
Gran Canaria   8 dage

GRAN CANARIA

All 
Inclusive

8.995,-

SørenS rejSer
- på vej mod nye oplevelser

Gennem mange år har Gran Canaria været et populært 
rejsemål i vintermånederne. Her er du sikker på at 
ankomme til et skønt og solrigt klima. Gran Canaria 
byder på et utal af gode ferieoplevelser med flotte 
sandstrande, smuk og varieret natur samt charmerende 
landsbyer.

Opsamlingsrute: 

www.SorensRejser.dk  ·  Tlf: 86 88 18 17

22. - 29. januar 2023 
       

Hos Sørens Rejser er der

dansk rejseleder med på hele rejsen.

 
Viborg Eksecerpladsen *Fr
Kjellerup Sørens Rejser, Parallelvej 7 *Fr
Silkeborg Jysk Arena *Fr
Randers Gasværksgrunden, Jernbanegade *Fr
Århus Musikhuset *Fr
Viby P-plads Viby, Torv v/ Kirken *Fr
Skanderborg Banegården *Fr
Horsens Afk. 56 Q8 Tanken i Lund *Fr
Vejle DTC Afk. 59 v/Pendlerpladsen *Fr *Fremsendes



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Gran Canaria byder på et utal af gode ferieoplevelser 
med flotte sandstrande, smuk og varieret natur samt 
charmerende landsbyer. Høj sol og blå himmel er 
dagligdag.

Vi bor på det skønne hotel, Mirador Maspalomas, og 
her får vi nogle rigtig gode rammer for ferien til Gran 
Canaria. Hotellet ligger i skønne Maspalomas, hvor 
det naturlige samlingspunkt er hotellets solterrasse 
med to swimmingpools.

Opholdet er med All Inclusive, hvilket 
inkludere morgen- middags- og 

aftensmad samt lokale drikkevarer.

Afrejse/hjemkomst:              Opsamlingsrute:
22/01 - 29/01  2023   F (fremsendes)
Pris for 8 dage: Kr. 8.995,-
Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.900,-
I prisen er inkluderet:
Bustransport til og fra Billund Lufhavn
Flyrejse tur/retur 
Mad ombord på flyet på ud- og hjemrejse
Transfer til og fra hotellet
20 kg bagage + 5 kg håndbagage
7 x Hotelovernatning med All Inclusive
3 x Udflugter 
Dansk lokalguide
Turhjælper fra Sørens Rejser
Miljøskat
Velkomstmøde
Valuta: Euro
Hotellet:
Mirador Maspalomas by Dunas
C. Einstein, s/n 
35100 Maspalomas 
Las Palmas
Tlf.: +34 928 445 32

Hotel info: Det skønne hotel er centralt beliggende i 
et turistområde med butikker, barer og supermarkeder. 
Hotellet har stort poolområde med en pool med integreret 
jacuzzi. Poolen er opvarmet til mindst 20 grader om 
vinteren. der tilbydes poolhåndklæder mod et tillægsgebyr. 
Derudover har hotellet gratis WIFI, elevator, hæveautomat 
og wellnesscenter. Alle værelser har loftsventilator, tv med 
internationale kanaler, bad/toilet med hårtørrer samt egen 
balkon eller terrasse. 

GRAN CANARIA

8 dage

1. dag - Udrejse
Efter opsamling kører vi til Billund Lufthavn, hvor vi skal med 
morgenflyet til Las Palmas, Gran Canaria. Ombord bliver der 
serveret et let måltid. Herfra kører vi, med lokalbus, direkte til 
hotellet Mirador Maspalomas.

UDFLUGTER & OPLEVELSER

Las Palmas - En fryd for øjet (heldagstur)
Vi kører til Las Palmas, Gran Canaria´s hovedstad, og snuser lidt til 
historien og de mange shoppingmuligheder, der er i byen. Vi får 
en guidet tur og ser nogle af byens mest symbolske steder, blandt 
andet Colombus’ hus og byens storslåede katedral, Santa Ana 
Katedralen. En af dagens højdepunkter er uden tvivl naturparken, 
Jardín Botánico. Her får vi mulighed for at udforske den smukke 
botaniske have, og nyde den fantastiske ro i området. I parken 
kan vi gå en tur blandt de mange forskellige palmer, kaktusser, 
blomster og lignende.

Senere på dagen går turen videre til en af verdens mest kendte 
storbystrande, som ligger i hjertet af Las Palmas. Stranden er 4 
kilometer lang, og er et meget besøgt sted både for lokale og 
turister. Nær stranden finder man desuden det store shoppingcenter 
Las Areanas, hvor man kan købe en lækker frokost.

8.995,-

Gran Canaria til nye højder – Ørundtur (heldagstur)
Èn af de ting, som gør Gran Canaria helt unik er, at vi kan opleve 
hele fire forskellige klimazoner på øen, som ellers ikke er større 
end Djursland. På denne udflugt vil vi besøge udsigtspunkter 
med de flotteste udsigt ud over de forskellige klimazoner og 
store, smukke monumenter. Undervejs på turen gør vi holdt på 
en restaurant, hvor vi nyder en lækker, lokal 3-retters menu. Fra 
restauranten kan vi desuden besøge et lille, lokalt marked, hvor 
der er mulighed for at smage på lokale mandler og forskellige 
slags oste.

På turen vil vi opleve Gran Canarias højeste punkt, Pico de las 
Nieves, hvor vi kan nyde den fantastiske udsigt udover øens 
varetegn Roque Nublo. I Gayadeque-dalen, hvor øens første 
beboere kom til og bosatte sig i grotter i bjergene, vil vi gå 
en lille tur, hvor vi kan nyde den smukke udsigt udover dalen. 
Derudover vil vi også besøge en lokal Aloe Vera plantage, hvor 
vi har mulighed for at se, hvordan man arbejder med Aloe Vera 
planten, som også er et kendetegn for de kanariske øer.

Kanarisk tapas-aften i idylliske Mogán (halvdagsudflugt)
Vi nyder en eftermiddagsgåtur i Puerto de Mogán, også kaldet det 
lille Venedig. Byen er helt sin egen. Herefter spiser vi en lækker, 
kanarisk tapasmenu på Restaurant Acaymo i Mogán og forkæler 
ganen med lækker vin.

8. dag - Hjemrejse
Vi spiser morgenmad på hotellet og bliver til formiddag afhentet
af vores lokale bus. Vi skal flyve til middag og ombord får vi
serveret et let måltid. Først på aftenen lander vi i Billund, hvor
Sørens Rejser´s bus venter, og kører os det sidste stykke vej til
vores hjembyer.

Gran Canaria 8 dage

  ”Øen med det evige forår”
                             - All Inclusive


