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Revelion 2020 Tenerife - Hotel Checkin Concordia Playa 4* 

 
de la 1099 EUR / pachet / pers 

Perioada: 27.12.2019 

Descriere Hotel 

Hotel Checkin Concordia Playa **** este localizat la 2 minute de mers pe jos față de plajă, in stațiunea Puerto de la 
Cruz.   

Descriere Pachet 

EXCURSII OPTIONALE 
 

Santa Cruz de Tenerife și Las Teresitas: 35 Euro/ persoană    
Santa Cruz de Tenerife este capitala insulei si a arhipelagului Insulele Canare si este amplasata între golful care îi 
poartă numele și munții Anaga, in zona de nord-est a insulei. Se face un tur panoramic cu autocarul: Centrul 
International de Afaceri si Congrese, Auditoriul, zona Maritima, iar apoi se descoperă centrul pietonal pornind din 
Piața Spaniei. A doua oprire este la nord de capitala, in plaja Las Teresitas, unde vom face un scurt popas pentru a 
calca pe nisipul auriu adus din Sahara de Vest. 
Servicii incluse: Transport cu autocarul dus / întors, ghid însoțitor vorbitor de romana. Durata: aprox 5 h. 
 
Parcul Naţional Teide: 39 Euro/ persoană      
Se pornești de la nivelul oceanului si se urca cu autocarul pe valea Orotava pana la baza conului vulcanic, aprox. 
2400m, trecând prin toate straturile de vegetație de pe insula. Prima oprire se face la centrul de vizitare interactiv al 
parcului El Portillio(1980m). Principala oprire este la formațiunile de roca vulcanica Roques de Garcia, de unde se 
vede vulcanul Teide(3718m) in splendoarea lui; cel mai înalt punct din Spania si al treilea cel mai mare vulcan din 
lume. Pentru a încheia circuitul, vom cobori de pe munte prin zona nordica a Parcului National Teide, trecând pe 
lângă cel mai mare observator solar din lume.  
Servicii incluse: Transport cu autocarul dus / întors, ghid însoțitor vorbitor de romana. Durata: aprox 5 h. 
 
Nordul insulei – La Laguna și Taganana: 35 Euro/ persoană    
Se traversează Parcul Natural Anaga pana se ajunge in zona de nord-vest a insulei, se trece prin satul 
izolat Taganana si se coboară pana in Roque de Las Bodegas, unde se face un popas pentru a admira formațiunile 
de stanca care se ridica din mare, in largul coastei. Traversam munții din nordul insulei, printr-o pădure luxurianta 
de lauri pana se coboară in San Cristobal de La Laguna. Oraș episcopal si universitar, al doilea cel mai mare oraș 
după Santa Cruz de Tenerife. Se face un popas in centru istoric pentru a vedea Plaza del Adelantado, Biserica Sf. 
Cristos din Laguna, Episcopia. 
Servicii incluse: Transport dus / întors, ghid însoțitor vorbitor de romana. Durata : aprox 5h 
 
Sudul insulei - Masca &  plaja in Las Americas : 45 Euro/ persoană    
Se pornește către zona de sud-vest a insulei, cu peisaje foarte pitorești, pana in intersecția de drumuri  din 
orașul Santiago de Teide. De aici, se urca pe unul dintre cele mai spectaculoase cai de acces ce ajunge in faimosul 
sat « Masca ». Cândva a fost un refugiu al piraților si se află la o altitudine de 600 de metri, de unde se vede 
oceanul printre stâncile înalte, „Los Gigantes”. După ce ne bucuram de atmosfera si priveliștea din “satul pierdut”, 
ne îndreptam către faimoasa stațiune Las Americas pentru a ne bucura de soare, baie in ocean si nisipul fin 
din Playa de las Vistas. 
Servicii incluse: Transport cu autocarul dus / întors, ghid însoțitor vorbitor de romana. Durata: aprox 8 h 
 
Croaziera Royal Dolphine si Los Gigantes: 59 Euro/ persoană    
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Se face transferul de la hotel pana in sudul insulei, „Puerto de Colon”, unde ne îmbarcăm pe un catamaran. 
Plimbarea cu catamaranul durează aprox 5 ore si formează un circuit, astfel: la dus se navighează foarte aproape de 
țărm, astfel încât se vad stațiunile, așezările si stâncile vulcanice ce se ridica vertical din ocean, pana la înălțimi de 
300-600m, numite „Los Gigantes”, pana se ajunge in punctul cel mai vestic al excursiei, in golful Masca. Aici se 
ancorează catamaranul in largul oceanului si se face un popas pentru a servi masa. Cine dorește poate face baie in 
ocean, coborând direct de pe ambarcațiune. După acest popas începe întoarcerea, dar prin largul oceanului, mai 
departe de țărm, ca sa putem surprinde diferite specii de balene si delfini, in mediul lor natural. 
Servicii incluse: Transport cu barca si autocarul dus/întors, prânzul servit pe barca, ghid însoțitor vorbitor de 
romana. Durata: aprox 9h 
 
Insula La Gomera: 69 Euro/ persoană    
Dimineața foarte devreme se face transferul in portul Los Cristianos(Tenerife), unde ne îmbarcăm pe ferry si 
durează aprox 1h călătoria pana in portul si capitala insulei La Gomera, San Sebastián. Din portul principal începe 
urcare cu autocarul pana la aprox 1500m, in Parcul Național Garajonay trecând printr-un paradis de lauri, rezervație 
naturală și site al Patrimoniului Mondial UNESCO. Se face o oprire in mijlocul insulei si al parcului, in « La 
Laguna ». Se continua călătoria pana in satul Las Rosas, unde se va servi prânzul. Tot aici veți auzi o demonstrație 
a metodei antice de comunicare, speciala pe aceasta insula, prin fluierături, numita Silbo Gomero. Întoarcerea in 
portul San Sebastian se face prin Valea Hermigua si apoi, un ultim popas in capitala, unde puteți vedea ramasitele 
popasului istoric al lui Christopher Columb înainte de plecarea sa spre « lumea noua ». 
Servicii incluse: Transport cu ferry si autocarul dus / întors, prânzul pe insula La Gomera, ghid însoțitor vorbitor de 
romana. Durata: aprox 14h. 
 

Bilete la: 
1. “Loro Parque” (=”parcul papagalilor „) a fost votata gradina zoologica nr.1 in Europa conf. TripAdvisor. Sunt impresionante 

spectacolele cu delfini, orci si lei de mare. Servicii incluse: biletul de intrare in parc. Transportul din Puerto de la Cruz este gratis, 
trenulețul vine la un interval de 20min si călătoria durează 10min. Transferul din Los Cristianos(Hotel Atlantida) costa 15.00 
EUR/pers. Timp recomandat pentru vizita: aprox 5h. Deschis in fiecare zi : 8.30 - 18.45. 

2. “Siam Water Park” este parcul de distracții acvatice aflat in sudul insulei Tenerife, deschis in 2007 cu tematica Thailandeza. A 
câștigat titlul de Parcul Acvatic nr.1 in lume, in anul 2015 conf. voturilor turiștilor pe TripAdviser. Servicii incluse: biletul de intrare 
in parc. Opțional transferul Puerto de la Cruz (Hotel Concordia) la Siam Park(aprox. 105km) costa 15.00 EUR/pers. Deschis in fiecare 
zi: 10:00 - 18:00. 

 
Bilet intrare Loro Parque: 37 Euro/persoană    
Bilet intrare Siam Park: 37 Euro/persoană + optional transfer 15eur/pers 
Bilet de intrare combinat Loro Parque + Siam Park: 66 eur/pers; + opt .transfer 15 eur/pers 
 
Pachet 3 excursii optionale (Santa Cruz de Tenerife si Las Teresitas, Nordul Insulei, Sudul Insulei)  99 
euro/persoana  
 
INFORMATII UTILE 
 • Aceste oferte se adreseaza tuturor categoriilor de varsta. Pentru persoane pana in 55 ani NU se percepe 
niciun supliment. 
• Modificarile de nume sunt permise cu pana la 30 zile inainte de plecare. Incepand cu ziua a 29-a inainte de 
plecare nu se mai pot face modificari. 
• Tarifele sunt exprimate in Euro/persoana/sejur 
• Biletele de avion sunt electronice, prin urmare check in-ul la aeroport se va face pe baza pasaportului / cartii de 
identitate. 
• Alocarea locurilor in avion se face in ordinea sosirii pasagerilor de catre ghiseul de check-in din aeroport. 
• Clasificarea hotelurilor este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida cu 
normele de clasificare din Romania. 
• Unele hoteluri nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, 
in functie de disponibilitate. Patul suplimentar pote fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc. 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca, RO 

Tel: 0264 591037; 0264 595225     
office@lineablutravel.ro ; www.lineablutravel.ro 

 

• Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul 
poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa 
va informeze cu exactitate asupra lor. 
• Bauturile alcoolice sau racoritoare nu sunt incluse in pret (cu exceptia hotelurilor care practica sistemul All 
Inclusive). 
• Fiecare hotel are regulament de ordine interioara care trebuie respectat de catre turisti (de ex: tinuta obligatorie la 
masa, ore prestabilite de servire a mesei, neacceptarea consumului bauturilor ce nu provin de la restaurantul 
hotelului in sala de mese, etc.) 
 
• Grup minim 20 persoane.  
 
Infantii platesc doar taxele de aeroport (150 Euro), si nu beneficiaza de loc in avion .  
 
• CONDITII DE INSCRIERE: 
 - In cazul neconfirmarii hotelului solicitat, se va confirma un alt hotel din oferta, cu acelasi standard si grad de 
confort similar; 
- Neconfirmarea hotelului solicitat initial nu poate constitui motiv de anulare a rezervarii. 
 
 • CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
 
 • CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Transfer Aeroport - Hotel - Aeroport   
- Cina festiva de Revelion   
- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti – Tenerife – Bucuresti   
- Bagaj de cala 20kg/persoana si bagaj de mana 7kg/persoana   
- Taxe de aeroport   
- Asistenta turistica in limba romana   
- Cazare 7 nopti cu Pensiune Completa   

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult Pret Copil 2 - 12.99 Ani Pret Al 3-lea Adult 
loc in Camera Dubla (Pensiune Completa) 27.12.2019 7 1099 EUR  859 EUR  1099 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Pensiune Completa) 27.12.2019 7 1299 EUR  

 

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 

CONTACT 


