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TENERIFE TOURS EKSKURSIJU PROGRAMMA TENERIFĒ - 2017.GADA OKTOBRIS/NOVEMBRIS 

DATUMI FOTO EKSKURSIJA CENA 
6.oktobris 
14.oktobris 
21.oktobris 
28.oktobris 
31.oktobris 
11.novembris 
16.novembris 
 
(plkst.09.00-
18.00) 
 

 

Tenerifes salas apskates ekskursija 
Piedāvājam Tenerifes salas apskates ekskursiju latviešu 
valodā tikai mūsu grupas ceļotājiem! Ekskursijas laikā, 
braucot ar komfortablu autobusu, redzēsiet visu, kas katram 
Tenerifes apmeklētājam jāredz - Los Gigantes stāvklintis, 
Garačiko vecpilsētu un dabīgos lavas baseinus, mītiem apvīto 
pirātpilsētu Masku, Icod de los Vinos vecpilsētu ar slaveno 
dracēnu El Drago un vīna degustāciju, majestātisko vulkānu 
Teide un Teides nacionālo parku.  
Ideāla ekskursija, lai apskatītu salas krāšņākās vietas! 

35 EUR 
25 EUR (līdz 12.g.v.) 
 

9.oktobris 
16.oktobris 
26.oktobris 
2.novembris 
13.novembris 
21.novembris 
 
(plkst.09.00-
17.00) 
  

Trekings Maskas aiza 
Tikai mūsu grupas ceļotājiem piedāvājam kalnu pārgājienu 
pieredzējuša latviešu instruktora vadībā. Leģendas vēsta, ka 
Maskas aizā pirāti ir noslēpuši salaupītos dārgumus. Pa 
iespaidīgu kalnu serpentīnu ar autobusu dosimies uz dabas 
skatiem krāšno Maskas ciematiņu, no kurienes iesim pa 
kalnu takām uz leju līdz klinšu ieskautam līcim. Nokļuvuši 
ostā, kuģītis pa okeānu mūs aizvizinās līdz Los Gigantes 
pilsētiņai, pa ceļam vērosim varenās Los Gigantes stāvklintis. 

50 EUR 
30 EUR (līdz 12 g.v. ) 
Grūtības pakāpe: 
vidēja, ar kājām 7km 
/ 3h 
 
Cenā iekļauts 
autobuss un biļetes 
uz kuģīti 

4.oktobris 
11.oktobris 
18.oktobris 
25.oktobris 
1.novembris 
8.novembris 
15.novembris 
 
(plkst. 07.00-
19.00)  

La Gomeras salas ekskursija  
Iespēja apmeklēt vienu no viszaļākajām un dabas skatiem 
bagātākajām Kanāriju salu arhipelāga salām - La Gomera.  Ar 
prāmi no Tenerifes nokļūsim pavisam citā pasaulē – 
Garahonay dabas nacionālajā parkā, kas ir vecākais mežs 
pasaulē un ir iekļauts UNESCO cilvēces mantojuma sarakstā. 
Ekskursijas laikā baudīsim kanāriešu pusdienas un svilpotāju 
šovu. Svilpošana senos laikos salā bija ikdienišķs saziņas 
veids starp guančiem. 

65 EUR 
35 EUR (līdz 12.g.v. ) 
 
Cenā iekļauts 
autobuss, prāmja 
biļetes, pusdienas 
 

22.oktobris 
29.oktobris 
4.novembris 
18.novembris 
 
(plkst. 13.00-
19.00) 
 

 

Teides vulkāns   
Apmeklēsim Spānijas augstāko virsotni - gandrīz 4000 m 
augsto vulkānu Teide. Ekskursijas mērķis ir izbaudīt Teides 
Nacionālā parka burvību, kur mūs nogādās ērts tūristu 
autobuss. No bāzes stacijas ar pacēlāju dosimies augšup līdz 
skatu platformai. Tālāk ar kājām kāpsim līdz vulkāna 
virsotnei, no kuras paveras neaizmirstami skati uz vulkāna 
krāteri, Nacionālo parku, Tenerifi, kā arī uz visu Kanāriju salu 
arhipelāgu. Virsotnē baudīsim kanāriešu rumu!  

30 EUR 
20 EUR (līdz 12.g.v.)  
Papildus: 
funikulieris- 27 EUR/
13,50 EUR  
Grūtības pakāpe: 
vidēja, kāpiens 1h 

15.oktobris 
23.oktobris 
3.novembris 
17.novembris 
 
 
(plkst. 09:00- 
18:00) 

 

Tenerifes ziemeļu ekskursija 
Ekskursijas laikā latviešu gida pavadībā būs iespēja apskatīt 
Kanāriju salu pirmo galvaspilsētu La Lagunu, kuras 
vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā. Tālāk dosimies pa kalnu ceļu cauri Anagas kalnu 
masīvam uz Tagananas ciematiņu, kas pārsteigs ar 
neaprakstāmi skaisto dabu. Apskatīsim arī slaveno pludmali 
ar Sahāras tuksneša smiltīm Playa de las Terasitas, 
galvaspilsētu Santa Cruz un Kanāriju salu "reliģisko 
galvaspilsetu" Kandelāriju. Ekskursija piemērota, lai iepazītu 
Tenerifes vēsturiskās pilsētas un mežonīgo dabas krāšņumu. 

35 EUR 
25 EUR (līdz 12.g.v.) 

13.oktobris 
19.oktobris 
27.oktobris 
5.novembris 
20.novembris 
 
(plkst.09:00- 
17:00) 

 

Pārgājiens Teno kalnu masīvs (siera ceļš) 
Pārgājiens latviešu gida vadībā pāri Teno kalnu masīvam, kas 
ir viena no iecienītākajām trekinga vietām Tenerifē. 
Pārgājiena laikā redzēsiet salas dabas daudzveidību, kā arī 
galvu reibinošus skatus no kalnu virsotnēm uz Maskas aizu, 
Teides vulkānu un blakus esošajām La Gomeru un La Palmas 
salām. Pārgājiens tiek saukts arī par "siera ceļu", jo apgabals 
ir slavens ar saviem kūpinātajiem kazas sieriem, kurus 
pārgājiena laikā varēsiet nopirkt no vietējiem zemniekiem. 

50 EUR 
30 EUR (līdz 12 g.v.) 
 
Grūtības pakāpe: 
vidēja,  
ar kājām 10 km / 4 h 

24.oktobris 
14.novembris 
 
(plkst. 09:00-
17:00) 

 

Trekings Gimāras logi (Ventanas de Guimar)  
Īpašs piedāvājums adrenalīna cienītājiem! Viens no 
iespaidīgākajiem pārgājiena maršrutiem Tenerifē 
pieredzējuša latviešu gida vadībā. Sāksim pārgājienu no 
senās Gimāras pilsētas. Tālāk ceļš mūs vedīs pāri kalnu 
grēdām un caur tumšiem tuneļiem kalna iekšienē. Maršruts 
ļaus iepazīt Tenerifes mistērisko dabu un skatīt elpu 
aizraujošas ainavas.  Gimāras logu ceļš ir izaicinājums tiem, 
kam nav klaustrofobija un bailes no augstuma. 

50 EUR 
30 EUR (līdz 12 g.v. ) 
 
Trekinga grūtības 
pakāpe: sarežģīta,  
ar kājām 7km / 3 h 
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Brīvi pieejami 
datumi 
 
(plkst.10:00-
17.00) 

 

Siam parks 
Lielākais ūdens atrakciju parks Eiropā atrodas Tenerifes 
dienvidos. Tas ir piemērots visai ģimenei - neskaitāmi 
nobraucienu kalniņi sniegs gan adrenalīna devu, gan laisku 
atpūtu pie smilšu lagūnas ar mākslīgiem viļņiem. Paši 
drosmīgākie varēs pārbaudīt sevi, nošļūcot no brīvā kritiena 
Tower of Power, kamēr laiskākie riņķos eksotiskajā upītē, 
sajūtoties kā džungļos. Parkā ir apsildāms ūdens, no Las 
Americas kūrorta uz parku dodas bezmaksas autobuss. 

34 EUR 
23 EUR (6-11 g.) 
Loro+Siam parks 
58 / 39,50 EUR (bez 
autobusa transfēra 
uz Loro parku). 

Brīvi pieejami 
datumi 
 
(plkst.10:00-
17.00) 

 

Loro parks 
Zooloģiskais parks, botāniskais dārzs un cirks vienuviet. 
Parks atrodas salas ziemeļu daļā, Puerto de la Cruz pilsētā. 
Šobrīd tajā mājo vairāk nekā 3500 dzīvnieki, kopā 300 
dažādas sugas. Tajā ir viena no lielākajām papagaiļu 
kolekcijām visā pasaulē, kā arī iespaidīgi delfīnu, vaļu un 
roņu šovi. Parku iespējams apmeklēt ar īrētu automašīnu vai 
izvēloties ekskursiju ar autobusu. 

34 EUR/ 
23 EUR  (6-11g.) 
Loro+Siam  
58 / 39,50 EUR (bez 
autobusa transfēra 
uz Loro parku). 

Brīvi pieejami 
datumi 
 
(plkst. 10:00-
17.00) 

 

Džungļu parks 
Zooloģiskais un botāniskais parks, kura teritorija izveidota 
pēc līdzības ar īstiem džungļiem, un kurā mājo vairāk nekā 
500 dzīvnieku sugas.  Parka lielākais lepnums ir visdažādāko 
sugu ērgļi. Pastaigas pa parka līkumotajiem celiņiem, virvju 
tiltiņiem virs krokodilu mājvietām, ūdenskritumi un klintis 
sagādās daudz neaizmirstamu mirkļu.  
Bērnu priekam- rodeļu un džungļu trase. 

25 EUR 
17,50 (5-10 gadi)  
8 EUR (3-4 gadi)  
Džungļu parks+ 
Akvalande 
36 EUR/26 EUR 
bērniem/ 8 EUR  

Brīvi pieejami 
datumi 
 
(plkst.10:00-
17.00) 

 

Akvalande 
Ūdens paradīze bērniem vecumā no 2 līdz 10 gadiem. Parkā 
ir atsevišķa teritorija vismazākajiem apmeklētājiem - 
Akvalandes mini parks. Akvalande piedāvā arī unikālu 
iespēju piedalīties delfīnu apmācībā, noskatīties delfīnu šovu 
un fotografēties ar tiem. Prieka un piedzīvojumu pilna diena 
ar bērniem garantēta! 

 25 EUR 
17,50 (5-10 gadi)  
8 EUR (3-4 gadi)  
Džungļu parks+ 
Akvalande 
36 EUR/26 EUR 
bērniem/ 8 EUR  

Brīvi pieejami 
datumi 

 

Safari ar ūdensmoci 
Izbaudi okeāna burvību izbraucienā ar ūdens motociklu Jet 
Ski. Tas ir ideāli piemērots gan aktīvas atpūtas cienītājiem, 
gan arī ģimenes atpūtai. Izbraucieni notiek gar Tenerifes 
dienvidu piekrasti instruktora pavadībā. Braucienam ir 
iespējams izvēlēties gan vienvietīgos, gan divvietīgos 
hidrociklus. Izbrauciena ietvaros paredzēta peldēšana. 
Noteikti okeānā sastapsiet arī delfīnus un vaļus. 

Viens/Divi uz moča 
1h--100EUR/120EUR 
2h--150EUR/180EUR 
3h-220EUR/250EUR 

Brīvi pieejami 
datumi 
 

 

Izbrauciens ar katamarānu - vaļu un delfīnu  vērošana 
Trīs stundu garajā izbraucienā ar katamarānu pa Atlantijas 
okeānu vērosim vaļus un delfīnus, peldēsimies, snorkelēsim 
un sauļosimies, baudīsim uzkodas un atspirdzinošus 
dzērienus.  Neaizmirstamas emocijas un relaksējoša atpūta 
Atlantijas okeānā! 

50 EUR 
20 EUR (līdz 11.g.v.) 
3h 
 

Brīvi pieejami 
datumi 

 

Makšķerēšana 
Zvejas kuteris, kas ir pilnībā aprīkots ar visu nepieciešamo 
visdažādāko okeāna zivju makšķerēšanai, un tā 
pieredzējušais kapteinis jau gaida tieši Tevi. Pasākums ir 
makšķernieku sapņa vērts.  Pēdējo gadu laikā no šī zvejas 
kuģīša noķerti neskaitāmi smagsvaru tunči un marlini!  

65 EUR  

Brīvi pieejami 
datumi 
 
 

 

Sērfings 
Piedāvājam sērfinga nodarbības Tenerifes dienvidu daļas 
pludmalēs latviešu instruktora vadībā. Palīdzēsim iemācīties 
sērfot, atrast līdzsvaru un lasīt okeānu kā grāmatu. 
Piemeklēsim labākās pludmales, kurās jutīsities droši un 
noķersiet īsto vilni. Nekad nav par vēlu sākt sērfot!  

40 EUR 
3 h 

Brīvi pieejami 
datumi 
 
(plkst. 19.00-
23.00) 
  

Viduslaiku bruņinieku šovs 
Pavadiet aizraujošu vakaru Viduslaikos, kas notiks autentiski 
būvētā viduslaiku pilī San Miguel, kur vērosiet krāšņas 
bruņinieku cīņas. Pasākumā būs bagātīgi klāti galdi 
Viduslaiku stilā. Aizraujoši pavadīts vakars vēsturiskā 
gaisotnē patiks kā bērniem, tā vecākiem. 

55 EUR/ 
27,50 EUR (3-14 g.) 
Cenā iekļauts 
autobuss, vakariņas 

 

 

 


