
Del 10 al 14 Abril

Ascensió TEIDE · sendero de los sentidos · Cueva del viento · La Laguna
Platja de benijo · Paddle Surf a El Médano ·Dofins i Balenes a Los Gigantes

Setmana Santa
TENERIFE

Màxim 8 participants!!



El Volcà TEIDE 3.718 m 

Ascensió al TEIDE en dos jornades: des de la base de la montaña blanca (2.340m) a fer  nit al 
refugio altavista (3.270 m) + ascensió al cim per  veure sortir el sol i baixar a peu fins punt d’inici



Dofins i balenes pilot A Los Gigantes
Cueva del Viento  ·  Punta de Teno

Explorant l’illa:  per mar i per terra: vaixell per gaudir dels impresionants penyasegats de Los 
Gigantes i veure dofins i balenes. Visitant la Cueva del Viento i la posta de sol al far de Teno



Excursions: PR de Anaga Sendero de los Sentidos,
Lagunetas, visita a San Cristóbal de la Laguna

Explorant l’illa:  Excursions als indrets més destacats de l’Illa, incloent la població d’estil 
colonial de La Laguna



Playa de Benijo y Paddle Surf a el Médano

Explorant l’illa:  i també una mica de platja, de les millors del nord i del sud



Aparthotel*** en Puerto de la Cruz

3 nits d’Aparthotel*** :  en apartaments de 3 persones en  règim d’allotjament i esmorçar
1 nit al refugio altavista: en habitació compartida



Transports en furgoneta de lloguer 

AL NOSTRE RITME:  D’inici a fi

PROGRAMA
 D1 vol mad - tfe a migdia+ PR ANAGA

D2 vaixell dofins + cueva del viento + far
D3 matí visita la laguna + tarda refu teide

D4 matí teide + tarda platja médano
D5 playa de Benijo + vol tfe - mad a migdia



INCLOU
 Vols d’Anada i tornada Madrid - Tenerife

3 Nits d’allotjament *** en apartaments 3 pers.
1 nit en Refugio Altavista en hab. Compartida

Tots els esmorzars
Lloguer de furgoneta i combustible

Guia de muntanya i piragüisme Ekke Natura
Entrades cueva del viento, teide, vaixell, paddle surf

Del 10 al 14 AbrilSetmana Santa
TENERIFE

No INCLOU
 Dinars i sopars

TRANSPORT A/DES DE AEROPORT MADRID 
(proposarem compartir AVE)

canvis de preu en els vols/serveis
Qualsevol cosa no inclosa en l’apartat inclou

Mínim 6 - màxim 8 participants
Riguròs ordre d’inscripció

800 €



1      Sol.licita fitxa d’inscripció a kike@ekke.es
           ( rebràs la fitxa i la info de pagament )

2      Cumplimenta la fitxa d’inscripció i el pagament
            ( Inscripció complerta = fitxa d’inscripció + paga i senyal )

3      Un cop tinguem 6 inscrits/es confirmarem viatge

Del 10 al 14 AbrilINSCRIPCIONS
TENERIFE

Mínim 6 - màxim 8 participants
Riguròs ordre d’inscripció

Paga i senyal: 350€
Resta pagament: 450€

mailto:kike@ekke.es
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