Premium LA PALMA 7-14 november
Följ med under en vecka till detta orörda paradis!
Under denna resa får vi se och uppleva hela den kanariska ön La Palma.
Här bjuds framför allt på grönskande och orörd natur, men också vackra vyer över Atlanten. Utflykterna går längs
slingriga bergsvägar, med öns grönskande subtropiska växtlighet i blickfånget. Naturen är varierad, med låglänta bananoch papayaodlingar och terrasserade sluttningar där man odlar vin i söder. På högre höjder finns vulkankratrar, djupa
raviner och vattenfall.
En stor del av ön täcks av väldoftande lagerskogar.
Öns huvudstad Santa Cruz de la Palma anses av många vara Kanarieöarnas vackraste stad. Här finns välbevarade 1500talsbyggnader med pastellfärgade fasader och kanariska träbalkonger. Charmiga gågator leder fram till små fina torg. Längs
stadens havspromenad, Avenida Marítima, ligger uteserveringarna tätt och här är det behagligt att ta en paus och titta på
folklivet.

Rakt i sydväst nedanför byn Fuencaliente, på en av öns soligaste platser, ligger vår resort La Palma Princess. Den
grönskande hotellparken ligger på en sluttning ned mot havet, med härlig utsikt över Atlanten. I fonden finns höga, branta
och delvis vinodlingsbeklädda bergssluttningar som skyddar området från vind och moln.
Invid det stora poolområdet finns ett utmärkt litet spa "Aqua Princess" med uppvärmd vattenmassagebas-säng, jacuzzi,
kallvattenpool samt möjlighet till olika typer av massage och skönhetsbehandlingar. På temat friskvård finns även sex
tennisbanor och ett stort gym med flera Les Millsklasser, bastu och turkiskt bad. Terrassen utanför den stora trivsamma
receptionslobbyn vetter ut mot poolområdet och havet och utgör en utmärkt plats för en drink efter middagen i den
ljumma La Palmakvällen.

Onsdag Gruppen samlas i Norrtälje för färd mot Arlanda och La Palma. Den stora grönskande hotellträdgården med
storslagen utsikt över Atlanten hyser inte mindre än 10 olika utomhusbassänger med en total sötvattenyta på hela 7.500m2
samt en vackert anlagd sandstrand. Här får du de bästa av två världar oavsett om det är aktiv träning eller tid i solsängen
som står överst på dagsprogrammet under den lediga tiden. Hotellet har nämligen ett nybyggt gym och erbjuder flertalet
tränings-klasser om dagen. För den som vill utforska ön ännu mer så går det att boka extra utflykter på plats. Under resans
gång ordnar färd-ledaren gemensamma middagar på hotellet för de som önskar delta.
Utflykter som ingår under resan:
Välkomstmiddag i grannbyn Fuencaliente- kvällstur
Vi startar en spännande och upplevelserik vecka på La Palma med en välkomstmiddag på en lokal restaurang i den
charmerande byn Fuencaliente. Här äter vi god mat, smakar på olika viner och roar oss i varandras sällskap och diskuterar de
kommande dagarnas äventyr. Välkommen till La Palma!
La Palmas spektakulära utsikter-heldagsutflykt inkl.lunch
Vi startar dagens utflykt med att köra till den lilla orten Tazacorte. Orten är känd för att vara världens ”bananhuvudstad”.
Därefter åker vi vidare till Mirador El Time där vi får uppleva en av de mest spektakulära utsikterna på La Palma –
Aridanedalen som är helt beklädd av vackra bananplantager. I Las Tricias – en liten landsby på den nordvästliga sidan av ön
får vi uppleva det autentiska La Palma. Här får vi tid till att gå runt bland de slingrande gatorna och utforska den
imponerande arkitekturen. Vi avslutar dagens utflykt med att besöka La Palmas största upplevelse - Roque de los
Muchachos. Här får vi tillfälle att njuta av en enastående och fantastiskt vacker utsikt över La Palma. Det är en helt otrolig
upplevelse som vi sent kommer att glömma!
På upptäcktsfärd i Santa Cruz de La Palma-halvdagsutflykt
Idag ska vi få utforska La Palmas huvudstad, Santa Cruz de La Palma. Vi startar vår dag med att köra till Mirador De la
Conception där vi gör ett kort stopp för att avnjuta en vacker vy över Santa Cruz. Vi avslutar dagen med att besöka Santa
Cruz de la Palma som är en trevlig, inbjudande stad kännetecknad av dess historia med välbevarade hus från 1500-talet med
färgrika balkonger och träfasader. Här strosar vi på kullerstensgatorna och tar en tur till La Palmas enda hamn.
Nordliga och natursköna La Palma – heldagsutflykt inkl. lunch
Idag tar vi på oss våra bästa vandringsskor och sätter kurs mot de nordliga delarna av La Palma. La Palma kallas även för
”Den Gröna Ön”. De nordliga delarna av La Palma är de mest gröna och frodiga och idag får vi nöjet att utforska dessa
granna och spännande omgivningar. Vi körs längs med den slingrande bergsvägen och gör flera stopp längs med vägen för
vår möjlighet att njuta av den enastående panoramautsikten. Vi utforskar Los Tilos-skogen till fots som är en regnskog som
är helt överfylld av flera gröna färgstarka nyanser. Vi avslutar vår heldagsutflykt med ett besök vid Charco Azul som är en
naturligt skapad pool med den mest spektakulära utsikten över havet.
Onsdag
Dags för hemresa. När vi landat på Arlanda väntar vår buss som tar oss åter till Norrtälje.

Pris per person:
Del i dubbelrum: 12.675:Enkelrumstillägg: 1.645:Valfria tillägg per person:
Avbeställningsskydd: 325:-/person
Kompletterande reseförsäkring: 281:-/person
Havsutsikt: 500:-/person
Möjlighet finns att lägga till en extravecka, kontakta oss för pris.

I priset ingår:
• Färdledare under hela resan (min. 20 resenärer)
• Bussresa Norrtälje-Arlanda t/r
• Flyg Arlanda-La Palma t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med balkong/terrass på
Hotel La Palma Princess****+
• All Inclusive på hotellet
• Två inträden till hotellets spa per vistelse
• Samtliga utflykter/måltider enligt program
• Svensktalande reseledare på samtliga inkluderade utflykter

