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DIA 02/04/22 SANT PERE DE RIBES  - BARCELONA-TENERIFE 
                        Trasllat  des de  Sant Pere de Ribes a l´aeroport del Prat a les 06:00h . Arribada a la 
Terminal 1 on farem la facturació de les maletes i sortida del vols a les 09:35h cap a Tenerife . 
Arribada del vol a les 12:35   i trasllat a l´hotel de  Puerto de La Cruz. Dinar i distribució 
d´habitacions. Per la tarda visitarem el famós Jardí  Botànic de la mateixa població amb guies 
acompanyants. En acabar temps lliure fins l´hora de  sopar i  allotjament. 
 

DIA 03/04/2022 AVISTAMENT  DE CETACIS -VISTA PENYA-SEGATS LOS GIGANTES DES DEL MAR –  
                    A l´hora prevista  sortida cap al Sud de l´illa.  Ens dirigirem al port de Santiago del Teide  
per agafar el vaixell pirata FLIPPERUNO i fer la visita d´avistament de cetacis contemplant els 
Penya-segats anomenats “Los Gigantes”. En acabar dinar picnic a la mateixa platja de los Gigantes. 
A l´hora prevista retorn a l´hotel. Temps lliure fins l ´hora de sopar- Allotjament. 
 

                                      
 
DIA 04/04/2022   PUERTO DE LA CRUZ-PARC NACIONAL DE TAGANANA-PLAYA-SANTACRUZ 
                   Pensió Completa . Al matí ( sortida sense guia) ens traslladarem en bus fins al Parc 
Nacional de Tagana on anirem al centre d´interpretació de la floresta que es troba en aquell indret 
ens passaran un audiovisual i seguidament  farem 2 hores de senderisme. Tot seguit trasllat a una 
de les platges més famoses de l´Illa, Playa Teresitas on tindrem el dinar picnic i podrem gaudir  de 
la platja de sorra blanca .I per finalizar el dia visita de la capital de Tenerife, Santa Cruz  , temps 
lliure per centre peatonal. A les 20:00 retorn cap a l´hotel. Sopar i allotjament.  
 
 
DIA 05/04/2022  PUERTO DE LA CRUZ-SIAM PARK  
                   Pensió Completa . Aquest dia el tindrem de diversió i ens traslladarem al sud per anar al 
Parc d´actraccions aquàtiques Siam Park considerat el millor del món. Dinar inclòs  . A l´hora 
prevista retorn a l´hotel .  Sopar i allotjament.   
 
 
 
 



DIA 06/04/2022   EXCURSIÓ AL TEIDE 
                    Esmorzar. A les 09:00h  aprox. ens vindran a buscar a l´hotel per fer l ´excursió de dia 
sencer al Teide. Tindrem guia acompanyant. Passarem per el “ Monte de la Esperanza”, el “Puerto 
de Izaña” fins arribar a les “Cañadas”.Recorregut pels punt d´interès fins l´hora de dinar. 
 

                                               
 
En acabar retorn a l ´hotel i dinar inclòs . A l´hora prevista trasllat cap a l´aeroport  . Sortida del vol  
de Vueling a les 21:10. cap a Barcelona .Arribada a les 01:10 . 
Recollida d´equipatge i concentració al parking d´autocar de l´aeroport del Prat per agafar el bus 
que ens portarà fins a Sant Pere de Ribes . FI DE SERVEIS. 
 
 
 

PREU PER PERSONA 60 alumnes + 5 professors : 562€ 
 
El preu inclou: 
 
-Bus trasllat Sant Pere de Ribes - El Prat- Sant Pere de Ribes 
-Avió de la cia. vueling Barcelona-Tenerife-Barcelona 
-Trasllat aeroport Tenerife.Hotel-aeroport de Tenerife 
-4 nits en PENSIÓ COMPLETA HOTEL  MARTE 3*o SMY PUERTO DE LA CRUZ 3*o similar  
-5 gratuitats( 2 dobles+ 1 individual)  mínim 60 alumnes 
-Entrada JARDÍ BOTÀNIC 
-Excursió Teide amb guía acompanyant 
-Trasllats i entrada SIAM PARK 
-Excursió Tanagana,Teresitas i Santa Cruz  
-Excursió avistament cetàcis i visió penya-segats Gigantes  
-Assegurança de viatge  
-Assegurança de responsabilitat civil 
-Iva 
 
No hi ha cap reserva efectuada en ferm . La cotització és vàlida fins el dia 13 d´octubre 2022 
 
 


