
 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL  

FUERTEVENTURALE 

Meie reisiesindaja Fuerteventural on:  

Kaja Virkebau: + 372 5388 9896 
 

Esindaja vastab telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. 
Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 
 
Lend: Aurinko otselennud Fuerteventurale toimuvad 16.02.-20.04.2019 (viimane väljumine 
Tallinnast). Lennud toimuvad lennukompaniiga Smartlynx marsruudil Tallinn-Fuerteventura-
Tallinn.  Lennugraafiku  leiate Aurinko veebilehelt http://aurinko.ee/et/lennuinfo/fuerteventura-
lennuajad. Lennuajad on antud kohalike aegade järgi, Kanaari saartel on aeg  on  2 tundi Eesti 
ajast taga. Lennuaeg on u 6 tundi ja 30 minutit. 

NB! Palun kontrollige lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinkost, 
sihtkohas meie esindajalt. 
Aurinko tšarterlendudel ei ole lennupileteid. Reisile registreerimine toimub passi või ID-kaardi 
alusel. NB! Ainult lennu kasutajatel palume kontrollida lennuaega enne väljalendu kas meie 
Tallinna büroost tel + 372 666 7630 või sihtkohas meie esindajalt. 

 
Pagas: Lubatud pagas on 15 kg+5 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui arvestate pagasit 

reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema pagasi 
pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 
toimetada. Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, 
märkmepaber kontaktidega vms.). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei 
ole väljaspool pagasisilti (või on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva info 
põhjal pagasiomanikuga kiiresti kontakti. Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, 

taskunoad, korgitserid jms tuleb pakkida äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida 
äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedeli
ke pakkimiseks sobivaid kilekotte saab reisiterminalis asuvast R kioskist. Palun tutvuge Smartlyxi 
pagasireeglitega http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee. 

 
Teenindus Smartlynxi pardal: lennuki meeskond räägib eesti, inglise ja vene keelt. Reisipaketi 
hind ei sisalda toitlustust pardal. Sooja toitu ja laiemat söögivalikut pakutakse ainult ettetellimisel  

kuni 48 tundi enne väljalendu Airo Cateringi veebipoest https://flydinner.com/. Lennukimeeskonnal

on õigus silmnähtavas alkoholi- või narkojoobes reisijaid pardale mitte lubada. Lennukis on lubatud 
tarbida vaid lennuki pardalt ostetud jooke. 
Imiku lisatasu on 50 eurot (ei sisalda istekohta lennukis).  

 

Saabumine: Pärast pagasi kättesaamist ootab teid lennujaamas meie esindaja, kes suunab teid 

transfeerbusside juurde. Transfeer lennujaamast hotellidesse kestab sõltuvalt liiklusest ja hotellist 
u 40 min-1 tund.  

 

Hotellitubade kättesaamine ja äraandmine: Vastavalt rahvusvahelistele hotellireeglitele 
toimub hotellitubadesse sisseregistreerimine (check-in) alates kell 14:00 ning väljaregistreerimine 
(check-out) kell 10:00 (hotelliti erinev, kontrollige palun oma hotelli retseptsioonist).NB! Palun 
teatage esindajale, kui te mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata.  

 

Infotunnid: Saabumisjärgselt viib Aurinko esindaja läbi infotunnid, kus saate lähemat teavet nii 

sihtkoha kui ka toimuvate ekskursioonide kohta. Infotunni kellaaja ja toimumiskoha ütleb esindajad 
teile transfeeril.  



 

 

 
 
Hea teada 
 

Pealinn:   Puerto del Rosario  

Rahvaarv:   100 000                
Ajavahe:   Fuerteventural on kell kaks tundi Eesti ajast taga  

 
 
 
Apteek ja arstiabi: Apteegid on tavaliselt avatud argipäeviti 10:00-22:00, L-P on tavaliselt avatud 

vaid valveapteegid. Apteegi ukselt leiab info ka valveapteegi kohta. Kõigis kuurortides on olemas 
eraarsti vastuvõtud, kuhu saab tõsisemate terviserikete korral pöörduda. Caleta de Fustes asub 
CEM-arstikeskus, mis on avatud 24 h. Arstikeskus asub Barcelo hotelli vastas, tel +34 9 2816 

3123. Clinica Dr. Bludau vastuvõtt asub bensiinijaama kõrval, kohe Atlantico ostukeskuse vastas. 
Kliinikus töötab igapäevaselt kaks arsti. Kliinik on avatud E-R 10:00-14:00 ja telefonil 24/7, tel 
+34 9 2816 3732. Kaasa tuleb võtta isikuttõendav dokument, mõlemast arstikeskusest saab tellida 
ka hotellivisiite. Tervisekindlustuse olemasolul saab Eestisse naastes arstiabile, ravimitele ning arsti 
juurde sõitmiseks kasutatud transpordile kulutatud raha, tšekkide alusel tagasi. Corralejos 
paiknevad apteegid peatänaval Nuestra Señora del Carmen ja Isaac Peral tänaval. Apteegi uksel on 
info ka valveapteegi kohta. Clinica Medica Brisamar arstikeskus asub Brisamar ostukeskuses, 

avatud 24 h. Jandias on enamus apteeke avatud vaid hommikul ja pärastlõunal. Väljaspool 

normaalaegu on kõikides suuremates linnades ja asulates olemas valveapteek. 
 

Dokumentide kaotamine või vargus: helistada tuleb numbril 9 0210 2112 (ilma maa koodita) ja 

teatada juhtunust. Antud numbril vargus registreeritakse ja selle alusel saate pöörduda politseisse, 
kes  
väljastab juhtunu kohta tõendi. Nii aukonsulitelt kui saatkonnast on võimalik reisidokumendist ilma
-
jäämise korral taotleda tagasipöördumis tunnistust, millega saab Eestisse naasta. Väljaspool tööae
ga soovitame kontakteeruda Välisministeeriumi valvesekretäriga telefonil +372 53 01 9999 (24h). 

 
Elekter: Elektrivõrgus on tavaline 220-voldine vahelduvpinge. 
 
Helistamine: Kui helistate oma mobiiltelefonilt Eesti numbrile, siis valige  +372 ja telefoninumber. 
Kohalikule Fuerteventura numbrile helistades ei ole riigi koodi vaja ette valida. Hotellist helistamine 
on tavaliselt kallim. Hinnainfot vaadake palun oma mobiilioperaatori koduleheküljelt. 
 

Joogivesi: Vesi on küll piisavalt puhas toidu tegemiseks ja hammaste pesuks, aga juua soovitame 
siiski vaid poest ostetud pudelivett. Mineraal- või allikavett müüakse gaseeritult (agua con gas) või 

gaseerimata (agua sin gas). 
 
Jootraha: Jootraha andmine teeninduses on võrdlemisi tavaline. Praktikas on väljakujunenud, et 
baarides jäetakse jootraha umbes 5 % ja restoranides 5-10 % arvest, hotelli pakikandjale ja 

toateenijale 1 €,  taksojuhile kuni 10 % sõiduarvest. Jootraha on kombeks jätta ka ekskursiooni 
bussijuhile (u 1 € reisija). Kuigi jootraha jätmine ei ole kohustuslik, on see tänuavaldus hea 
teeninduse eest.  
 
Turvalisus: hotellid ei vastuta hotellituppa jäetud raha ja väärisesemete eest. Seetõttu soovitame 
kasutada hotelli seifi, mis paikneb teie toas või hotelli retseptsiooni juures. Reisikindlustus tavaliselt 
ei hüvita kadunud raha, seega soovitame rahvarohketes kohtades olla hoolikad ja mitte kanda 

hetkel ebavajalikke dokumente või kaarte kogu aeg endaga kaasas. Hotellitoast väljudes ja öösel 
magades peavad uksed – aknad olem suletud, ka rõdu uks. 

Aktiivne puhkus: Fuerteventura veespordivõimalused on suurepärased. Võib harrastada 

lainelauaga sõitmist, snorkeldamist, sukeldumist või niisama kala püüda. Fuerteventurat on 
nimetatud ka Euroopa surfajate paradiisiks. Aktiivse puhkuse veetmiseks saab mängida tennist ja 
squashi, käia jõusaalis, jalgrattaga sõita ja matkata. Corralejost korraldatakse ka ookeani 



 

 

laevasõite ja kalastusretki. Golfi saab mängida saare neljal heatasemelisel golfiväljakul. 
Broneeringu tegemiseks palume kontakteeruda otse golfiklubiga:www.fuerteventuragolfclub.com;w
ww.salinasgolf.com; www.playitas.info/golf; www.corralejogolf.com. Matkamiseks on kõige 
sobivamad piirkonnad Corralejo vastaskaldal asetsev Isla de Lobos ja ka Corralejo liivaluidete 

piirkond. Fuerteventural ja eriti Corralejo ümbruses on väga head tingimused sukeldumisega 
tegelemiseks. Corralejos korraldab põnevaid veealauseid matku Dive Inn sukeldumiskeskus.  

Snorkeldamisega saab tegeleda iga päev sadamas paikneva Get Wet snorkeldamis-keskuses. 
Caleta de Fuste lähedal, umbes 15 minutilise laevasõidu kaugusel on 8-36 meetri sügavausel 15 
erinevat sukeldumiskohta. Snorkeldus- ja sukeldumismatku korraldab Caleta de Fuste sadamast 
sukeldusklubi Deep Blue Diving. Ka laine- ja purjelauasõit on siin väga populaarsed spordialad. 

Koolituse ja varustuse rendi eest hoolitsevad Canary Surf Academy ja Fuerte Fun Center.  

Lastele: Kõik meie kuurordid sobivad ideaalselt mõnusaks perepuhkuseks. Caleta de Fuste 
piirkond on rahulik ja kõik vajalik on käe jala juures. Castillo rand on laugelt süveneva põhjaga ja 
suuri laineid ei ole, seega sobib hästi just väiksematele puhkajatele. Kõik hotellid on 
heatasemelised ja ka kõige pisematele leidub siin hulgaliselt tegevust. Kindlasti on elamusi pakkuv 
imelistel randadel liivalosse ehitada, rannavõrkpallis kaasa lüüa või jalgupidi vees sulistades kalu 
püüda. Üheks põnevaimaks tegevuseks lastele on koopaoravate toitmine, keda võib kohata kogu s

aarel, eriti aga Costa Antiquas. Oravad on julged ja võivad tulla lausa peopealt sööma.  
Atlantico ostukeskuses on keeglisaal ja mänguala lastele. Caleta de Fustest u 50 km kaugusel, La 
Lajitas, asub loomaaed Oasis Park. Siin elavad papagoid, merilõvid, mitmed roomajad ja 
röövlinnud ning näha saab loomi nii Aafrikast kui Lõuna-Ameerikast. Pilet 35 €, lapsele vanuses 4-
11. a 20,50 €. Caleta de Fustest u 45 km kaugusel,  Corralejo hotellirajoonis asub väike veepark. 
Avatud alates 23.03.18. Hind 25 €, laps vanuses 4-11. a 19 €.  

 

Raha, krediitkaardid, pangad: rahaühik on euro. Krediitkaardid, nagu Visa ja EuroMaster on 
laialt kasutusel. Väiksemates külapoodides eelistatakse sularaha. Pangakaardi kaotamise puhul 
tuleb viivitamatult teavitada oma panka. Swedbank +372 631 0310; SEB +372 665 5100; Luminor 
Bank +372 628 3300; Coop Pank +372 661 6039. 

Rannad: Fuerteventural on Kanaari saarte ilusaimad rannad, kokku üle 50 kilomeetri. Caleta de 

Fuste rand Castillo, on laugelt süveneva põhja ja peene liivaga ujumiseks sobiv rand. Laenutada 
saab päikesevarje- ja toole. Siin on kanuurent, hind u 10 €/tund, vesijalgrataste laenutus u 15 
€/tund ja banaanisõit u 6 €/15 min. Rannas on väike baar kergeks kehakinnituseks ja 
värskendavate jookide ostmiseks. Atlantico ostukeskuse taga paikneb väiksem ujumiseks sobiv 

rand Playa de la Guirra. Puerto Rosario ja lennujaama vahel olev Playa Blanca rand on surfajate
vaieldamatu lemmik. Tumeda liivaga rannad on Pozo Negro, Gran Tarajal, Tarajalejo ja Ajuy. 
Jandia Playa del Matorrali lai ja valge liivaga rand lausa kutsub külastajaid. Saare ilusaim ja 
pikim Sotavento rand, asub Jandiast umbes 20 km kaugusel. 

Siesta: Ka Fuerteventural peetakse siestat. Kauplused ja apteegid on avatud reeglina 9:00–13:00 
ja 16:00–19:00.  

 
Sisseostud: Caleta de Fustes asuv Atlantico ostukeskus koos maaaluse parklaga mahutab 11 

kinosaali, 10 rajaga keeglisaali, puhke-ja mänguala lastele ning  hulgaliselt kauplusi (Zara, Mango, 
Cortefiel, Bata, Santander, Bershka, Calzedonia, Pimkie, Springfield, Stradivarius jpm). Lisaks on 
ostukeskuses suur Carrefour toidupood, sularahaautomaat, mitu restorani ja kohvikut. Esindatud 
on ka kiirtoidurestoran McDonald´s, lisainfo www.ccatlantico.com. Populaarsemateks sisseostudeks
, mida koju kaasa ostetakse on kitsejuust, aaloed sisaldavad kosmeetikatooted ning suveniirid. Lau
päeva hommikuti toimub Jandias Montecastillos turg, avatud 9:00-14:00.  

Pealinnas Puerto de Rosarios asub kaubanduskeskus Las Rotondas (pühapäeval suletud), kust 
leiab veelgi suurema kaubavaliku. Keskus on avatud 10:00-22:00. Corralejo peatänavalt, Avenida 

Nuestra Señora del Carmenilt, leiab hulgaliselt väikeseid kauplusi ja ärisid. Suuremad ostukeskused 
asuvad Puerto del Rosarios. Teisipäeviti ja reedeti toimub Corralejo keskuse veepargi esisel 
parkimisplatsil aafrikapäraste ja hiinapäraste kaupade turg ning neljapäeviti ja pühapäeviti 
Campanario ostukeskuses  käsitööturg. Enamus suuremaid poode on avatud 10:00-22:00.   



 

 

 
Söök ja jook: Kanaari saarte elanikud, nagu kõik hispaanlased, jumaldavad väljas söömist kui 
sotsiaalse suhtlemise üht osa. Kohalikud söövad sageli kolmekäigulise lõuna- ja õhtusöögi, mis 

sisaldab ka magustoitu ja kohvi. Sellegipoolest on tavaline jagada esimest käiku või tellida ainult 
un sólo plato ehk ainult pearoog. Paljud restoranid pakuvad menú del dia ehk soodsa hinnaga 
päevamenüüd. Kindla hinnaga saate kolm käiku: eel-, pearoa ja magustoidu, lisaks veini, 
pudelivett ja leiba. Tavaliselt maksab see poole vähem kui tavamenüüst tellimine.  
Kuurortpiirkondades on laias valikus söögikohti,  kiirtoidurestoranidest rahvusköökideni. Mida 
kaugemal turistidele mõeldud rannaäärsetest restoranidest, seda väiksem hind ja tihti ka parem 
kvaliteet. Üles tasub otsida Kanaari toite pakkuvad restoranid. Kanaaride rahvustoiduks on 

guantšide pärandatud gofio - röstitud maisi- või teraviljajahu. Seda lisatakse supile, jäätisele, aga 
valmistatakse ka putru ja leiba. Populaarseim Kanaari roog on papas arrugadas, tulisoolases vees 
koorega keedetud kartul. Rikkaliku maitsega kaste on valmistatud oliiviõlist ja palsamiäädikast ning 
lisatud erinevaid vürtse (küüslauku, paprikat, peterselli, koriandrit), millest sõltub kastme värv. 
Mojo picon on  vürtsikas punane kaste ja mojo verde  on mahedam roheline kaste.  
Kalaroogadest on igapäevane sardinas a la plancha ehk grillitud sardiinid. Proovida tasub kindlasti 

pulpo fritot ehk marineeritud ja grillitud kaheksajalga. Desserdiks sobib hästi bienmesabe - 
marmelaadi taoline mass, mis on valmistatud purustatud mandlitest, munast, meest ja 
sidrunikoorest. Datlipalmidelt korjatud mahlast keedetakse mett ehk  miel de palmat ja seda 
lisatakse siis magustoitudele – ikka selleks, et magusam oleks. Eestlase jaoks võib maitse siiski 
üsna võõras olla. 
Jookidest on tuntuim Kanaari rumm ehk ron miel. Rummile on lisatud mett, seepärast kannab 
meerummi nime. Kohvi pakutakse laias valikus: cafe solo (must kange kohv), cafe con leche (tass 

kohvi suure koguse piimaga), cortado natural (vähese piimaga espresso mõõtu kohv). Cortado 
leche leche on samuti espresso mõõtu kohv - tassi või klaasist pitsi põhja valatakse magusat 

kondenspiima, siis sortsuke musta kanget kohvi ja selle peale sortsuke kuuma piima koos 
vahumütsiga. 
Imejook, mida mujal ei kohta, on barraquito - Kanaari kohv, mis on valmistatud kondenspiimast, 
espressost ja vahustatud kuumast piimast. Vahel ka lisaks tükike sidrunit ja nõudmisel ka piisake 
likööri. Siis on selle nimi barraquito especial. 

 
Transport: Caleta de Fustest, Corralejost on head bussiühendused teistesse naaberküladesse ja  
pealinna Puerto del Rosariosse. Bussiliiklus pealinna ja Caleta de Fuste vahel on tihe, pilet maksab 
u 2 €. Tihe bussiühendus on ka Caleta de Fuste maakonna keskusesse Antiquasse (18 km). Caleta 
de Fustest Corralejosse saab sõita läbi pealinna Puerto del Rosario. Jandiasse (saare lõunaosas) 

sõitev buss peatub ka Caleta de Fustes. Taksot saab tellida hotelli vastuvõtulauast või leida 
taksopeatusest. Soovitame ka autorendi teenust kasutada, kuna teed on väga head, liiklus on 
rahulik ja saarel on palju avastada. Tasub meeles pidada, et Fuerteventuralt renditud auto 
liikluskindlustus ei ole kehtiv Lanzarotel. Laevad sõidavad Fuerteventura ja Lanzarote Playa Blanca 
vahel iga päev. Saare lõunaosast Morro Jablest on laevaühendus iga päev Gran Canariale, Las 

Palmasesse. Igapäevaselt on praamiühendus Corralejost Lanzarotega ja laevaühendus Los Lobose 
saarega. Lisainfot ja sõidugraafikud leiab www.naviera-armas.com ja www.fredolsen.es/lineas. 

Tenerifele saab läbi Gran Canaria (arvestada tuleb ööbimisega), Santa Cruzi sõidavad laevad mitu 
korda nädalas.  
 
Vaatamisväärsused: Caleta de Fuste peamisteks vaatamisväärsusteks on Castillo Caleta de 
Fuste (tuntud ka El Castillo) kindlus, mis on nime saanud linna 17. sajandil püstitatud 
kaitsekindluse järgi. Betancuria on Kanaari saarte vanim linn, mis on pärit aastast 1404. Linnas 
on säilinud mitmeid vanu ehitisi, arheoloogiamuuseum ja Casa Maria - maaliline väike maja, kus 

tänapäeval tegutseb käsitöömuuseum, restoran ja näitus eelmise sajandi talutööriistadest. Linna 
keskmes on väike kirik Parroquiade Nuestra Señora de la Candelaria. Villaverde küla 
vaatamisväärsuseks on Cueva del Llanon laavakoobas. Pilet sisaldab maaalusesse tunnelisse 
sissepääsu ja giidi teenust. 
La Oliva küla oli poliitilise elu keskpunktiks 17. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani. Mõningad 
suursugused hooned on tänini säilinud. Tänapäeval paikneb La Oliva külas kohaliku piirkonna 

raekoda ning  kunstimuuseum. Ajuyni tume rannaliiv ja erksinine vesi moodustavad imelise 

kontrasti ja on üheks turistide meelispaigak. Ajuyni rannas saab ronida kaljudel ja nautida imelist 
vaadet nii rannale kui kogu Ajuyni külale. El Cotillon on pisike kaluriküla, mis elatub kalapüügist. 



 

 

Antiqua külas on kirik, käsitöökeskus Centro de Artesania & Moliño de Antigua ja siiani toimiv 
tuuleveski. Lajaresi küla vaatamisväärsuseks on Escuela de Artesania käsitöökool. 
 

 
 
Ekskursioonid 

 

Aurinko valikus on põnevaid eestikeelseid ekskursioone. Ekskursioonide eest saab tasuda kohapeal 
sularahas eurodes. Kuni 3-aastastele lastele on ekskursioonid tasuta, vanuses 4-14 aastat kehtib 

üldjuhul soodustus kuni 50%. Eestikeelse ekskursiooni väljumise eelduseks on miinimum 15 
täiskasvanud osavõtjat. 
NB! Ekskursioonide programm ning hinnad on esialgsed ja võivad muutuda. Sihtkohas pakutavate 
ekskursioonide valik võib olla laiem kui Aurinko veebilehel. Ekskursioonide toimumise 
nädalapäevad selguvad vahetult enne reiside algust. 

Fuerteventura saareekskursioon (terve päev), teisipäev 

Fuerteventura saareekskursiooni käigus näeme saare peamisi vaatamisväärsusi ning kogeme 
kohalikku külaolustikku. Näeme nii rannikuäärseid kalurikülasid kui sõidame mööda käänulisi 

mägiteid läbi kohalike külade sisemaale, kus tutvume  Fuerteventura kunagise pealinna 
Betancuriaga. Ekskursiooni jooksul saame osa saare kontrastsest maastikust, vaheldusrikkast 
loodusest ning näeme kindlasti mitmeid kitsekarju. Samuti külastame kohalikku kitsefarmi, kus 
maitseme kohalikku Majorero kitsejuustu, mille poolest saar on tuntud üle maailma.Räägitakse, et 
Fuerteventural on kitsi rohkem kui inimesi! Lõunatame Ajuy külas, hea ilma korral on võimalik ka 
laavatunnelis asuvaid koopaid uudistada. NB! Koobastesse 

pääs sõltub ilmastikuoludest kuna vihm muudab sissepääsutee mudaseks. Peatuse teeme ka  
kohalikus aloe vera kasvanduses ning imetleme siinseid kauneid liivadüüne. 
Hinnas lõuna, vein, vesi. 
Hind: 48 €, laps vanuses 4-14. a  24 €  

Lanzarote saladused (terve päev), neljapäev 

Corralejo sadamast vaid 40-minutilise laevasõidu kaugusel paikneb ainulaadne vulkaaniline 
Lanzarote saar. Eksksursioonipäeva vältel tutvume Lanzarote peamiste vaatamisväärsustega, nii 
lõuna- kui põhjaosaga. Lanzarotel saabume Playa Blanca sadamasse ja sealt suundume saare ühe 
oluliseima vaatamisväärsuse juurde, Timanfaya rahvusparki. Sõidame mööda vulkaanilist 

maastikku, mille müstilised vormid ja erilised värvid ei jäta ilmselt kedagi ükskõikseks. Edasi 
suundume Lanzarote 
kuulsaimasse veinipiirkonda La Geriažsse, kus degusteerime kohaliku veinikeldri veini. 
Lõunasöögiks naudime Kanaaride  köögi hõrgutisi. Päeva teises pooles imetleme La Corona 
vulkaanist purskunud laavajõe uuristatud tunnelit James del Aguat, mis on üks olulisemaid 

vaatamisväärsusi Lanzarotel. 
Hinnas lõuna, vein, vesi. 
Hind: 96 €, laps vanuses 2-12. a  70 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rahvusvahelised ekskursioonid 

 

Oasis park – meeldejäävad elamused kogu perele, iga päev 

Oasise loomapargis on perega tore. Siin näeb kaelkirjakuid, elevante, jõehobusid, kaameleid, ahve, 
merilõvisid. Päeva jooksul toimuvad erinevad loomasõud (sisaldub pargi sissepääsuhinnas). 
Kaamelisõit lisatasu eest. Pargi territooriumil on ka kaunis kaktusepark.  
Hind: 35 €, laps vanuses 4-11. a  20,50 € 

Merepäev katamaraani pardal (pool päeva, laev väljub Corralejost), teisipäev, reede  
Päike, meri ja tuul! Veeda tore puhkusepäev Atlandi ookeanil ning lõõgastu luksuskatamaraani 
pardal! Katamaraan Catalanza seilab piki Fuerteventura rannikut, kuid kapten valib päeva täpse 
marsruudi vastavalt ilmaoludele. Päeva jooksul tehakse mitmeid ujumispeatusi. Katamaraani par-
dal serveeritakse ka lõunasööki. 
Hind: 59 €, laps vanuses 2-12. a  39 € 

 
Ülal toodud info on antud 05.02.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 

vältel muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada.  
                                                              
                                                               
 

                                                        Head puhkust ! 

 


