
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСУРЗИИ ТЕНЕРИФЕ
 TEZ TOUR 

ЦЕЛОДНЕВНИ ГРУПОВИ
ЕКСКУРЗИИ

ДНИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ЕВРО
ОПИСАНИЕ

Възрастен Дете
ЛОРО ПАРК

НЕДЕЛЯ

55.00€ 32.00€ Световно известният Лоро-Парк се намира в град  Пуерто-
де-ла-Круз. Паркът е истински оазис с екзотична 
растителност и многообразни животински видове. 
Предлага атракционна програма за зрители: 
представление с косатки, делфини, морски лъвове и шоу с 
папагали.

ЛОРО ПАРК + ОБЯД 69.00€ 44.00€
ЛОРО ПАРК + СИАМ ПАРК 75.00€ 45.00€

ЛОРО ПАРК + СИАМ
ПАРК+ОБЯД

87.00€ 55.00€

ОСТРОВ ЛА ГОМЕРА ВТОРНИК  
      

78.00€ 40.00€

Екскурзия през Атлантическия океан до един от красивите 
острови в архипелага и национален резерват Гарахонай, 
намиращ се под опеката на ЮНЕСКО. Ще научите историята 
на възникване на езика «свиста», на който са общували 
жителите на острова. Столицата на о. Ла Гомера  - Сан 
Себастьян. (Обяд и напитки са включени в цената).  
Задължително трябва да носите международен паспорт.

ОБЗОРНА  ЕКСКУРЗИЯ НА
ОСТРОВА + 

ВУЛКАН ТЕЙДЕ
ЧЕТВЪРТЪК 55.00€ 30.00€

Обзорна екскурзия на острова с посещение на 
Националния парк и вулкана Тейде, издигащ се на 
височина 3718 метра (приблизително над Атлантическия 
океан — 7500 метра), се явява най-високият връх не само в
Испания, но и в целия Атлантически океан. Отправяйки се 
на това увлекателно пътешествие по острова  ще се 
запознаете с историята, обичайте и традициите на 
местното население. Обяд и напитки са включени в цената.

VIP   ЛА ЛАГУНА-ТАГАНАНА-
ПЛАЖ ТЕРЕСИТАС

УТОЧНЕТЕ СЕ НА
МЯСТО С

ЕКСКУРЗОВОДА
120.00€   70.00€

Първата столица на острова – Сан Кристобáл Де Ла Лагуна: 
средновековни манастири, имения принадлежащи на 
испанските конкистадори, като градът и до ден днешен е 
съхранил духа на някогашния бурен и кипящ живот на 
местният елит. Селището Таганана е едно от най-красивите
места на острова, където освен, че може да се насладите 
на невероятни пейзажи, ще можете да дегустирате 
традиционната канарска кухня от морски деликатеси. 
Къпане и плаж на красив пясъчен плаж. Обяда е включен в 
цената.

VIP
ИНДИВИДУАЛНИ

ВРЕМЕТО И ДЕНЯТ НА ПРОВЕЖДАНЕ СА ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА
индивидуален подход. Екскурзовода може да състави екскурзия с главните забележителности на острова и да

изготви разнообразни маршрути съобразно Вашите предпочитания. Цена по запитване.

Топ — маршрути за индивидуални екскурзии, разработени от нашите професионални
гидове специално за Вас:

“ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ НАД НОЩЕН ТЕЙДЕ” (само индивидуално)
Нощното небе над Тенерифе предоставя отлична възможност за 
наблюдение на звездите, като връзката между човека и космоса. 
Наблюдението на необятната вселена на височина 2000 метра 
ще бъде един от незабравимите моменти на почивката Ви. 
Заредете се с енергията на космоса! Екскурзията се провежда в 
нощно време. Чрез мощен телескоп ще можете да наблюдавате 
кратерите на луната, Юпитер и много други звезди и планети. Ще
разбере, защо точно тук, на острова, на височина 2390 метра се 
намира една от най-големите обсерватории в света. 

ЗАЛЕЗ НАД ВУЛКАНА ТЕЙДЕ (само индивидуално)
Вълнуващо пътешествие, през селцата Буено- Виста- дел- Норте, Лос Силос, 
Драконово Дърво,  дегустация на царско вино, първият град-пристанище 
Гарачико, астрономическата обсерватория. Ранна вечеря в ресторант -музей,
разположен в сградата на средновековен  манастир от  XVIII век  на площ 
100.000м2. В края на екскурзията ще попаднете в Национален парк Лас 
Канядас дел Тейде, където от площадката за наблюдения Пико Виехо, пред 
Вас ще се разкрие магическо явление — залезътг над вулкана Тейде. Нищо 
друго не пленява  сърцето  на пътешественика така, както канарският залез в 
подножието на спящия вулкан. 

Ако имате въпроси, моля да се обърнете към Вашия местен гид по време на посещението му в хотела, към местните офиси
на Тез Тур и/или на денонощният телефон за връзка:

+34 902 999 222 (добавяте 3)



Аннуляция или смяна на екскурзия е възможна до 48 часа преди датата на провеждане. При промяна на екскурзиите до един ден преди
началото – 50% неустойка. При промяна на екскурзията при оставащ о-малко от един ден – 100% неустойка. Екскурзии, резервирани
предварително през агенцията, не подлежат на самостоятелна анулация на място. В случай на загубен входен билет за парк или за

развлекателно шоу стойността му не се възстановява.  

В случай че пропускате закуска  или вечеря в хотела: Предварително заявете на рецепция до 18:00 часа от предния ден  ранна закуска (или сух
пакет) и/или късна вечеря (студени закуски, сандвичи - Cold Plate)

!!!Точно време на отпътуване за всяка екскурзия ще разберете от екскурзовода (гида) при резервиране на екскурзията! 

ВХОДНИ БИЛЕТИ И
РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ

 БЕЗ ГИД НА TEZ TOUR

ДНИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ЕВРО
ОПИСАНИЕ

Възрастен Дете

Лоро Парк Всеки ден 34.00 23.00 Парк  за папагали, шоу на делфини, косатки и морски котки
Сиам Парк Всеки ден 34.00 23.00 Парк с водни атракциони

Двоен Тикет  (Лоро + Сиам) Всеки ден 58.00 39.00 Специално предложение за двоен билет

Вечерно шоу фламенко
"ANTOLOGIA"

вторник-
неделя

49.00
VIP

53.00

До 12
лет б/п

Вечерно Шоу фламенко в Пирамида де Арона под
ръководството на един от най-добрите хореографи на

испански танци Кармен Мота

Яхта Александр I Всеки ден 60.00 30.00
Разходка с частна лодка из океана, за да наблюдавате

уникалните канарски пейзажи на острова, наблюдение на
делфини, гмуркане с маски, леки закуски, напитки

Риболов в Атлантическия
океан

Всеки ден 70.00 60.00
Троллинг или дълбоководен риболов в открития океан,

подробна информация ще получите от гида
ОБЗОРНА ЕКСКУРСИЯ на

КВАДРОЦИКЪЛ Всеки ден Oт  190.00
Пътешествие  из острова с квадроцикъл – подробна 
информация и маршрут ще получите от екскурзовода

Дайвинг Всеки ден от 75.00 от 44.00 Гмуркане с акваланг в съпровода на инструктор, трансфер
Полет с параплан Всеки ден от 90.00 Полет с парапланер 

Наем на автомобили Всеки ден от 40.00 Повече информация от местния представител
Парк Орлов Jungle Park Всеки ден 25.00 17.50 Парк  с орели

Подводная лодка Safari Всеки ден 53.00 32.00
Разходка из океана с подводна лодка, където ще имате 
възможност да наблюдавате обитателите му от лодката

Катер  Diamant Всеки ден 45.00 30.00
Изпробвайте полета по вълните, изкъпете се в океана,

изследвайте подводния свят с помощта на стъклен,
евеличителен под в лодката. 

Лодка Piter pan 3h Всеки ден 39.00 20.00 Морска разходка 3 часа
Катамаран Shogun 5h Всеки ден 49.00 25.00 Морска разходка 5 часа

Воден мотоциклет Jet Ski
Safari

Всеки ден от 90.00
Разходка с воден мотор 1,5, 2,5 или 3 часа на едноместен

или двуместен мотор (джет)

РИЦАРСКИ ТУРНИР
вторник,

четвъртък.
събота

55.00 28.00

Искате ли да се върнете назад във времето и да присъствате
на средновековен турнир? Приемете поканата на Графа и

Графинята в замък Сан-Мигел, където ще можете да се
потопите в атмосферата на средновековието и вълшебният

рицарски свят.


