Espoon Latu ry

Aktiiviloma Teneriffalla 12.- 18.11.2019

Espoon ladun syksyn matka suuntautuu Teneriffan saaren pohjoisosaan Santa Cruziin. Patikointiretket
vievät mm. laakeripuumetsään, pitkin vanhoja ”maitotyttöjen” reittejä sekä muinaista
kuninkaanpolkua. Patikoinnin lisäksi pyöräilemme Las Teresitasin rannalle. Vapaa-ajalla voi lähteä
läheisille golfkentille, liikkua läheisissä puistoissa tai rentoutua hotellilla. Oppaana matkalla toimii Outi
Böök. Tervetuloa mukaan aikuisten patikkamatkalle!
Alustava matkaohjelma:
12.11. tiistai
Kokoontuminen Helsinki - Vantaan lentoasemalla.
Klo 10:40
Norwegianin lento Helsingistä Teneriffalle. Matkan aikana nautitaan snacktyylinen lounas.
Klo 15:15
Saapuminen Teneriffan saaren eteläosaan. Opas Outi Böök on ryhmää vastassa.
Lentokentältä ajamme Santa Cruziin, Teneriffan saaren pohjoisosaan. Ajoaika on noin
tunnin. Majoittuminen hotelliin.
Hotelli Colon Rambla *** (paikallinen luokitus ****)

Calle Viera y Clavijo 49, Santa Cruz, Teneriffa
Hyvä turistiluokan hotelli Santa Cruzin keskusta-alueella. Hotelli sijaitsee Garcia Sanabriapuiston ja Patos -aukion vieressä. Hotellissa on viehättävä puutarha, ulkouima-allas (ei
lämmitetty), ravintola, baari. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, tv,
wifi. https://www.hotelcolonrambla.com/en/
Majoittumisen jälkeen teemme oppaan johdolla kävelyretken lähimaastoon ja
venyttelemme.
13.11. keskiviikko
Tutustumiskävely Santa Cruziin ja pyöräretki Las Teresitasin rannalle
Aamiainen. Aamupäivällä tehdään parin tunnin pituinen tutustumiskävely Santa Cruziin.
Kävelyretken aikana vieraillaan luonnontieteellisessä museossa ja käydään katsomassa
mm. kauppahallia. Kierros päätyy lounasaikaan La Norialle, joka on kaupungin vanhin osa.
Lounas vanhassa kaupungissa.
Iltapäivällä lähdemme hotellilta pyörillä Las Teresitasin uimarannalle ja takaisin. Matka on
n. 10 km/suunta. Reitti kulkee meren rannassa osittain liikenteen seassa, osittain
pyörätietä. Teresitasin hiekkarantaa pitkin voi kävellä vesirajaa seuraten ja rannassa voi
myös pulahtaa uimaan.

14.11. torstai
Camino de Las Lecheras
Aamiainen. Tänään patikoimme vanhoja ”maitotyttöjen” reittejä pitkin Las Lagunasta
Santa Cruziin. Kävelemme hotellilta raitiovaunupysäkille n. 15 min ja matkaamme
raitiovaunulla n. puolen tunnin matkan Las Lagunaan, saaren vanhaan historialliseen
pääkaupunkiin, jonka ydinkeskusta on Unescon maailmanperintölistalla. Tutustumme

kaupungin kauniiseen vanhaan keskustaan ennen kuin lähdemme patikoimaan vanhoja
kulkureittejä, joita pitkin naiset aikoinaan kantoivat maitotonkkia Valle Jiménezin
laaksosta La Lagunan ja Santa Cruzin toreille. Vaihteleva reitti kulkee osittain myös kyläja kaupunkimaisemissa. Lounas retken aikana paikallisessa ravintolassa Valle
Jiménezissa. Patikkaretin pituus on n. 15 km ja korkeuseroa 600 m. Retki päättyy n. klo
17:00.
15.11. perjantai
Aguagarcían laakeripuumetsästä Matanza de Acentejoon
Aamiainen. Ajamme bussilla n. 30 minuutin matkan Aguagarcíaan. Päivän patikka kulkee
pääosin laakeripuu- ja puukanervametsämaisemissa polkuja ja metsäteitä pitkin.
Laskeudumme metsästä La Vican kylään ja täältä pikkuteitä maanviljelysmaisemissa
edelleen Matanza de Acentejon kylään, jossa nautimme lounaan paikallisten rakastamassa
yksinkertaisessa maalaisravintolassa. Patikoinnin pituus n. 10 km, korkeuseroa 500 m.
Paluu hotellille n. klo 17:00.
16.11. lauantai
Vapaapäivä
Aamiainen. Päivä aikaa omatoimiselle ohjelmalle ja käydä esim. uimassa tai lähteä
golffaamaan.
17.11. sunnuntai Patikka vanhaa kuninkaanpolkua La Lagunasta Teguesteen ja Bajamariin
Aamiaisen jälkeen ajamme bussilla n. 20 minuutin matkan La Lagunaan, josta lähdemme
patikoimaan vaihtelevassa kulttuurimaisemassa vanhaa kulkureittiä pitkin ensin
Teguesten kylään ja täältä edelleen kauniissa rotkomaisemissa pohjoisrannikolla
sijaitsevaan Bajamarin kylään. Bajamarin merivesialtailla on mahdollisuus pulahtaa
uimaan sekä virkistäytymään ja nauttimaan välipalaa. Paluukuljetus takaisin Santa Cruziin
kestää n. 45 min. Retken aikana nautitaan picnic-eväät. Patikoinnin pituus n. 12 km,
korkeuseroa 550 m.
18.11. maanantai
Aamiainen. Aamupäivällä bussikuljetus kohti Teneriffan lentoasemaa saaren eteläosassa.
Matkalla nautimme läksiäislounaan.
Klo 16:45
Norwegianin lento lähtee ja saapuu Helsinkiin klo 01:00 (19.11.)

Hinta

20 matkustajaa
1140 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
15 matkustajaa
1215 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
13 matkustajaa
1260 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 225 euroa.

Hintaan sisältyy
- Norwegianin lento Helsinki – Teneriffa – Helsinki
- 20 kg ruumaan menevää matkatavaraa, 10 kg käsimatkatavaraa
- kuuden yön majoitus mainitussa hotellissa
- lentokenttäkuljetukset sekä ohjelman mukaiset kuljetukset patikointireiteille
- polkupyörän ja kypärän vuokra pyöräretkelle
- sisäänpääsy luonnontieteelliseen museoon
- 6 aamiaista, snack-lounas menolennolla, 4 lounasta, 1 picnic-eväät
- suomenkielinen opastus retkillä
- lentokenttäverot ja arvonlisävero

Hintaan ei sisälly
- muut ateriat ja juomat kuin hintaan sisältyy kohdassa mainittu
- aktiviteetit, joita ei ole hintaan sisältyy kohdassa mainittu
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää.
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