
 

 

Počitnice na Tenerifih 8 dni 
 

Individualno potovanje  
Termin potovanja: 16.-23.apr ali 23.-30.apr 2022  

 

Sproščene počitnice vas vsrkajo v pestrost vzdušja zahodnih Kanarskih otokov. Vsak dan je svojevrstna 
kombinacija morja in počitnic, sprehodov, možnosti ogledov znamenitosti in vzdušij. Odlično za vse, ki si želite predah 

in se prepustiti atlantski svežini, dinamičnemu odkrivanju neznanega in sproščenemu vzdušju. 

 

 
 

IZBIRO NAMESTITEV LAHKO PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 
 

Vozni red letala: 
FR4076 16APR 07:05 10:50 

FR4075 23APR 11:40 17:00  

 
FR4076 23APR 07:05 10:50 

FR4075 30APR 11:40 17:00  
 

Predvidena namestitev za družine (2 odrasla, 2 ali 1 otrok do 12 let): 

Hovima La Pinta Beachfront Family Hotel 
Nočitev z zajtrkom 

ali 
Palm Beach – Excel Hotels & Resorts 

Nočitev z zajtrkom 
 

Predvidena namestitev za dve ali eno osebo: 

Hotel Hovima Atlantis 
Najem apartmaja 



 

 

 
1. dan LJUBLJANA – BENETKE – TENERIFE. Organiziran prevoz iz Ljubljane do letališča Benetke, od koder z 

direktnim letom poletite proti Tenerifom. Po prihodu organiziran transfer do izbranega hotela in prosto za počitek. 
Nočitev. (letalo, H) 

 

2. – 8. dan TENERIFE – počitnice ali raziskovanje otoka po želji. Zajtrk. Prosti dnevi za samostojno uživanje 
pokrajine. Lahko ga izkoristite za počitek in kopanje ali kot lastno raziskovanje otoka z najetim avtomobilom (za 

doplačilo). Priporočamo izlet v Loro Park in Ortavo, kjer postanete v središču mesta, ki se ponaša s čudovitimi hišami 
in najlepšimi balkoni na poti. Znameniti park Loro se ponaša z največjo zbirko papig na svetu, v njem jih živi preko 

4000. Poleg tega navdušuje s predstavami delfinov in morskih levov, z Antarktiko s pingvini ter tuneli, nad katerimi 

plavajo morski psi – vredno ogleda! V turističnem mestecu Los Gigantes, si (za doplačilo) lahko privoščite ogled 
delfinov in kitov z ladjico. V San Cristobal de la Laguna (Unesco) s čudovitimi palačami in stolnico, na sprehodu 

začutite nekdanji šarm življenja in pridih starine, ki veje iz teh zgradb. Po slikovitem vstopu na severno obalo v Icos 
de los Vinos lahko obiščete najstarejše (in največje) zmajevo drevo na otoku. V Garachicu se sprehodite po 

tradicionalnem mestu, ki je ob morju vpet v črno lavino okolje. Skozi bananine nasade vas pot pelje proti gorovju 
Teno. Privoščite si sprehod do bele vasice Masca, kjer se je ustavil čas. Glavno mesto Santa Cruz, ki se ponaša s 

koncertno dvorano po vzoru sydneyjske opere. ... izbira je vaša. Nočitev. (H, Z) 

 
 

9. dan TENERIFE – BENETKE – LJUBLJANA. Zajtrk in slovo otoku, ki bo z velikimi črkami ostal v vaših srcih. V 
skladu s časom si privoščite čas za zadnje nakupe in pisanje razglednic. Vožnja na letališče in polet do Benetk. 

Organiziran transfer v Ljubljano. (Z, letalo) 

 
Ogledi so v lastni režiji in kot priporočilo po želji.   

 
Cena na osebo v družinski sobi hotel Hovima la Pinta Family  znaša:                     890,00 EUR  
Cena na osebo v družinski sobi hotel Palm Beach  znaša:                                        690,00 EUR  
 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi hotel Hovima Atlantis znaša:                            750,00 EUR  
 

Cena (najmanj 2 osebe) vključuje: Prevoz iz Ljubljane do letališča Benetke in nazaj, povratni letalski prevoz na 
relaciji Benetke Tenerifi in nazaj. Prevoz iz letališča do hotela in nazaj, 8x nočitev v sobi z zajtrkom, stroške priprave 

in organizacije potovanja. 
 

Doplačila po želji (na osebo): 

- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje, 

- najem avtomobila oz. storitev po želji, 
- doplačilo za zajtrk ali polpenzion. 

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.  

ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 1. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

 
 
 


