
Dagskrá  
 

 

Verðskrá skoðunarferða (fullorðnir/börn): 
Skemmtisigling	41.00/20.50	-	Verslunarferðin	25.00/15.oo	-	El	Teide	25.00/15.00		

	Köfun	65.00	-	Kafbátur	53.00/32.00	-	Camel	Park	15.00/8.00	-	Útreiðatúr	40.00/35.00	

Loro	Parque	47.50/31.00	(2-5	ára,	8.50	evrur)	–	Hjólaævintýri	á	fjöllum	45.00/30.00	

Stjörnuskoðun	-	Teide	79.00	-	La	Gomera	80.00/40.00	-	Hringferðin	50.00/30.00	

	

Sunnudagur	 Mánudagur	 Þriðjudagur	 Miðvikudagur	 Fimmtudagur	 Föstudagur	 Laugardagur	
29.	nóvember	 30	 1.	desember	 2	 3	 4	 5	

Stjörnuskoðun	
á	hæsta	fjalli	

spánar	El	Teide	
Ensk	fararstjórn	

Köfun		
fyrir	byrjendur	

Kl:	9.00	

Íslensk	fararstjórn	

Brottför	-	koma	

Masca	
4	tíma	gönguferð	

niður	gljúfrið	

Viðtalstímar		
----------------------		
Masca	4	tíma	

gönguferð	niður	
gljúfrið	

Brottför	-	koma	

El	Teide	½	dags	
fjallaferð		

Ensk	fararstjórn	

Þjónustusími	
opinn	milli	10-16	
alla	virka	daga.	

00-34-696408497	

Flamengó	sýning	
Einn	besti	
dansflokkur	

spánar	

6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	
Kameldýrareið		

á	fallegum	
búgarði	uppí	

fjöllum	

Kafbátaferð	
Kafað	niður	á	30	

metra	dýpi	
Ensk	fararstjórn	

Hjólaævintýri	á	
fjöllum		
fyrir	alla	

fjölskylduna	

Masca	
4	tíma	gönguferð	

niður	gljúfrið	
Ensk	fararstjórn	

Verslunarferð	
Primark	og	H&M	

kl:	10.00	
Íslensk	fararstjórn	

Skemmtisigling	
á	tvíbitnu.	

Grindhvalir	og	
höfrungar	

	
Brottför	og	

koma	

13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	
Viðtalstímar	
á	hótelunum	
	(sjá	tímatöflu)	

Kafbátaferð	
Kafað	niður	á	30	

metra	dýpi	
Ensk	fararstjórn	

Hjólaævintýri	á	
fjöllum		
fyrir	alla	

fjölskylduna	

Masca	
4	tíma	gönguferð	

niður	gljúfrið	
Ensk	fararstjórn	

Verslunarferð	
Primark	og	H&M	

kl:	10.00	
Íslensk	fararstjórn	

Skemmtisigling	
á	tvíbitnu.	

Grindhvalir	og	
höfrungar	

Flamengó	sýning	
Einn	besti	
dansflokkur	

spánar	

20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	
Stjörnuskoðun	
á	hæsta	fjalli	

spánar	El	Teide	
Ensk	fararstjórn	

Kameldýrareið		
á	fallegum	búgarði	

uppí	fjöllum	

	
Brottför	og	

koma	

Viðtalstímar	
á	hótelunum	
	(sjá	tímatöflu)	

Aðfangadagur	
Jóla	

Gleðileg	jól	!	

	
Jóladagur	

Flamengó	sýning	
Einn	besti	
dansflokkur	

spánar	

27	 28	 29	 30	 31	 1.	janúar	 2	
Kameldýrareið		

á	fallegum	
búgarði	uppí	

fjöllum	

JÓLA	-	SIGLING	
Grindhvalir,höfrungar,	
snorklað	og	kafað	í	

tilefni	jólanna!	
Íslensk	fararstjórn	

Hringferð		
um	eyjuna.	
Masca	og	

vínsmökkun.	
Íslensk	fararstjórn	

Viðtalstímar			
----------------	
Masca	4	tíma	

gönguferð	niður	
gljúfrið	

Gamlársdagur	
Hjólaævintýri	á	

fjöllum		
fyrir	alla	

fjölskylduna	

Nýársdagur	
	

Gleðilegt		
nýtt	ár	

Nýársferð		
í	Loro	Parque	

dýragarðinn	fyrir	
alla	fjölskylduna	
Íslensk	fararstjórn	

3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	
Stjörnuskoðun	
á	hæsta	fjalli	

spánar	El	Teide	
Ensk	fararstjórn	

	Kafbátaferð	
Kafað	niður	á	30	

metra	dýpi	
Ensk	fararstjórn	

	
Brottför	og	

koma	

Viðtalstímar			
Masca	4	tíma	

gönguferð	niður	
gljúfrið	

Hjólaævintýri	á	
fjöllum		
fyrir	alla	

fjölskylduna	

NÝTT	-	El	Teide	
fjallaferð	um	

hæsta	fjall	Spánar	
Íslensk	fararstjórn	

Flamengó	sýning	
Einn	besti	
dansflokkur	

spánar	

	



Bókun skoðunarferða 

og aðrar upplýsingar 
 

-Skoðunarferðir bókast hjá fararstjórum í viðtalstímum eða í þjónustusíma alla virka 
daga frá 10-16 í síma 00-34-696 408 497. 

-Athugið að eingöngu er hægt að greiða í evrum og ekki er hægt að greiða með debit 
né kredit kortum. 

-Skráning í ferð er bindandi en ef til afbókunar kemur vegna veikinda þarf að tilkynna 
það til fararstjóra með minnst sólarhrings fyrirvara. 

-Barnagjald í skoðunarferðum er almennt frá 4-11 ára. 

Loro Parque 6-11 ára og Siam Park vatnagarðinn 3-11 ára. 

Flamengó sýning - frítt til 12 ára, El Teide 2-11 ára, Hjólaævintýri á fjöllum til 11 ára. 

Kafbátaferð 2-14 ára, Skemmtisigling frá 5-11 ára. 

-Rúta kemur og sækir farþega á stoppustöðvar þegar farið er í skoðunarferðir. 
Vinsamlega verið tilbúin á stoppustöðvum og eða fyrir framan gestamóttökur, þar sem 
það á við á auglýstum tíma en athugið að mismunandi bið getur orðið eftir rútunni, eftir 
því frá hvaða hóteli rútan hefur ferð. 

-Bílaleigubílar bókast hjá fararstjórum í þjónustusíma alla virka daga. 

-Upplýsingarmöppur eru í viðtalsaðstöðu fararstjóra á öllum hótelum. Þar er að finna 
nánari lýsingar á skoðunarferðum ásamt ýmsum upplýsingum um Tenerife s.s 
matsölustaði, dýra-og skemmtigarða, golf, strætó leiðir og fleira. Ýmsar tilkynningar frá 
fararstjórum eru settar fremst í upplýsingamöppu. Vinsamlega fylgist reglulega með 
möppunum! 

-Brottför. Daginn fyrir brottför er að finna fremst í upplýsingamöppu, nákvæman 
brottfarartíma rútu frá hóteli. Innritun á flugvellinum hefst 2 tímum fyrir brottför.     


