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

495 € /pers/sejur 

D A T E  D E  P L E C A R E :  

1 4 . 0 4 - S Ă R B Ă T O R I L E  

P A S C A L E ,  2 1 . 0 4 ,  2 8 . 0 4  

 

515 € /pers/sejur 

 5 . 0 5 ,  1 2 . 0 5 ,  1 9 . 0 5 ,  

2 6 . 0 5 ,  2 . 0 6 ,  9 . 0 6 ,  2 9 . 0 9 ,  

6 . 1 0 ,  1 3 . 1 0 ,  2 0 . 1 0  

 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E   
 Transport avion Bucureşti – 

Tenerife – Bucureşti (compania 
Wizz Air) – nu este inclus catering  

 7 nopţi cazare la hotel de 4* 

 Mic dejun, prânz şi cină (trei mese 

bufet continental pe zi - conform 

programului, cu 1 pahar de apă şi 

unul de vin la cină) 

 Excursie opţională ½ zi PUERTO DE LA 

CRUZ 

 Transfer aeroport – hotel - aeroport 

 Asistenţă turistică* 

*Asistenţa turistică este asigurată de 

reprezentanţii din destinaţie, care oferă 

suport şi ţin legătura cu organizatorul pentru 

buna desfăşurare a programului. Serviciul 

include preluarea de la aeroport şi însoţirea 

turiştilor până la hotel, precum şi preluarea 

de la hotel şi însoţirea turiştilor până la 

aeroport în ziua plecării. De asemenea, 

asistenţa oferă variante pentru excusiile 

opţionale şi acompaniază   turiştii în 

deplasarea către obiectivele turistice. 

P R E Ţ U L  N U  I N C L U D E  
 Taxele de aeroport - 125 

euro/persoana 
 Asigurarea medicală de călătorie şi 

asigurarea storno 

Senior Voyage este acum disponibil şi pentru destinaţia Tenerife, locul perfect 
pentru o vacanţă spectaculoasă şi odihnitoare. 
 
Puerto de la Cruz 
Aceasta este o stațiune mai liniștită și mai răcoroasă ce se găsește în nord-vestul 
insulei. Stațiune cu tradiție pe insulă, pune la dispoziția oaspeților săi numeroase 
baruri, terase, restaurante cu specific internațional sau local, precum și locuri 
unde puteți face cumpărături negociind prețul obiectelor. 

 

Plajele 

Natura vulcanică a insulei indică faptul că doar câteva din plajele actuale sunt 

naturale, caracterizate de nisip negru de origine vulcanică. Din dorința de a 

transforma această insulă într-o importantă destinație turistică, au fost create 

resorturi și plaje cu nisip auriu importat din diferite regiuni. 

 

 

Nu ratati excursiile optionale: 
 

 

Turul insulei: 
Plecare spre oraşul de Icod de los Vinos, cu o scurtă oprire la Drago-ul milenar 
(opţional). Urcare la Mirador de Garachico spre munţii din nord-vestul insulei. 
Ajunşi la Cumbre de Erjos vom cobori la municipalitatea din Santiago del Teide si 
litoralul sau, unde veţi vedea stâncile Los Gigantes. Parcurgând oraşele de pe 
coasta de sud a insulei, se ajunge la Playa de Las Americas, unde vom avea  timp 
liber pentru prânz sau picnic (opţional). Pe Autostrada de Sud, ne vom îndrepta  
în direcţia de ieşire din Puerto de la Cruz, vizitând Villa Mariana de Candelaria, 
unde vom face o scurtă vizită la Sfânta Protectoare a arhipelagului Canarias 
 

Santa Cruz capitala- muntii Anaga- satul Taganana 

Plecare spre Santa Cruz de Tenerife, capitala insulei, cu oprire în zona comercială 

pentru oferi posibilitatea de a face cumpărături. După amiază vom continua în 

satul Taganana, trecând prin cartierul de pe scari San Andrés, in drum, pe 

şoseaua Bailadero vom avea o vedere frumoasă către Playa de Las Teresitas. Ne 

vom îndrepta apoi către Cordillera de Anaga, de unde  puteţi aprecia pădurea din 

zonă şi vom coborî apoi la satul de Taganana. La sosire, timp liber pentru prânz 

sau picnic (opţional) şi pentru a vizita satul. După vizita la Taganana, vom urca 

Muntele Mercedes (600 m deasupra nivelului mării) până la „La Laguna”. 

 

Parcul Loro 

situat în Puerto de la Cruz, culmea Insulelor Canare şi "must" –ul  tuturor 

vizitatorilor. Acesta isi așteaptă vizitatorii numărate specii de: leii de mare, 

delfini, papagali şi desigur, balena ucigașă. "Planet Penguin" este o replică 

perfectă a Antarcticii în care cca. aproximativ 200 de pinguini se distrează 

scufundându-se în apa îngheţată şi se tăvălesc în cele 12 de tone de zăpadă 
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 Intrările la obiectivele turistice, alte 
taxe şi cheltuieli personale. 

 

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 însoţitor cu 
vârsta peste 55 de ani plătesc 
supliment 50 euro/sejur 7 nopţi.  
BONUS! Pentru posesorii de Senior 
Voyage Club Card nu se percepe acest 
supliment. 
* Nu se acceptă partaj pentru acest 
program. 
* Excursiile opţionale precizate alăturat 
au caracter informativ; la sosirea în 
destinaţie se oferă programul detaliat 
şi zilele în care se pot efectua. 
* Excursia opţională gratuită se 
organizează în prima sau în ultima zi, în 
drum spre aeroport sau hotel, în 
funcţie de orarul de zbor. 
* Pentru organizarea excursiilor 
opţionale este nevoie de un grup 
minim de 20 de persoane.  
*  Hotelul selectat pentru acest 
program poate fi schimbat cu un hotel 
similar; organizatorul îşi rezervă 
dreptul de a face aceste modificări pe 
parcursul derulării programului. 
* Preţurile pachetelor afişate pot suferi 
modificări în cazul în care compania 
aeriană impune costuri suplimentare 
(fluctuaţii de preţ ale combustibilului 
sau diverselor taxe).  
 

 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  
*Turiştii se vor prezenta la aeroport cu 
2 ore înainte de plecare. 
*Greutatea maximă admisă gratuit la 
bagajul de cală este de 20 kg. 
Transportul bagajelor care depăşesc 
cantitatea admisă gratuit este supus 
unor costuri suplimentare şi trebuie 
solicitat la momentul rezervării. 
Bagajul de mână nu poate depăşi 7 kg.  
Nu aveţi voie să introduceţi în bagajele 
dumneavoastră obiecte care ar putea 
pune în pericol siguranţa aeronavei sau 
a pasagerilor. 
*Orarul de zbor poate suferi 
modificări; orarul poate fi confirmat 
doar înainte de plecare. 
*Clasificarea hotelurilor este făcută de 
autorităţile spaniole acreditate 
raportat la normele locale şi naţionale. 

adevărata - şi toate acestea în timpul primăverii constante din Tenerife. În afară 

de gorile, tigri, aligatori, rechini, etc. acesta oferă si o grădină botanică unică, cu o 

multitudine de plante exotice şi peste de 8000 de palmieri. 

Isla La Gomera 

Excursia va începe cu vizitarea Parcului Naţional Garajonay, rezervaţie autentică 

de laurisilva şi patrimoniu al Umanităţii. Oprire la Mirador de Agando. Între orele 

prânzului vom avea timp liber pentru masa de prânz în una dintre comunele  Las 

Rosas sau Agulo (ambele situate in zona de mijloc a rutei). 

În restaurant vom avea o demonstraţie de cântece la fluierul gomer. Continuam 

către Valea Hermigua, San Sebastian, locul în care se găsesc ultimele rămăşiţe 

istorice ale trecerii lui Cristofor Columb înainte de a pleca în America: La Torre 

del Conde (Turnul Contelui), capela şi Pozo de la Aguada (Puţul Aguanda).  

Printre insule cu avionul 

Trecând prin Puerto del Carmen, ne îndreptăm către  Yaiza, trecând prin satele  

Macher şi Uga, pentru a lua  micul dejun. Mai târziu ne îndreptam către 

"Grajdurile Cămilelor" situate la intrarea în Parcul Naţional Timanfaya. Vom face 

o plimbare cu cămila de aprox. 20/25 de minute. În continuare vom vizita Munţii 

de Foc de pe ¨Islote del Hilario¨ unde vom realiza experimente geotermice şi 

experimente vulcanice. Imediat apoi vom face ¨Ruta Vulcanilor¨ unde putem 

observa interiorul parcului şi numeroșii săi vulcani. După masă ne îndreptam 

către partea de nord a insulei. Trecând prin satele Teguise, vechea capitală a 

insulei, Los Valles şi  Haria, unde vom avea o privelişte minunată către "Valea 

celor 1.000 de Palmieri."  

Castelul 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 

Excursie maritima 

Royal Delfin este un catamaran modern cu puntea de cristal. Datorită acestui 
fapt, pasagerii se pot bucura într-un mod optim de delfinii şi  balenele care 

populează oceanul din jurul insulei Se pot vedea mereu balene şi delfini pentru 

că vaporul este prevăzut cu uriaşe cabine subacvatice ce dau senzaţia unui 

acvariu gigant. După vizita balenelor vom ancora într-un golf pentru a ne putea 

bucura de mâncare si unde pasagerii pot înota in oceanul Atlantic. 

 

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 

 

http://www.gemaplayahoteles.com/hotel-turquesa-playa/ 

Localizare 

Hotelul Turquesa Playa Gran 4* este amplasat pe spectaculoasa insula Tenerife, la 

doar 4 minute de Playa Jardin si la cateva minute de Loro Parque.  

 

Facilitățile complexului 

Hotelul Turquesa Playa Gran 4* dispune de restaurant, 4 piscine exterioare, 1 

piscina interioara, conectare wi-fi gratuita pe terasa (ore limitate), 2 baruri, 1 

terasa, discoteca, loc de joaca pentru copii, magazine, mini-market, coafor, sala de 

jocuri, mini-cinema, sala de gimnastica, sauna/jacuzzi (contra cost). 

 

Facilitățile camerelor 

Toate camerele hotelului Turquesa Playa Gran 4* dispun de frigider, balcon sau 

terasa si TV cu posturi prin satelit. 

Hotel Turquesa Playa Gran 4* (Diamante Suites 4*, Blue Sea 

Interpalace 4*, sau similar 4*) laya/http://www.gemaplayahoteles.com/hotel-turquesa-

playa/ 

http://www.gemaplayahoteles.com/hotel-turquesa-playa/ 

R E D U C E R I  &  S U P L I M E N T E  

 

 Supliment SGL: 220 euro 

 NU se accepta partaj 

 A treia persoană nu are reducere 

 Un copil 0 - 1.99 ani: gratuit; un 

copil 2 - 10.99 ani: plateste 290 

euro (biletul de avion) + 125 euro ( 

taxele de aeroport), în cameră cu 2 

adulți, fără pat suplimentar; un copil 

11-12.99 are reducere 100 euro din 

preţul de adult 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani care 

nu au însoţitor peste 55 ani, plătesc 

supliment 50 euro 

O B S E R V A Ț I I   

 Preţul afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Avans obligatoriu la înscriere: 100 

euro/pers, diferenţa de plată până 

la 50% se achită cu până şa două 

luni înainte de plecare; diferenţa se 

achită cu o lună înainte de plecare.  

http://www.gemaplayahoteles.com/hotel-turquesa-playa/
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Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este stabilită de 

autorităţile acreditate din ţara de 

destinaţie. Poliţia de frontieră locală 

îşi rezervă dreptul de a refuza 

intrarea pe teritoriul statului pe care 

îl reprezintă a oricărei persoane fără 

a îşi justifica decizia. Agenţia 

organizatoare nu este responsabilă 

pentru astfel de situaţii, care nu pot 

fi depistate anterior plecării. 

Responsabilitatea cade în sarcina 

turistului şi de aceea acesta este 

obligat să informeze agenţia în 

privinţa oricărui incident  în care a 

fost implicat în afara graniţelor 

României, precum şi asupra oricărei 

tangenţe pe care o are cu statul 

vizitat.  

Programul poate suferi modificări, 

turiştii urmând a fi informaţi de 

către conducătorul de grup, în ceea 

ce priveşte ordinea de desfăşurare 

sau înlocuirea unor destinaţii / 

obiective din program datorită unor 

împrejurări care justifică noile 

opţiuni.  

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 final cu 3-5 zile inainte de plecare. Hotel similar 

se refera la conditii de cazare si masa nu si la localizarea acestuia. 

 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. 

 Preţurile pachetelor afişate pot suferi modificări în cazul în care compania aeriană 

impune costuri suplimentare (fluctuaţii de preţ ale combustibilului sau diverselor 

taxe).  

 Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 ore inainte de plecare. Limita de bagaj admisa 

pentru bagajul de cala este de 20 kg/pasager si pentru bagajul de mana este de 7 kg/ 

pasager (dimensiunile sunt: 55x40x20 cm). 

Află mai multe pe 

www.seniorvoyage.eu 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 


