Půldenní výlety
Název

Popis

Cena z destinace

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určeno pouze pro vás)
Maspalomas € 79
Taurito
€ 87
Arucas - Firgas - Teror Pláž Las Canteras - neogotická katedrála - historické městské jádro a francouzský park likérka
s
ochutnávkou
(poplatek)
vodní
kaskáda
+
heraldika
měst
+
plastiky
kan.
Playa del Inglés € 79
Amadores € 85
- Bandama
ostrovů - vodní mlýn z 16.století - balkonová ulice a madona Virgen del Pino ve městě
San Augustín € 79
Mogán
€ 87
LINK
Teror - zelený sever, vinice, sopečný kráter.
Pto Rico/ANFI € 85
Las Palmas € 99
Ceník platný od 8.6.2019

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

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 79
€ 79
€ 79
€ 85

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 87
€ 85
€ 87
€ 99

Maspalomas
Nedotčené části hor - větrný mlýn - stará zemědělská vesnička - barevné skály Playa del Inglés
banánové a rajčatové plantáže - hluboká skalní údolí - vysokohorské přehrady San Augustín
zapomenuté městečko v horách - tajemný čedičový monolit - město v kráteru s kultovní
Pto Rico/ANFI
cukrárnou - výhledy na Roque Nublo a Bentyaga s trekem - kanárské Benátky.

€ 79
€ 79
€ 79
€ 79

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 79
€ 79
€ 79
€ 99

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 75
€ 75
€ 75
€ 79

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 81
€ 79
€ 81
€ 99

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 75
€ 75
€ 77
€ 77

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 77
€ 77
€ 77
€ 95

Střecha Gran Canaria,
Údolí tisíce palem Fataga, vodní mlýn, palmová oáza+město San Bartolomé+skalní
vinný sklípek a
monument Roque Nublo+borovicové lesy+nejvyšší hora Gran Canaria+originální
Aguimes
kanárské vinařství, výhledy na celý ostrov a sousední Tenerife, sopečný kráter+město
LINK

Panorama tour
LINK

Kávovníková plantáž,
vinařství, botanická
zahrada
LINK

Největší přehrada,
barevné skály a
přístav Mogán
LINK

biskupů Aguimes+údolí obydlených jeskyní+řada volitelných cílů.

Zavítáte na rodinou kávovníkovou a banánovou plantáž, projdete se pomerančovými
sady, nahlédnete pod pokličku vinařství a do soukromé kaple, ochutnáte kanárskou
kávu, víno i domácí kulinářské speciality. Seznámíte se s pěstováním kávy a jejím
zpracováním, ochutnáte pomeranče přímo ze stromu. To vše samozřejmě s možností
zakoupení vína, kávy a mnoha dalších kanárských specialit.

Tento výlet je určený především pro milovníky přírody, hor a nespoutané přírody. Na
své si přijdou i fandové botaniky a geologie. Nadšeni budou ti, kteří chtějí objevovat
nepoznané a podívat se do míst, kam vjede jen osobní vůz.

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

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!

