna cu o seară plăcută şi relaxată ambientată în timpurile medievale. 

Cavalerii Mesei Rotunde  vă vor da bun venit, după  care vor avea loc parade, turniruri 

călare şi jocuri  în timp ce dumneavoastră veţi savura cina. Un spectacol minunat în stilul 

epocii şi în a carui desfăşurare, vizitatorii participă activ. Vom fi acompaniaţi de o 

orchestră şi ne vom distra cu numeroase atracţii 
 
Masca si Garachico - ½ ZI 
Masca este un oras în zona Buenavista del Norte. Acesta este situat pe vârful de nord-
vest al insulei, în masivul Teno, în parcul rural cu același nume, la 11km de orașul 
Buenavista del Norte și la o altitudine medie de 750 metri. În Masca putem gãsi ravene 
adânci și stânci care se terminã în Oceanul Atlantic între vegetație și drumuri curbate. 
Are reputația de a fi fost un refugiu pentru pirati. De asemenea, este cunoscut pentru 
arhitectura sa tradiționalã. Garachico este unul dintre cele mai importante centre istorice 
din Insulele Canare. Moștenirea bogatã a patrimoniului istoric și artistic din trecut și 
grija deosebitã pentru conservarea acestuia, a facut sa câștige Medalia de Aur în 1980. 
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B O N U S U R I  S E N I O R  V O Y A G E  

C L U B  C A R D  
 

* Persoanele care nu au insotitor cu 
varsta peste 55 ani platesc supliment 50 
euro/sejur 7 nopti.  
 BONUS! Pentru posesorii de Senior 
Voyage Club Card nu se percepe acest 
supliment. 
* Nu se accepta partaj pentru acest 
program. 
* Excursiile optionale pot suferi 
modificari iar programul concret, 
desfasurat pe zile, al excursiilor optionale 
se va primi la destinatie. 
* Excursiile optionale gratuite se vor 
organiza in prima sau in ultima zi, in drum 
spre aeroport sau hotel, in functie de 
orarul de zbor. 
* Grupul minim pentru a se organiza 
excursiile optionale este de minim 20 
persoane.  
* Hotelurile mentionate in acest program 
pot fi modificate, oferindu-se alternative 
similare. 
* Tarifele afisate pot suferi modificari in 
functie de fluctuatiile de pret ale taxelor 
sau ale petrolului, impuse de compania 
aeriana. 

P U N C T E  D E  A T R A C Ţ I E  

• Santa Cruz 

• Parcul Loro 

• Vulcanul Teide 

• La Gomera 

 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  
*Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 
ore inainte de plecare. 
*Greutatea maxima admisa gratuit la 
bagajul de cala este de 20 kg. Transportul 
bagajelor care depasesc cantitatea 
admisa gratuit este supus unor tarife. 
Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg.  
Nu trebuie sa introduceti in bagajele 
dumneavoastra obiecte care ar putea 
pune in pericol siguranta aeronavei sau a 
pasagerilor. 
*Orarul de zbor se poate modifica, astfel, 
el va fi comunicat cu exactitate inainte de 
plecare. 
*Clasificarea hotelurilor este data de 
institutiile autorizate din Spania in functie 
de normele impuse de acestea. 

Respectarea acestui patrimoniu a permis ca localitatea sa fie prezentata astãzi ca un 
edificiu bogat în artã în Insulele Canare, în special de urbanism și arhitecturã 
tradiționalã a arhipelagului.  
 
La Gomera 
Acest tur va pleca din portul Los Cristianos, Tenerife luând feribot-ul Fred Olsen 
Express, cu destinatie la San Sebastian de La Gomera, portul și capitala insulei. Odatã 
ajunsi la acest punct vom începe urcarea spre Parcul Național Garajonay rezervatie 
naturalã și Patrimoniu Mondial. Ne vom opri la Mirador de Degollada de Peraza unde 
vom avea posibilitatea de a ne bucura de o frumosa panoramica. Vom trece prin 
Palmita, intrând direct în Parcul Național pana vom aunge la satele Las Rosas și Agulo. 
Aici, vom avea timp pentru masa de prânz într-un restaurant tipic gomero unde veți 
avea o demonstratie live de Silbo Gomero cunoscut ca o metodã aparte de comunicare. 
Dacã timpul permite, dupã masa de prânz vom vizita si Centrul de Vizitanti, unde veți 
avea posibilitatea de a aprecia “jocul cu mingea” (except luni). Întoarcerea se va face 
prin valea Hermigua înspre San Sebastián, unde puteți vedea ultimul pas istoric,Torre 
del Conde și La Casa de Colón, a lui Cristofor Columb înainte de plecarea sa spre 
continentul American. 
 
Gran Tour 
Plecând din Puerto de la Cruz vom ajunge la de Icod de los Vinos, unde com vizita 
faimosul copac Drago de approx 3000 de ani.  
Urmatoarea oprire la fi la Mirador de Garachico de unde vom putea vedea acest mic sat 
care a fost distrus parțial de o erupție vulcanicã în 1706.  
De la Garachico, vom urca spre Teide- cel mai înalt munte al Spaniei (3718 m), unde 
vom lua prânzul intr-un restaurant traditional. Întoarcerea spre Puerto de la Cruz se 
va face prin La Esperanza. 
 

Parcul National Teide 

Este cel mai mare parc naţional din Spania, declarat Patrimoniu UNESCO în 2007,iar 

Teide este cel mai înalt vârf din Canare dar și din toată Spania, având 3718 metri. 

Diversitatea rocilor vulcanice, a florei si faunei ( multe specii sunt endemice), precum si 

peisajul in sine, transforma acest parc intr-un loc unic in intreaga lume. 
 
Santa Cruz - ½ ZI 
Va va surprinde frumusețea unui oraș deschis la mare, cu parcurile sale minunate și 
clãdiri avangardiste, cum ar fi Auditorium, care nu lasã pe nimeni indiferent. Veti 
avea parte de timp liber pentru a vizita orașul de pe malul Atlanticului, unde puteți 
face cumpãrãturi la un pret bun, deoarece se afla in afara pieței turistice. Un loc ideal 
pentru a merge la cumpãrãturi.  
Deasemenea vom vizita si La Laguna. Orașul a fost declarat Patrimoniu Mondial de 
cãtre UNESCO în 1999 ca fiind exemplu unic de oraș colonial nu încojurat de ziudri. La 
Laguna a fost considerat centrul intelectual al Canariei. 
 

 

SENIOR VOYAGE este conceptul grație căruia cetățenii europeni de peste 55 ani (și nu 

numai) pot beneficia de un program complet pentru a-și petrece vacanța în cele mai 

variate destinații turistice, în perioada sezonului turistic redus octombrie-mai. 

Ai intrat în Senior Voyage Club? Nemaipomenit! Înseamnă că poți pleca într-o vacanță 

premium la prețuri incredibil de mici.  

Vei avea ocazia să vizitezi Spania și să împărtășești experiența ta cu alți seniori din 

toate colțurile Europei. Pentru ca totul sa fie ușor și accesibil, grupul de companii care 

activează sub umbrela Memento Holidays subvenționează și negociază costurile 

călătoriei, făcând produsul Senior Voyage unic pe piața din Europa. 

Această inițiativă se încadrează în sfera așa numitului turism social, oferind ocazia 

tuturor să descopere lumea. Modul de obținere al  SENIOR VOYAGE CLUB CARD, 

precum și regulamentul după care acesta funcționează este disponibil la adresa 

www.seniorvoyage.eu. 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD se acorda contra cost (25 euro/card) la achiziționarea 

primului pachet SENIOR VOYAGE, pentru a putea beneficia de avantajele cardului.  

 

http://www.seniorvoyage.eu/


 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE PLECARE  

 
                                                      STANDARD 

                                                      Loc în DBL  

13.04*, 02.11* 495 €  

06.04*  PASTE 

20.04*, 27.04*, 04.05*, 11.05*, 

18.05*,21.05, 01.06*,08.06, 05.10*, 

12.10*, 19.10*, 26.10* 

545 € 

15.06,22.06, 30.06, 06.07, 14.09, 
21.09 

575 € 

13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 
17.08, 24.08, 31.08, 07.09 

595 €  

Supliment SGL 250 € 

Reducere cazare in camera DBL cu 
pat suplimentar/ fiecare persoană 

                                                            10 € 
 

Reducere un copil 2-11.99 ani cazat 
în cameră cu 2 adulti fara pat 
suplimentar 

                                                            80 € 
 

Un copil 0 - 1.99 ani: 70 euro (o parte din taxa de aeroport) 

*Compania aeriana WIZZ AIR 

  Perioada 15.06-21.09 – compania aeriana BLUE AIR 

Localizare 

Hotelul este situat in statiunea Puerto de la Cruz si hotelul include 2 clădiri 

(Bonanza şi Canarife). 

 

Facilitățile complexului 
Hotelul pune la dispoziţia turistilor: piscine în aer liber, o varietate de 
activităţi, cum ar fi tenis, baschet şi programe de divertisment pentru copii. 
Centrul spa al hotelului are saună şi cadă spa. De asemenea, oaspeţii pot 
opta pentru o serie de masaje şi tratamente de înfrumuseţare. Recepţia 
hotelului oferă acces gratuit la internet WiFi. 

 

Facilitățile camerelor 

Camerele oferă balcon cu vedere la mare, la munte sau la piscină; includ TV 

prin satelit şi minibar. 

Hotel Blue Sea Puerto Resort 4* (sau similar) 

www.blueseahotels.com 

  

O B S E R V A Ț I I   

 

• NU se accepta partaj 

• Persoanele cu vârsta sub 55 ani care nu 

au insotitor peste 55 ani, vor plati 

supliment 50 euro 

• Tarifele afișate sunt pentru un loc în 

cameră dublă. 

• Avans obligatoriu la inscriere 100 

euro/pers, diferenta de plata pana la 

50% a se incasa cu pana la 2 luni inainte 

de plecare si restul de plata cu 1 luna 

inainte de plecare.  
 

 

http://www.blueseahotels.com/
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N O T A  

• Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din 

ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul 

ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul 

care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă 

cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

• Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative 

similare. Hotelul va fi nominalizat cu 3-5 zile inainte de plecare. Hotel Similar se 

refera la conditii de cazare si masa nu si la localizarea acestuita. 

• Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia; problemele legate 

de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, 

asistat de insotitorul de grup. 

• Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe 

suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); in momentul sosirii la hotel, solicitati 

receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru Spania.  

• Compania aeriană îşi rezervă dreptul de a modifica orarul de zbor. 

• Agentia nu  se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc  singure 

• Tarifele afisate pot suferi modificari in functie de fluctuatiile de pret ale taxelor sau 

ale petrolului, impuse de compania aeriana. 

• Turistii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore inainte de plecare. Limita de bagaj admisa 

pentru bagajul de cala este de 23 Kg/ pasager si pentru bagajul de mana este de 10 Kg/ 

pasager (dimensiunile sunt: 55x40x20 cm). 

află mai multe pe 

www.seniorvoyage.eu 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

 

 
 

Categoria hotelurilor si a 

mijloacelor de transport este cea 

oficiala pentru tara vizitata. 

Autoritatile locale isi rezerva 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a oricarei 

persoane care nu prezinta 

suficienta incredere. Agentia 

organizatoare nu poate fi facuta 

raspunzatoare pentru astfel de 

situatii ce nu pot fi depistate 

anterior plecarii. Turistul isi asuma 

riscurile de a-i fi refuzata intrarea 

si de aceea este obligat sa 

informeze agentia asupra oricarui 

incident petrecut in afara 

granitelor Romaniei, precum si 

asupra oricarei tangente pe care o 

are cu statul vizitat.  

Programul poate fi modificat de 

către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective în funcţie de 

anumite situaţii speciale. 

 


