TENERIFFA Puerto de la Cruz
* kotimaan kuljetuksin *
10 yötä 31.1. - 10.2.2020
Porukalla on mukavampaa!
Lennot:
Norwegian
31.1. Helsinki - Teneriffa 11:20 – 15:55
10.2. Teneriffa - Helsinki 15:45 – 01:00 (11.2.)
Majoitusvaihtoehdot:
Rf Bambi**+ studio 695 € / henkilö
Enrique Talg,15, 38400 Puerto de la Cruz
Apartamentos RF Bambi Adults Only sijaitsee Puerto de la Cruzin keskustassa 300 metrin päässä
Lago Martiánezin altailta ja 50 metrin päässä San Telmon rannalta.
Hotellissa on aamiaishuone, 24h avoinna oleva vastaanotto, langaton internet-yhteys (lisämaksusta) ja hissi.
Huoneistoissa on minikeittiö, TV, puhelin, tallelokero (lisämaksusta), hiustenkuivaaja ja parveke tai terassi.
Asiakkaat voivat käyttää Astoria-hotellin uima-allasta, joka sijaitsee noin 150 metrin päässä Bambista.

Teneguia*** kaksio 795 € / henkilö
Av. Melchor Luz 2, 38400 Puerto de la Cruz
Sijaitsee 200 m Playa Jardin -rannasta. 24h avoinna oleva vastaanotto, aurinkoterassi, uima-allas (lämmitetty
talvikaudella), baari, hissi ja minimarketti. Huoneistoissa on kylpyhuone, makuuhuone, olohuone ruokailutila, keittiö, puhelin, satelliitti-TV, tallelokero (lisämaksusta) ja parveke tai terassi.

Apartementos Alta*** kaksio 835 € / henkilö
Avda Aguilar y Quesada s/n, Puerto de la Cruz
Huoneistokompleksi Alta sijaitsee Puerto de la Cruzissa Teneriffan pohjoisrannikolla, vain 100m päässä
Playa Martiánezin rannasta, lähellä ravintoloita, kahvioita ja kauppoja. Hotellissa on 24h vastaanotto, uimaallas, aurinkoterassi, kahvila ja allasbaari, hissi. Kaikissa huoneistoissa on kylpyhuone/suihku, keittiö,
puhelin ja parveke tai terassi. Satelliitti-TV ja/tai tallelokero saatavilla lisämaksusta (maksu hotellilla).

Sol Puerto de la Cruz**** 880 € / henkilö, kahden hengen huone aamiaisin
José del Campo Llanera 2, 38400 Puerto de la Cruz
Hotelli sijaitsee Puerto de la Cruzissa, 250 m San Felipe linnasta, 500 m kivirannalta.
Hotellissa on 24 tuntia avoinna oleva vastaanotto, ravintola, baari, langaton internetyhteys, bisneskeskus
(lisämaksusta), kokoustila, uima-allas, erilaisia pelejä, pöytätennis, biljardi (lisämaksusta), pesulapalvelu
(lisämaksusta) pysäköintimahdollisuus, hissi.
Huoneissa on ilmastointi, langaton internetyhteys, puhelin (lisämaksusta), TV, tallelokero (lisämaksusta),
kirjoituspöytä, hiustenkuivaaja, parveke/terassi ja kylpyhuone.

Hintaan sisältyy:
- Liityntäkuljetus reitillä Imatra-Lappeenranta-Hamina-Karhula-Kotka-PyhtääLoviisa-Porvoo-Helsinki-Vantaan lentokenttä meno/paluu.
- Suorat Norwegianin lennot Teneriffan eteläiselle kentälle.
- Matkatavaraa 2x20 kg + 10 kg
- Majoitus valitussa hotellissa.
- Kuljetukset lentokentältä hotelliin ja takaisin kohteessa.
HUOM! Jos mielummin majoitutte eteläpuolelle saarta, hotelli varataan erikseen
varausjärjestelmästä asiakkaan toiveiden mukaan. Lentokenttäkuljetukset kohteessa
omatoimisesti (bussiyhteys/taksi). Hinta tarkistetaan varausvaiheessa.
Maksut:
- Ennakkomaksu 200 € 2 viikkoa varauksesta.
- Loppumaksu 10.12.2019.
Peruutuskulut:
- 50 € / henkilö 14.9. saakka
- 200 € / henkilö 15.9. alkaen
- 30.12. alkaen ei takaisinmaksua.
Lisämaksusta:
Yhden hengen huone / huoneisto, jonka hinta vaihtelee hotelleittain ja tarkistetaan
varausvaiheessa.
Varaa paikkasi:

Jumalniementie 8, 48600 KOTKA
puh 05 363 5400
kotka@matka-miettinen.fi
Kirkkokatu 10, Lappeenranta
puh. 05 – 4530110
lappeenranta@matka-miettinen.fi

