Pláže a aquaparky
Název

Popis

Ceník platný od 2.3.2018

CENA každého výletu za auto bez rozdílu počtu osob a nikoli za osobu

Pláž Amadores u
Puerto Rico
LINK

Umělá písečná pláž Playa de Amadores+dětské vodní atrakce+bílý písek+klidné
vlny+restaurace+bary+obchůdky. Odjezdy 9:00 - 14:00. Návraty 14:00 - 18:00, každý
den.

Cena z destinace
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 26
Amadores Playa del Inglés € 26
Taurito
€ 29
San Augustín € 26
Mogán
€ 29
Pto Rico/ANFI Las Palmas € 59

Maspalomas
Pláž Playa de Mogán Umělá písečná pláž Playa de Mogán vedle kanárských Benátek+sportovní aktivity na
Playa del Inglés
vodě, skútry, potápění+jemný písek+bez vln+restaurace+bary+obchůdky. Odjezdy 9:00 - San Augustín
14:00. Návraty 14:00 - 18:00, každý den.
Pto Rico/ANFI
LINK

€ 29
€ 29
€ 29
€ 29

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 29
€ 59

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 20
€ 20
€ 20
€ 29

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 29
€ 35
€ 35
€ 59

Maspalomas
San Augustín
Puerto Rico

€ 24
€ 24
-

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 29
€ 29
€ 59

Vodní ráj Aqualand
Maspalomas

Vodní park, skluzavky, tobogány, bazény, dětský vyhřívaný, 13 zábavných atrakcí,
restaurace, pizerie, šatny. Odjezdy 9:30 - 15:00. Návraty 12:00 - 18:30, každý den.

LINK

Pláž v komplexu ANFI Perla Gran Canaria, duny a sedmikilometrová písečná pláž od majáku Maspalomas až k
LINK

San Augustín. Lehátka, slunečníky, doprovodné sportovní aktivity v místě. Modrá vlajka
EU za čistotu a bezpečnost.
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Ceník platný od 2.3.2018

CENA každého výletu za auto bez rozdílu počtu osob a nikoli za osobu

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)

Pláže pro naturisty a Perla Gran Canaria, duny a sedmikilometrová písečná pláž od majáku Maspalomas až k
ceny viz článek
San Augustín. Lehátka, slunečníky, doprovodné sportovní aktivity v místě. Další zátoky
nudisty
LINK

Pláž Maspalomas
LINK

Aquapark v údolí
Taurito
LINK

Zapůjčení slunečníků
a dalších věcí na pláž
LINK

Pláž v Las Palmas
LINK

LINK

bez civilizace i kamenité pláže bez zvědavých očí.

Perla Gran Canaria, duny a sedmikilometrová písečná pláž od majáku Maspalomas až k
San Augustín. Lehátka, slunečníky, doprovodné sportovní aktivity v místě. Modrá vlajka
EU za čistotu a bezpečnost.

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 20
€ 20
€ 20
€ 29

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 29
€ 35
€ 35
€ 59

Park má vyjma řady atrakcí pro děti a dospělé i velké bazény s přihřívanou vodou v
zimním období, k dispozici je dostatečné množství lehátek a slunečníků. A ceny jsou o
polovinu levnější než v Aqualandu Maspalomas. Restaurace. Slaná voda.

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 29
€ 29
€ 29
€ 29

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 29
€ 59

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 65
€ 68
€ 68

Zapůjčíme rozkládací plážová sedátka, slunečníky, nafukovací matrace, surfová prkna
ceny viz článek
nebo termoboxy, které Vám zajistí stále chladné nápoje. Na přání zajistíme i vybavení
pro děti a jejich hry na písku.

Maspalomas
Tříkilometrová písečná pláž Las Canteras s řadou restaurací, barů a obchůdků. Ideální Playa del Inglés
pro koupání od května do konce září. Odjezdy 9:00 - 14:00. Návraty 14:00 - 18:00, každý San Augustín
den.
Pto Rico/ANFI

LINK

€ 59
€ 59
€ 59
€ 65

Ceník platný od 02.03.2018

KONTAKT
tel.: český mobil +420 702 560 575
e-mail: grancanariaservis.cz@gmail.com
Facebook: Grancanariaservis.CZ
Skype: Grancanariaservis.cz

CENA každého výletu je vždy za auto bez rozdílu počtu osob a nikoliv za osobu.
Počet osob v autě si určijete vy. My k vám nikoho nepřidáme.
Jsme flexibilní, jezdíme 365 dní v roce, máme dětské sedačky pro děti od 3 měsíců, vozíme kola i nadměrná
zavazadla.
Max. počet osob v jednom autě 4 osoby (mimo řidiče), ale vypravíme i dvě auta nebo mikrobus pro 8 cestujících
nebo autobus pro velkou skupinu
Při rezervaci e-mailem zašlete zprávu na grancanariaservis.cz@gmail.com ve formě : jméno, příjmení, kontaktní telefon, hotel,
požadovaný termín(datum), počet osob. Nenašli jste v ceníku svou destinaci? Napište nám!

