
Speciality

LINK

předmět mailu: GOLF

Oslavy mandlových 

květů 2019
Na přelomu ledna a února rozkvétají v horách mandlovníky, města Tejeda, Valsequillo, 

San Bartolomé pořádají fiesty mandlových květů, celé horské stráně jsou obsypané 

bílými nebo růžovými květy. Termín pro rok 2018 bude upřesněn. 

Ceny v článku

Název Popis Cena z destinace za auto

CENA každého výletu za auto bez rozdílu počtu osob a nikoli za osobu
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče

úhrada v hotovosti k rukám řidiče)
Ceník platný od 8.6.2019

LINK

Cena od 38 € za osobu, více info v článku. 

Doprava na golfová 

hřiště
Gran Canaria je golfová země, najdete zde velký výběr hřišť i s umělým osvětlením. 

Vyberte si a my Vás tam výhodně dopravíme ve vámi vybraných časech a na přání Vám 

poskytneme doprovod.

LINK

Ceny a odjezdy viz. článek 

Grilovací párty v 

horách

Grilovací párty vysoko v horách pod střechou ostrova Gran Canaria uprostřed 

hlubokých piniových lesů a v nadmořské výšce 1.700 metrů. Ryby, krevety, maso, 

zelenina, vše kanárské provenience. Šampaňské, víno a další nápoje. Originální dárek 

například k životnímu jubileu vašeho partnera. Prohlídka starého kanárského města a 

výjezd na nejvyšší horu ostrova 1.949 mnm. Originální dárek například k narozeninám 

vašeho partnera.

http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/speciality/gran-canaria---grilovaci-party-pod-roque-nublo.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/speciality/oslavy-mandlovych-kvetu---2017.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/speciality/oslavy-mandlovych-kvetu---2019.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/speciality/doprava-na-golfova-hriste.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/speciality/doprava-na-golfova-hriste.html


Speciality

Maspalomas € 25 Taurito € 35

Playa del Inglés € 25 Amadores € 33

San Augustín € 27 Mogán € 35

Pto Rico/ANFI € 33 Las Palmas € 49

Odjezdy každý den mezi 11.30 - 21, zpáteční 14 - 0:30 hod.

předmět mailu:  Výběr
 12 hodin 160 euro

6 hodin 80 euro

Canary WOK - ráj pro 

labužníky
Mezinárodní a kanárská kuchyně formou neomezené konzumace 

bufetu+sushi+čína+ryby+krevety+ humři+mušle+chobotnice+sépie+saláty+ 

sladkosti+zmrzlina+čokoláda. Cena za osobu PO-Čt €10,95/dítě €7, Pá-Ne €15/dítě €9.

LINK

Vyberte si směr, vyberte si místo, my vás tam odvezeme, budeme vaším průvodcem. 

LINK

Název Popis

Výlet na přání 

Cena z destinace za auto

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)
Ceník platný od 8.6.2019

http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/speciality/canary-wok---raj-pro-labuzniky.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/speciality/vylet-s-pruvodcem-podle-vaseho-prani-a-programu.html


Ceník platný od 8.6.2019

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

Facebook: Grancanariaservis.CZ
Skype: Grancanariaservis.cz

Počet osob v autě si určijete vy. My k vám nikoho nepřidáme.

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! 

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

CENA každého výletu je vždy za auto bez rozdílu počtu osob a nikoliv za osobu.

mailto:grancanariaservis.cz@gmail.com

