
 
 

 

 

 

Tenerife – GF Isabel 4* 

Tenerifi mēdz dēvēt par mūžigā pavasara salu maigā klimata dēļ. Salas 

centrā izslējies Teides vulkāns, kura virsotnē pārņem sajūta, ka atrodies uz 

mēness, sadala salu divās klimatiskajās zonās – saulainajos un sausajos 

dienvidos vasaru var baudīt visu gadu. Viesnīca atrodas 500 m attālumā 

no okeāna krasta un 600 m no kūrorta centra. 

 

11.12. – 18.12.2021 

GF Isabel 4* ar brokastīm 
https://gfhoteles.com/hotel/gf-isabel/ 

Cena 815 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 
 

 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums Rīga – Tenerife - Rīga 

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• transfērs: lidosta – viesnīca - lidosta 

• studio numurs ar virtuves stūrīti 

• ēdināšana brokastis  

• gida pakalpojumi viesnīcā 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Ekskursijas (būs iespējams iegādāties uz vietas no gida) 

• Personīgie izdevumi 

• Tests pirms izlidošanas un atgriešanās (apmēram 135 eur) 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
 

 

 

 

 

 

22571221  

 

aija.daudze@balt-go.lv 

https://www.novatours.lv/meklet/index/step3/show/dc/CN/c/TFS/h/ESTESMERAL/noCity/true?orderbtn=0&forceWid=
mailto:aija.daudze@balt-go.lv


 

 

Ekskursijas: 

 

Biļetes uz Loro parku un Saim parku 58 eur/bērniem 40 eur 

Loro parks – liels Zoo un izklaižu parks zem atklātas debess, kurā Jūs varēsiet noskatīties 4 izrādes: 

Delfīnu šovu, vaļu šovs, jūras lauvu šovs un papagaiļu šovs. Vārēsiet arī apmeklēt pingvināriju, 

akvāriju, kurā dzīvo haizivis un rajas. Izdevīgāk iegādāties ekskursijas uz abiem parkiem. 

Siam Parks ir ūdens atrakciju parks ar baseiniem visa veida ūdens slīdkalniņiem visiem vecumiem. 

Loro parks ar transfēru no viesnīcas un uz viesnīcu 57 eur/bērniem 30 eur 

 

Deju šovs „Evolution” 47 eur/bērniem 24 eur 

Liels deju šovs koncertzālē Piramide de Aronu. Galvenā horeogrāfs Karmen Mota vadībā. 

 

Izbrauciens ar kūģiti „Peter Pen” 39 eur/bērniem 20 eur 

3 h izbrauciens ar kuģīti okeāna, kura laikā būs iespējams ieraudzīt delfīnus un izpeldēties atklātā 

okeānā. 

Ērgļu parks 24 eur/bērniem 17 eur 

 

Ekskursija uz La Gomera salu ar prāmi 74 eur/bērniem 37 eur 

Apmeklēsiet Garahonai nacionālo parku, pabūsiet Lauru mežā, pusdienojot vietējā krodziņā dzirdēsiet 

“svilpju valodu” un apmeklēsiet La Gomeras salas galvaspilsētu San Sebastjanu. 

 

Bijusī galvaspilsēta - La Laguna un Santa Krusa 34 eur/bērniem 17 eur 

Ekskursija vēstures un arhitektūras cienītānjiem. La Laguna ir UNESCO pasaules mantojuma sarakstā 

un musdienās ši pilsēta ir visa Kanāriju salu arhipelāga garīgais un kultūras centrs. Pēc La Lagunas 

apmeklēsiet vīna pagrabu, kur būs iespēja nodegustēt labākos Kanāriju salu vīnus. Pusdienās baudīsiet 

raksturīgos Kanāriju ēdienus. Santa Krusā būs brīvs laiks pastaigai vai kādiem pirkumiem. 

 

Maskas aiza un Teides vulkāns 30 eur/bērniem 16 eur 

Dosieties pa stāvajiem serpentīniem caur eikaliptu mežiem uz gleznaino Maskas aizu, kas atrodas pie 

maza ciematiņa, kas pavisam nesen vēl bija pavisam izlolēts no apkārtējās pasaules. Pa ceļam braucot 

pavērsies burvīgas dabas ainavas un kalnu skati.Un pa ceļam uz Maskas aizu dosieties gar  zemāko 

Teides vulkāna krāteri, kur liksies, ka esat nokļuvuši uz Mēness. 

 

Tenerifes apskates ekskursija un Teides vulkāns 40 eur/bērniem 20 eur 

Pabūsiet Tenerifes Ziemeļu pusē, apstāsieties skatu laukumā pavērot skaisto skatu uz Garčiko pilsētiņu, 

pilsētiņā Ikod Los Vinos nogaršosiet dažādus Kanāriešu vīnus un liķierus, būs iespēja nofotografēties 

pie viena no pasaulē vecākajiem kokiem – pūķa koka. Puerto de kruz pilsētā apmeklēsiet muzeju, kur 

varēs uzzināt par salu vēsturi, arhitektūru un folkloru. Pēc tam Jūs gaida ceļš uz Teides vulkāna virsotni 

caur brīnumaino Orotavas ieleju, kur redzēsiet neaizmirstamus dabas skatus. 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  

 
 

Pirmā iemaksa 

 

  Atlikusī apmaksa 

 

50 EUR   11.11.2021 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma vairāk kā 30 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summa, vēlāk 

nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. 
 

 
 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
mailto:aija.daudze@balt-go.lv


personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 


