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AURINKO TERVITAB TEID REISIL TENERIFELE 

Meie reisiesindaja Tenerifel on: 

Kristel Unus: +372 5388 8685 

NB! See on Eesti mobiilinumber. Esindaja vastab telefonitsi meelsasti kõikidele teie 
küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. Erakorraliste probleemidega võite helistada 

loomulikult ka igal teisel ajal. 

Lend: Aurinko otselennud Tenerifele toimuvad  11.10.2017-18.04.2018 (viimane 
väljalend Tallinnast). Lennud toimuvad lennukompaniiga Smartlynx. Lennugraafiku leiate  
Aurinko veebilehelt http://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/tenerife-lennuajad. Lennuajad on 
antud kohalike aegade järgi, Tenerifel on  aeg Eestist 2 tundi taga. Lennuaeg on u 6 tundi 
ja 40 minutit. NB! Palun kontrollige lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma 

reisibüroost või Aurinkost, sihtkohas meie esindajalt. Aurinko lendudel ei ole lennupileteid. 
Reisile registreerimine toimub passi või ID-kaardi alusel. NB! Ainult lennu kasutajad - 
palume kontrollida lennuaega 1 päev 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. Lubatust raskema 

pagasi pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka 
sihtkohta järele toimetada. Palun kontrollige, et teie pagas oleks normi piires. Kui 

arvestate pagasit reisiseltskonna peale, siis võib  ühe kohvri või koti kaal olla ainult kuni 
32 kg.  

Spordipagas: Golfi-, surfi,-sukeldumisvarustuse ja jalgratta jm. erivarustuse transport 
tuleb ette tellida ja tasuda Eestis. NB! Juhul, kui pagas peaks mingil põhjusel sihtkohta 
hilinema, juba tasutud lisakilode maksumust ei tagastata. 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 vedelike pakkimiseks 
sobivaid kilekotte saab reisiterminalis asuvas R-kioskist ning turvakontrolli kõrval 
paiknevast automaadist (1 euro eest saab 2 mini-grip kotti). Kõik dokumendid, ravimid, 

võtmed, telefonid, sülearvutid, raha, ehted jms. väärtuslikud asjad, tuleb pakkida 
käsipagasisse, mitte äraantavasse pagasisse! NB! Käsipagasisse tuleb pakkida ka 
elektroonilised sigaretid ja nende akud. Soovitame käsipagasisse pakkida ka 

rannariided, et saaksite hotellitoa kätte saamiseni basseini ääres või rannas mõnusalt aega 
veeta. 
Palun tutvuge Smartlyxi pagasireeglitega http://www.smartlynx.aero/passengers/before-
the-journey/baggage-ee 

Teenindus lennul: Smartlynxi lennukipersonal räägib inglise, eesti ja vene keelt. 
Reisipaketi hind sisaldab võileiba ja karastusjooke lennuki 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).  
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Saabumine: Esindaja ootab teid lennujaamas pärast pagasi kättesaamist ning juhatab 
transfeerbussidesse. Sõit kestab orienteeruvalt 20 kuni 60 minutit (sõltuvalt hotelli 
asukohast). NB! Kui te mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata, 
teavitage palun sellest kindlasti meie esindajat!  

Infotunnid: Saabumise järel viib esindaja kindlaksmääratud kellaajal hotellides läbi 
infotunnid, kus saate teavet nii saare kui ka toimuvate ekskursioonide kohta. Infotunni 
kellaaja teatab esindaja teile transfeeril.  

Ärasõit: Ärasõidupäeval viib buss teid lennujaama. Vastavalt rahvusvahelistele reeglitele 
toimub hotellides check-in alates kella 14:00-st ja check-out kell 12:00. 

NB! Los Abrigos ja Puerto de la Cruz ei kuulu Aurinko reisiesindaja teenindus-
piirkonda, esindajaga saab ühendust telefoni teel. 

Hea teada 

Pindala: 2036 km² 

Pealinn: Santa Cruz de Tenerife, 220 000 elanikku. 

Rahvaarv: 900 000 

Kõrgeim mäetipp: Teide 3718 m, Hispaania kõrgeim mäetipp. 

Ajavahe: Kanaari saartel on kell Eesti ajast 2 tundi taga. 

Apteegid: on tähistatud tumerohelise ristiga. Reeglina avatud (E-R) 9:00-13:00 ja 16:00-
20:00 ning L 9:00-13:00. Väljaspool normaalaegu on kõikides suuremates linnades ja 
asulates olemas valveapteek. 

Arstiabi: Vajadusel pöörduge arsti poole kliinikusse või kutsuge arst administraatori 
kaudu hotelli. Teavitage hädajuhtumist ka Aurinko esindajat, kes vajadusel aitab Teile arsti 
kutsuda. Playa de Las Americase suurim kliinik on Hospiten Sur, tel +34 9 2275 0022. 
Arsti väljakutse (visiiditasu) maksab alates 60 €, mis tuleb patsiendil kohapeal tasuda. 
Juhul, kui kannate kaasas Euroopa ravikindlustuskaarti (kehtib koos isikuttõendava 
dokumendiga), saate esmast arstiabi tasuta.  

Elekter: Elektrivõrgus on tavaline 220-voldine vahelduvpinge.  

Helistamine ja internet: Mobiiliga Eestisse helistamiseks tuleb valida ette 00 ja Eesti 

kood 372 ning seejärel number. Hinnainfot kontrollige palun oma mobiilioperaatori 
koduleheküljelt. 

Hädaabi: Kanaari saartel toimib ühtne number 112 nii politsei, tuletõrje kui ka arstiabi 
korral. Hakkama saab hispaania, inglise ja saksa keeles. 

Joogivesi: Vesi on küll piisavalt puhas toidu tegemiseks ja hammaste pesemiseks, ent 
suure mineraalisisalduse tõttu võib põhjustada kõhuprobleeme. Soovitame juua poest 
ostetud mineraal- või allikavett, mida müüakse gaseeritult (agua con gas) või gaseerimata 
(agua sin gas). 

Jootraha: Jootraha andmine teeninduses on võrdlemisi tavaline. Praktikas on 
väljakujunenud, et baarides jäetakse 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, 
rõõmustab see kindlasti iga teenindajat. 
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Siesta: Ärge unustage ajakava koostamisel arvesse võtmast Hispaanias pühaks peetud 
lõunapausi siestat, mida peetakse reeglina kell 13:00-17:00. Enamik väiksemaid poode, 
ärisid, ettevõtteid ja avalikke asutusi on sel ajal suletud.  

Turvalisus: Pisivargused on kahjuks üsna levinud, olge ettevaatlikud osavate tasku-
varaste suhtes. Ärge jätke isiklikke asju järelvalveta rannas, restoranis, baaris jm. Tänaval 
käies hoidke kott suletuna, kandke kaasas minimaalselt sularaha. Dokumendid ja 
väärisesemed jätke hotellituppa seifi. Öösel  magades ja kui te hotellitoas ei viibi, hoidke 
rõduuksed ja aknad alati kinni. Tavaline kuritegu on vargus rendiautost. Autouksed 

lukustage alati (ka pildistamispeatusi tehes). Vargusjuhtumist tuleb teha avaldus 
(denuncia) politseile 24 h jooksul. Avaldus tehakse telefonitsi, helistades numbril +34 902 

102 112. 

Aktiivne puhkus: Candelariale toob kuulsust sealne pühapaik, mis on tähtsaim kogu 
saarestikus. Kaks korda aastas tulevad palverändurid Iglesia de Nuestra Señora de 

Candelaria kirikusse, et avaldada austust ja armastust Neitsi Kandelariale – Kanaari saarte 
kaitsepühakule. Legendi järgi leidsid 14. saj kaks guantshi suguharu liiget rannale uhutud 
naise figuuri meenutava puidust kuju (tõenäoliselt mõne uppunud laeva käilakuju). 
Guantshid pidasid seda imeks ja asetasid selle kalda-äärsesse koopasse, kus see oli  kuni 
1826. aastami, mil äge tormilaine selle taas ookeanile viis.  

Idarannikul pisut sisemaale jääv Güimar on kuulus astmeliste püramiidide poolest, millede 
päritolu on salajane ja müstiline siiani. Skeptikud arvavad tänaseni, et neil puudub 
tähendus ja ajalugu. Siinsed püramiidid köitsid norralase Thor Heyerdahli  tähelepanu, kes 
asus neid 1990-ndatel uurima. Heyerdahl veendus, et tegelikult on need vägagi oskuslikult 

ehitatud ja astronoomiliselt kindlalt orienteeritud. Muude avastuste hulgas leidis ta, et  
püramiidide astronoomiliselt täpne asetus ida-lääne teljel ning treppide asetus püramiidide 

lääneküljel viitavad selgelt  päikesekummardajatele. Heyerdahli arvates ei jäta see mingit 
kahtlust püramiidide religioosses eesmärgis. Maalilise Anaga mäestiku vulkaanilised tipud 
on tänu niiskele jahedale kliimale rohelised ja lopsakad aastaringselt. Läbi rünklike 
ligipääsmatute orgude viivad kitsad sõiduteed ja jalgrajad, mis looklevad järskude 
kaljuseinte ja tihedate metsade vahel. Selle kõrvalise maanurga lopsakas igihaljas 
taimestik, milles leidub loorberimetsi, kadakaid, eerikaid, sõnajalgu jt taimi, annab siinsele 
õhule vürtsika aroomi. See piirkond on loodushuviliste seas teenitult populaarne.   

Võluv Taganana külake lebab palmipuude keskel kõrgete ja konarlike kaljude vahel, mis 
sööstavad tihti tormisesse ookeani. Roque de las Bodegas  kivine rand on 
lainelauasõitjate lemmikpaik.  

Jääraku suudmel asuva Igueste de San Andrés vaikse külakese elanikud kasvatavad 
mangosid, avokaadosid ja banaane.  

Endisest kalurikülast San Andrés-ist on nüüdseks saanud populaarne suvituskoht, mis on 

õigustatult kuulus hulga väikeste mereande pakkuvate restoranide poolest. Selle 2 km 
pikkuse Playa de las Teresitase ranna kollane liiv on sisse toodud Sahaarast. Rand, 
millele lisavad eksootilist ilmet seda ääristavad palmid, on Santa Cruzi elanike lemmikpaik.  

La Laguna (ametliku nimega Ciudad de San Cristóbal de la Laguna) on suuruselt teine 
linn Tenerifel. Linn on nime saanud laguuni järgi, mille kaldal see kunagi asus ja mis 19. 

saj lõplikult ära kuivas. Aastal 1496. a. konkistadoor Alonso Fernandez de Lugo rajatud 
linn oli saare sõjaväeliste juhtide residents. Kuni 1723. a. oli see saare pealinn. Pealinna 
staatusest ilmajäämine pole aga La Laguna arengut vähimalgi määral pidurdanud. La 
Laguna on ülikoolilinn. Praeguseni töötav San Fernando ülikool avas esimest korda uksed 
1817. a.  
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La Orotava on üks vanemaid ja kaunimaid linnu saarel.  Enamik külastajaid on lummatud 
selle võluvatest 17. ja 18. saj linnamajadest. Nende ajastumoe järgi tumedast puidust 
tehtud peenelt nikerdatud rõdud on Kanaari saarte arhitektuuri kvintessents. Enamik 
huvipakkuvaid hooneid asub kompaktses vanalinnas. Casa de los Balcones ehk Rõdude 

maja (c/San Francisco 3-4) on linnas tähtis vaatamisväärsus. Selle kunagise 
aristokraadielamu heledat fassaadi ehib raske nikerdatud uks, elegantsed aknad ja puidust 
valmistatud rõdud. 1632-70 ehitatud majas asub väike suveniiri-ja käsitööpood koos 
muuseumiga. Rõdude majast üle tee seisab Casa del Turista ehk Turisti maja (c/San 
Francisco 4), tuntud ka kui Casa del Molina. See on uhke kanaari stiilis linnamaja, mis 
kuulus kunagi ühele jõukale perekonnale.  

El Teide: Tenerife tähtsaim vaatamisväärsus on El Teide – uinunud vulkaan koos seda 
ümbritseva rahvuspargiga. El Teide on Hispaania kõrgeim mäetipp –3718 meetrit ning 
kõrguselt kolmas tegevvulkaan maailmas.Rahvuspargiks on ala kuulutatud 1954.a. 
Vulkaani ümbritseb hiiglasliku 16 km läbimõõduga Las Cañadase kaldeera.  Kaldeera 
moodustus ca 0,5 miljonit aastat tagasi, mil vulkaanilise tegevuse tagajärjel toetuseta 

jäänud hiigelvulkaan oma raskuse all sisse varises. Samasse ajajärku jääb ka El Teide 
tekkelugu. Stratovulkaan El Teide - Pico Viejo arvatavaks vanuseks loetakse ca 170 000 
tuhat aastat. Rahvuspark on tähelepanuväärne ala nii geoloogiliselt kui botaaniliselt. Siit 
leiab palju erinevaid vulkaanilisi pinnavorme: ebatavalise kujuga laavakaljud (Roques de 
Garcia) ja lummavad tasandikud (Ucanca) jt. Seda karmi tühermaad katavad haruldased 
kaunid taimed. Eriti kaunis vaatepilt avaneb mais ja juunis, mil siinsed taimed on 
õitemeres. Paljud neist on Kanaari saartele ainuomased, rabavaim on Kanaari ussikeel, 

mille punased õied kasvavad varasuvel kuni 3 meetri kõrguseks. Vulkaani nõlval asuv 
köisraudtee viib 2356 m kõrguselt 3555 m peale 8 minutiga. Tipust avanevad vaated on 

võimsad. Köisraudtee töötab iga päev 9:00-16:00 (kui ilm võimaldab).  

Raha ja pangad: Kanaari saartel on käibel Euroopa Liidu rahaühik euro. Pangad on 

avatud E-R 8:30-13:30. Sularahaautomaate on kõikides suuremates linnades ja asulates. 
Raha väljavõtmine sularahaautomaadist on tasuline. 

Rannad: Parimad liivarannad on saare lõunaosas. Playa de las Americases on laiad 
rannad, mille liiv on tume. Kuurort jaguneb mitmeteks väiksemateks randadeks: Playa del 
Duque, Playa de Fanabe, Playa Torviscas, Playa del Bobo ja Playa Americas. Pakutakse 

erinevaid veespordi võimalusi – skuutrid, vesijalgrattad, purjelauad, langevarju- ja 
banaanisõit. Lamamistoolid ja päikesevarjud on randades tasulised, u 5 €/päev/tükk. 

Santa Cruz de Tenerife: on Tenerife pealinn, mis sai nime konkistadooride püha risti 
järgi, mille Alonso Fernandez de Lugo 1494. a. Añaza kaldal randudes püstitas. 16. saj sai 

see endine kaluriküla tähtsaks sadamaks La Laguna jaoks. Alates 1723. a. on linn olnud 
Tenerife omavalitsuskeskus ning aastatel 1822-1927. a oli see ka kogu saarestiku pealinn. 
Tänapäeval valitseb Santa Cruzi majanduselu süvasadam, mis teenindab suuri kruiisilaevu, 
tankereid ja kaubalaevu. Kuigi saare pealinnas pole kuigi palju ajaloomälestisi, on seal 
rohkelt muid atraktsioone. Külastajad tulevad siia külluslike ostuvõimaluste, muuseumide 
ja kunstigaleriide, Tenerife kontserdisaali etteastete ja mis kõige tähtsam, iga-aastase 
karnevali pärast. 

Ringikujuline Plaza de Espaňa väljak asub linna keskel sadama lähedal. Väljaku keskel 
seisev tohutu pronkskujudega ausammas  Monumento de los Caidos mälestab kodusõda. 
Suur maja väljakul on Cabildo Insular, Tenerife omavalitsuse hoone ja turismiameti 
peakorter. Plaza de la Candelaria on populaarne kohtumispaik. Monument väljaku keskel 

El Triunfo de la Candelaria kujutab saare kaitsepühakut.  Väljakult saab alguse Calle 
Castillo  (kauba)tänav. Paljud turistid tulevad siia ainult selleks, et veeta mõned tunnid 

siinsetes väikepoodides.  
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Linna kaunis ja vaikne Parque García Sanabria park on nime saanud Santa Cruzi 
linnapea järgi. Park on täis lopsakaid troopilisi taimi ja sisaldab suurepärast dendraariumi. 
Santa Cruzi lähedal paikneb ka ilus valge liivaga rand Playa de las Teresitas, mis on ka 
kohalike seas populaarne. Rand on kaitstud suuremate tormide ja tuulte eest, mis teeb 

rannamõnude nautimise veelgi mõnusamaks.  Kehakinnitust pakuvad mitmed lihtsad 
söögikioskid ja kohvikud. Rannatoolid on tasulised, u 2,5 € tool. 

Sisseostud: Poed on tavaliselt avatud hommikul 9:00-13:00 ning uuesti peale lõunat 
17:00-21:00. Keskpäeval, alates 13:00-14:00 algab mitmetunnine lõunapaus siesta. 

Enamik poode (va suuremad kaubamajad ja supermarketid) on sel ajal suletud. Kõige 
uuem ostukeskus on C.C Siam Mall, mis asub Autopista del Sur, Salida 28, 38670 Adeje, 

Santa Cruz. Avatud iga päev 10:00-22:00. Lisaks on suuremad ostukeskused C.C.Gran 
Sur, C.C.Plaza del Duque ja C.C.del Duque, C.C.Safari. Suurim ja soodsaim toidupood on 
Mercadona. Puhkepäev on pühapäev, siis on väljaspool turismipiirkonda poed suletud. 
Turud toimuvad Playa de Las Américases N ja L 9:00-14:00 (htl Fañabe Costa Sur taga ja 
C.C.del Duque vastas); Los Cristianoses P 9:00-14:00 (hotell Gran Hotel Arona lähedal). 

Koju viimiseks sobib osta kohalikku käsitööd-keraamikat, vulkaanilisest kivimist 
(obsidiaanist ja oliviinist) ehteid,  banaanilehtedest valmistatud esemeid (korvid, nukud, 
lilled), kohalikke veine ja likööre (banaani, draakonipuu jm), meerummi ja palmimett.   

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.  

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. Neid on 
külluses ümberkaudsetes külades, nt Adejes ja Vilafloris (lihatoidud) ning La Caletas ja Los 
Abrigoses (kalarestoranid) jm.  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, mida pakutakse kõikide pearoogade juurde. Alati tuuakse lauale kohalik 

kaste – mojo. 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 ja 
seda lisatakse siis magustoitudele – ikka selleks, et magusam oleks. 

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.  

Teema ja looduspargid: Loro Parque on elupaigaks paljudele loomadele ja lindudele, 
uhketele orhideedele ja draakonipuudele ning tuhandetele palmidele. Siin on maailma 
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suurim papagoikollektsioon - u 300 liiki. Lisaks näeb gorillasid, haruldast valget tiigrit, 
musta pantrit, šimpanse, pea kõiki maailmas esindatud pingviiniliike, flamingosid, 
alligaatoreid, erinevaid mereasukaid alates karpkaladest ja lõpetades merelõvide, delfiinide 
ning haidega. Näha saab delfiinide, merilõvide ja papagoide sõud. Parki sisse pääsemiseks 

tuleb minna läbi ehtsa Tai küla, mis on valmis ehitatud Taimaal ning osade kaupa 
Tenerifele toodud ja Tai ehitusmeistrite poolt uuesti kokku pandud. Park on avatud iga 
päev 8:30–18:45 (sissepääs kuni 16:00). Pilet 35 € ja lapsed vanuses 6-11.a 24 €.Parque 
Las Aquilas e Jungle Park on Playa de las Americase lähistel asuv  džunglipark, mis on  
täis eksootilisi linde ja loomi. Näha saab orangutange, šimpanse, leemureid, giboneid, 
lõvisid, jõehobusid, leoparde, tiigreid, jaaguare, krokodille, kilpkonni, papagoisid jpm. 
Kindlatel kellaaegadel toimuvad kotkaste sõud. Parki viib Playa de las Americasest ja Los 

Cristianosest tasuta buss. Avatud  iga päev 10:00-17:30 (sissepääs kuni 16:30). Pilet  26 
€  ja laps vanuses 5-10. a. 18 €, laps vanuses 3-4. a 7,50 €. Monkey Park e Ahvipark  
on külastajate seas samuti väga populaarne. Põhjus on lihtne - kohe sissepääsu juures on 
nn kontaktiala, mille vaieldamatuteks staarideks on leemurid, kellega saab lähemalt 
tutvust sobitada. Need Madagaskarilt pärit  triibuliste sabade ja suurte silmadega 
poolahvilised, võivad hea õnne korral mööda teid üles-alla ronida ja selgitavad ülima 

osavusega välja, mis teil parasjagu  taskutes või kottides peidus on. Pargis on tegemist 
veel tunniks-paariks, näeb merisigu, krokodille ja teisi ahve. Avatud iga päev 9:30-17:00. 
Pilet 10 € ja laps vanuses 5-12. a 5 €. 

Transport: Ühistransport on Tenerifel hästi korraldatud. Liinibussifirma on TITSA, mille 
rohelised bussid teenindavad kogu saart. Sõiduplaane saab küsida turismiinfo punktidest 

ja bussijaama kassast. Bussidel on esiaknal elektrooniline tabloo, kus on kirjas liini number 
ja lõpp-punkt, kuhu buss sõidab. Bussipeatused on arusaadavalt tähistatud. Kui te 

peatuses ootate ja  soovite, et buss peatuks, andke sellest bussijuhile käega märku. Kui 
soovite väljuda, tuleb vajutada salongis olevaid stop nuppe. Sõidupileteid müüakse 
bussijaama kassas, aga saab osta ka juhi käest. Suurim rahatäht, mida juht aktsepteerib, 
on 20 eurone. Lastele vanuses kuni 4. a. (k.a) on bussisõit tasuta. Saab osta ka 

soodusbussikaarte ehk bono-kaarte, mida müüakse TITSA bussijaamades ja terminalides 
üle terve saare. Bono-kaart maksab 15 € , kuid tagab bussitranspordi kasutamisel kuni 50 
% allahindluse. Takso orienteeruv km hind on u 2 €, sisseistumistasu on u 4 €. Taksodes 
on olemas taksomeetrid. Taksopeatused on enamasti suurte kaubanduskeskuste juures, 
kuid pole probleemi saada taksot ka tänava äärest. Vaba takso tunneb ära katusel põleva 
rohelise plafooni järgi. Autorendi puhul on alati on soodsam võtta auto pikemaks ajaks (nt 
kolmeks päevaks). Autojuht peab olema vähemalt 23-aastane (osadel rendiklassidel ka 

25-aastane), juhiloa staažiga vähemalt 1 aasta. Garantiiks võidakse küsida krediitkaarti. 
Oluline on autorendi puhul täiskindlustuse olemasolu hinnas. Mugav viis kuurordiga 
tutvumiseks on valget värvi turistirong (autorong), mille peatused leiate: Htl Fañabe 

Costa Sur, htl Luabay Costa Adeje, C.C. Salytien, Veronicas, C.C.Columbus. Sõit kestab 
orienteeruvalt 40 min. Pilet täisk. 9 €  ja lastele vanuses 2-15. a 5 €. 

Kanaari saarte vahelist laevaühendust korraldavad laevakompaniid Naviera Armas, Fred 
Olsen, Garajonay Expres ja Trasmediterranea. Piletikassad asuvad Los Cristianose ja Santa 
Cruz’i sadamas. Los Cristianosest väljuvad laevad La Gomerale, El Hierrole ja La Palmale. 
Santa Cruzi’st Gran Canaria, Lanzarote ja Fuerteventura saarele.  

Veepargid: Siam Park on Playa de las Americases asuv  Siami teemaline veepark, mis on 
Euroopa üks suurimaid. Troopiline taimestik, siiami temaatilised ehitised ja atraktsioonid 
ning vastavad söögikohad on siin terviklikus harmoonias. Pargi enam kui 10. atraktsiooni 
seast leiavad omale meelepärast ajaveetmis- võimalusi  nii suured kui väikesed külastajad. 
Siin on erinevad basseinid, liumäed, torud, Mai Thai jõgi ning tehisrand ja palju muud 
põnevat. Siinses surfiparadiisis leiate maailma suurimad (3 m) tehislained, mis on 

magnetiks surfifännidele. Võimalik laenutada rätikuid (3 €/tk) ja rentida seife (3-5 €). 

Playa de las Americasest  viib parki tasuta buss. Avatud iga päev 10:00-17:00 (oktoobris 
kuni 18:00). Pilet u 35 €, laps vanuses 3.-11. a u 24 €. Müügil Twin ticket (kaksikpilet) 
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Siam Park+Loro Parque. Aqualand Costa Adeje ühendab endas delfinaariumi ja 
veeparki.  Siinses delfinaariumis toimub Euroopa üks paremaid delfiinide sõusid. Veepargis 
leiate mitmesugused liumäed ja –torud, basseinid ja  muud atraktsioonid: kamikaze, 
boomerang, tornado jpm. Üks kord päevas toimub delfiinide sõu. Pargis on restorane ja ka 

kiirtoidukohti. Parki viib tasuta buss Playa de las Americasest. Avatud 10:00-17:00 iga 
päev. Pilet täiskasvanule 26 €, lapsele vanuses 3-4. a 9,50 €, vanuses 5-10. a ja seeniorile 
18 €. Müügil kaksikpiletid: Aqualand+ Jungle Park,  37 € ja laps 27 €.  

Ööelu: Hämaruse saabudes ärkavad kuurortid õhtu veetmiseks. Kohvikud, baarid, 

restoranid täituvad tasapisi. Ööklubid on rahvarohkemad reede ja laupäeva õhtuti. Siinse 
kombe kohaselt ei minda ööklubisse pidutsema enne südaööd. Vanusepiirang ööklubisse 

sisse saamiseks on üldjuhul 18. a. Sissepääs ööklubidesse on enamasti tasuta. Playa de 
las Americases on ööelu peamiselt koondunud  Las Veronicas’e piirkonda. Siin on erineva 
stiili ja muusikaga baare, pubisid ja klubisid, mis on orienteeritud turistidele. Stiilne 
kokteilibaar El Papagayo Beach Club on ühtmoodi populaarne nii kohalike kui turistide 
seas. Kohalike noorte hulgas on kõige populaarsem pidutsemiseks Los Cristianose 

rannapromenaadil asuv CC San Telmo, kus asub hulk diskobaare: Casablanca, Punta Cana, 
Aqua de Coco, Ukelele, Zona 21 jpt. Soliidses eas rahva lemmikuks on aastaid olnud baar-
restoran Banana Garden (htl Palm Beach kõrval, merepoolsel küljel), kus  teisipäeviti 
toimub kohaliku köögi ja folkloorietendusega Kanaari õhtu ning kolmapäeviti, reedeti ja 
pühapäeviti pakub meelelahutust tasemel flamenkotrupp. Tuntud Hard Rock Cafe baar 
asub aadressil Avenida De Las Americas s/n, Piramide De Arona, 38660 Playa de las 
Américas. Kohe Hard Rock Cafe kõrval asub mõnus ajaveetmiskoht Magic. Siin saab 

nautida mõnusat muusikat ja maitsvaid kokteile. 

 

Ekskursioonid 

Eestikeelsete ekskursioonide toimumise eelduseks on vähemalt 15 osavõtjat, v.a. La 
Gomera ekskursioon, mille puhul on nõutav min 40 in ja Loro Park, mille puhul on nõutav 
min 20 in. Kui soovijaid on vähem, saab minna võõrkeelsetele ekskursioonidele. 

Ekskursioone saate osta kohapeal infotunni ajal eurodes (ainult sularahas). Lapsed saavad 
ekskursioonidele hinnasoodustust.NB! Ekskursiooniprogramm ja hinnad võivad hooaja 
vältel muutuda. Täpsem info Aurinko reisiesindajalt kohapeal. 

Loro park (terve päev) 
Loro Park on Tenerife tuntuim park - so. segu loomaaiast, teemapargist ja tsirkusest, mis 

on välja kasvanud sakslasest  linnuimetleja papagoide erakollektsioonist. Pargis näeb 

lopsakat loodust ja eksootilisi linde, loomi: gorillasid, šimpanse, valget tiigrit, musta 
pantrit jpm. Suurimaiks tõmbenumbriks on sealsed lindude-loomade sõud. Oma oskusi 
demonstreerivad osavalt papagoid, merilõvid, delfiinid ja mõõkvaalad. Võite külastada 
haitunneliga akvaariumi ning maailma ühte suurimat pingviinide eluala väljaspool 
Antarktikat. Kaunis troopilises aias on elupaiga leidnud maailma suurimaid papagoide 

populatsioone (4000 lindu, 350 liigist). Loro pargis jääb u 4,5 tundi vaba aega omal käel 
ringivaatamiseks ja erinevate sõude külastamiseks. NB! Pargi sissepääsupilet on 
ekskursiooni hinnas! Loro pargi ekskursiooni ostjad saavad kohapeal soovi korral osta 

soodsamalt pileti ka Siam parki (24 € ja laps 6-11. a 17 €) 

Hind: 59 €, laps vanuses 6-11. a 40,50 €, laps vanuses 2-5. a 16,50 € 

Saareekskursioon koos Masca küla ja Teidega (terve päev, lõunasöögiga), 
pühapäev 
Saareekskursioon annab teile hea ülevaate saarest kui tervikust: näeme Tenerife kaunist 

loodust ja teeme põgusalt tutvust külade ja väikelinnadega. Hommikupoole sõidame 
mööda 6 km pikkust serpentiinteed Masca külla. Masca on säilitanud oma traditsioonilise 
ilme pika isoleerituse tõttu muust maailmast.  Külastame Icod de los Vinos väikelinna, mis 
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on kuulus oma Drago Milenario nimelise draakonipuu poolest.  Degusteerime ühes 
linnakese bodegas ehk  veinipoes kohalikke veine. Lõunatame lihtsas Kanaari roogi 
pakkuvas restoranis La Orotava lähistel. Peale lõunasööki jõuame Teide Rahvusparki, mida 
kroonib Hispaania kõige kõrgem mägi  El Teide (3718 m). NB! Köisraudteega vulkaani 

tippu minemiseks aega ei jää!! Tagasi hotellidesse sõidame läbi Vilaflori, kus kasvab saare 
kõige suurem mänd Pino Gordo. 
Hind: 59 €, laps vanuses 2-12. a 29,50 €. NB! Toimumine sõltub ilmastikuoludest! 

 

Rahvusvahelised ekskursioonid 

La Gomera saar (terve päev, lõunasöögiga), kolmapäev, reede, laupäev 

Päev Tenerife naabersaarele La Gomerale pakub suurepäraseid looduselamusi. 
Varahommikul sõidame sadamast La Gomera pealinna San Sebastiáni, kus on peatunud ka 
maadeavastaja C. Kolumbus. Naudime La Gomera muljetavaldavat loodust, külastame 
UNESCO maailmapärandisse kuuluvat Garajonay rahvuspargi iidset loorberimetsa. 
Lõunatame kohalikus restoranis ning kuuleme linnulaulule sarnanevat vilekeelt El Silbot, 
mida pärismaalased kunagi  omavahel suhtlemiseks kasutasid. Õhtul toob laev meid tagasi 
Tenerifele.NB! Kaasa võtta isikuttõendav dokument. 

Hind: 66 €, laps vanuses  2-12. a 33 €.  

Loro park + Siam veepark kombineeritud pilet ilma transfeerita 

Hind: 60 €, laps vanuses 6-11. a 42,50 €. Soovi korral transfeer lisatasu eest. 

Flamenco sõu Piramide de Arona kontserdisaalis (õhtune üritus) 
Kõrgetasemeline flamenkoõhtu Hispaania tuntud koreograafi Carmen Mota balletitrupi 
esituses. Näete tantsuseadeid klassikalisele ja Hispaania muusikale. Uhked kostüümid, 
elav muusika, kirglik flamenko ja modernballett ning professionaalne tantsutrupp teevad 
selle õhtu unustamatuks. 

Hind: 49 €, laps alla 13. a tasuta 

Keskaegne rüütliturniir San Migueli kindluses (õhtune üritus), teisipäev,  
neljapäev, laupäev 
Õhtusöögi ajal San Migueli kindluses saate jälgida rüütlite teatraliseeritud esinemist. Ükski 

pealtvaataja ei saa jääda ükskõikseks, elades kaasa võitlusele, mille lõpplahendus jääb 
viimase minutini lahtiseks. Suurepärased ratsud, rüütlite laitmatud kombed, nende 
ratsutamise- ja relvakäsitsusoskus loovad tõelise keskaegse turniiri meeleolu. Sobib hästi 
lastele ja lapsemeelsetele. 

Hind: 57 €, laps vanuses 3-15. a 28,50 €  

Laevareisid 
3-5 tunnised  lõbureisid saare lõuna- ja läänerannikul. Laeval saab püüda päiksekiiri, 
sobiva ilmaga tehakse ka ujumis- ja snorkeldamispeatus (rätik kaasa). Sõltuvalt reisist on 
hinnas kerge eine ja karastusjoogid, õlu. Boonusena võib ookeanis näha vaalasid ja 
delfiine, kes tulevad uudistama igat sadamast eemalduvat laeva. Bussitransfeer on hinnas. 
Hind: 39 €, laps vanuses 6-12. a 19,50 € (3 tundi kestev laevareis)  

Hind: 49 €, laps vanuses 6-12. a 24,50 € (5 tundi kestev laevareis)  

Ülal toodud info on antud 27.11.2017 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel 
põhjustel hooaja vältel muutuda. Aurinko teeb kõik endast oleneva, et infot jooksvalt 
ajakohastada. 

                                              Mõnusat phkust! 

 


