INEX
ТЕНЕРИФЕ
Коктелите, егзотичното овошје, суптропските предели и веселата атмосфера ја прават оваа туристичка
дестинација оправдано популарна. Тенерифе е најпосетеното туристичко место на Канарските Острови не
само поради можноста за уживање и забава, туку и поради тоа што нуди бројни спортски активности и
богато културно историско наследство. Температурите во овој период се движат од 26° до 28° С.
ДЕСЕТ ДНЕВЕН ПАКЕТ АРАНЖМАН
Be Smart Florida 2*, Puerto de la Cruz
Maga 2*, Puerto de la Cruz
Globales Acuario 2*, Puerto de la Cruz
Miramar 3*, Puerto de la Cruz
Elegance Dania Park 4*, Puerto de la Cruz

EUR
10 ноќевања
10 ноќевања
10 ноќевања со појадок

од 465
oд 490
од 531

10 полупансиони
10 полупансиони

од 564
од 569

...И МНОГУ ДРУГИ ХОТЕЛИ...
ПАТУВАЊА ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ГОДИНА

Цената на пакет аранжманот вклучува:
• Авионски превоз Скопје – Барселона – Скопје;
• Трансфер аеродром Барселона – хотел во Барселона – аеродром Барселона
• 1 ноќевање хотел во близина на аеродромот во Барселона
• Авионски превоз Барселона – Тенерифе - Барселона
• Трансфер аеродром Тенерифе – хотел Тенерифе – аеродром Тенерифе;
• Аеродромски такси и рачен багаж
• Престој во хотел по избор.
Напомена:
• Плаќање во денарска противвредност;
• Цените се променливи во зависност од терминот на патување;
• Цените се по лице за сместување во двокреветна соба.
• Цените не вклучуваат чекиран багаж (повеќе информации во агенција)
Факултативни излети:
• Посета на вулканот El Teide, а воедно и искачување до највисокиот врв на Канарските Острови.
• Пешачење по Rambla del General Franco каде може да се запознаете со културата на овој предел.
• Доживејте го спектакуларното шоу на традиционални танци во Playa de los Americas. Ова место е
најпознато по ноќниот живот така што може да најдете и многу барови, дискотеки и пабови.
Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex1@t.mk

