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Vin- och kulturresa till Teneriffa 12-14
februari 2019
Vinbodegor, intressant natur
och kultur på Teneriffa med
Arne Beldau och Karin
Bertilsson på en tre-dagarsresa.
Vi reser till Santa Cruz de
Tenerife med Armasbåten. Vårt
hotell ligger i den fina lilla staden
Puerto de La Cruz, där ska vi
sova två nätter. Vi kommer att
besöka vinbodegor och prova
Teneriffas viner.
I nationalparken Cañadas de
Teide ser vi fantastiska klippformationer och vi kommer nära
Spaniens högsta topp, Teide.
Vi kommer att besöka den
bördiga dalen La Orotava, som är
känd för sina vackra hus med
träbalkonger i flera våningar.
Universitetsstaden La Laguna,
som numera finns med på
Unescos världsarvslista, kommer
vi också att besöka och givetvis
också huvudstaden Santa Cruz
där vi tittar på intressant
arkitektur och olika monument
och konstverk.

Pris: 470 euro.
För personer med residenciarabatt blir priset 435 euro.
I resans pris ingår:
Transfer till båthamnen i Las
Palmas från syd och nord.
Båtresa tur och retur, Armas.
2 nätter på fyrstjärnigt hotell i
Puerto de La Cruz.
Frukost- och middagsbuffé,
måltidsdryck till middagarna,
tre luncher med måltidsdryck.
Utflykter med buss och
guidning på svenska i tre dagar.
Besök och provsmakning av
viner på två vingårdar.
Inträden till ett par museum.
En sjuk- och olycksfallsförsäkring.(Obs! detta är inget
avbokningsskydd)

Hör av dig till klubbens expedition i Las Palmas eller
San Agustín om du vill ha mer information eller vill anmäla dig.

'ĞŶŽŵŬůƵďďĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶŝ^ĂŶŐƵƐƚşŶ
ŽƌĚŶĂƐĞƚƚĂŶƚĂůŬůƵďďŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂůćƚƚĂƌĞ
ǀĂŶĚƌŝŶŐĂƌ;ŝŶƚĞƐĊůĊŶŐĂ͕ŝŶƚĞƐĊƐǀĊƌĂͿŝ
ŬŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŵĞĚďĞƐƂŬĂǀŬƵůƚƵƌĞůůƚ͕
ŚŝƐƚŽƌŝƐŬƚĞůůĞƌŐĞŽŐƌĂĨŝƐŬƚŝŶƚƌĞƐƐĞ͘
sŝŐĊƌϯͲϲŬŵŝϭͲϯƚŝŵĞƌŽŐ ŚĂƌŵĂƚƉĂƵƐĞ
ĞĨƚĞƌǀĞŐĞŶ͘dĂŵĞĚŵĂƚƐĞŬŬ ŽŐ ŚƵƐŬ
ǀĂƚƚĞŶ͊&ŽƌŶƵĨƚŝŐĞ ƚƵƌƐŬŽͬũŽŐŐĞƐŬŽ͕ŝŶŐĞŶ
ŚƆŐĞ ŬůĂŬŬĂƌ͊dĂŐũĞƌŶĞ ŵĞĚĞŶǀŝŶĚũĂŬŬĞ͕
ĚĞƚďůĊƐĞƌƉĊƚŽƉƉĞŶĞ͘sŝĂǀƐůƵƚƚĞƌ ŵĞĚĞŶ
ƉƌĂƚŽŐ ĞŶΗďĞďŝĚĂΗƉĊĞŶůŽŬĂůďĂƌ͘ZĞƐƚĞŶ
ŽƌĚŶĞƌ ǀŝ͊͘

Onsdag 7 november; TEMA ER CANARIØARNAS GEOLOGI eller, “,ǀĂ ƐŬũĞĚĚĞ
ŚĞƌ ĨŽƌϭϰŵŝůů år siden?”

sŝŬũƆƌĞƌ ďƵƐƐŽƉƉƚŝů >ůĂŶŽƐĚĞůĂWĞǌ ;ϭϳϱϬŵŽŚͿ͕ĨŝŬĂƌŽŐ ǀĂŶĚƌĞƌ ĞŶƌƵŶĚƚƵƌ
ƉĊϱŬŵŽƉƉƚŝů ƆǇĂƐ ŚƆŐƐƚĞ ƉƵŶŬƚƉĊϭϵϱϲ͕ϱŵĞƚĞƌŽŐ ŶĞĚŝŐũĞŶ͘sĂŬŬĞƌ ůĞĚ
ŐũĞŶŶŽŵ ƚĂůůƐŬŽŐĞŶŽŐ ĨůŽƚƚƵƚƐŝŬƚ ŽǀĞƌƐǇĚĚĞůĞŶĂǀƆǇĂ͘;ĞĂǀĚĞƌĞ ƐŽŵƐǇŶĞƐ
ĚĞƚƚĞ Ğƌůŝƚƚ ůĂŶŐƚ͕ŬĂŶďůŝŵĞĚďƵƐƐĞŶŽƉƉŽŐ ŐĊϯŬŵŶĞĚ͘Ϳ
Onsdag 28 november; TEMA ER LAS PALMAS, “Staden du ŬĂŶƐŬũĞ ŝŬŬĞ
ŬũĞŶƚĞ?”
ĞƌĞ ǀĞƚƐŝŬŬĞƌƚ Ăƚ>ĂƐWĂůŵĂƐĞƌƆǇĂƐ ƐƚƆƌƐƚĞ ďǇĞůůĞƌƐƚĂĚ͘ ĞŶĞƌĞŶĂǀƆǇĂƐ
ϮϭŬŽŵŵƵŶĞƌŽŐ ĞƌƉĊƐƚƆƌƌĞůƐĞ ŵĞĚĞŶůŝƚĞŶƐǀĞŶƐŬŬŽŵŵƵŶĞ͘DĞŶŝĚĂŐƐŬĂů
ǀŝƐĞĞŶĚĞůĂǀ>ĂƐWĂůŵĂƐƐŽŵ ĨĊ ƚƵƌŝƐƚĞƌŚĂƌďĞƐƆŬƚ͘sŝƐŬĂůǀĂŶĚƌĞ ϱŬŵ
ŐũĞŶŶŽŵ stadens “ďĂƌĂŶĐŽĞƌ” ŽŐ ŽƉƉƉĊŚƆǇĚĞŶĞ ŝƵƚŬĂŶƚĞŶ͕ĨƆƌ ǀŝĞŶĚĞƌ ŝĞŶ
ĂǀĚĞĞůĚƐƚĞ “ďĂƌƌŝŽĞŶĞ”, med ĚĞŶƐ ƐƉĞƐŝĞůůĞ ĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ͘
KŶƐĚĂŐϱĚĞƐĞŵďĞƌ; TEMA: KONGERIKET GALDAR ,“TǇĂƐ ƵƌďĞĨŽůŬŶŝŶŐ͕
'ƵĂŶĐŚĂĞŶĞ”.
sŝŬũƆƌĞƌ ĨƆƌƐƚ ƚŝů ƐƚĂĚĞŶ'ĂůĚĂƌƉĊŶŽƌĚƆƐƚĚĞůĞŶ Ăǀ'ƌĂŶĂŶĂƌŝĂ͘ <ŽƌƚǀĂŶĚƌŝŶŐ
ƉĊϯŬŵŽŐ ϮϬϬŚƆǇĚĞŵĞƚĞƌ ƉĊŐƌƵƐǀĞŐ͘ZĞƐƚĞŶĂǀĚĂŐĞŶ ďůŝƌ ǀŝďĞĚƌĞ ŬũĞŶƚ
ŵĞĚĂŶĂƌŝƆĂƌŶĂƐ ĨƆƌƐƚĞ ŝŶŶǀĊŶĂƌĞ͕ŐƵĂŶĐŚĂĞŶĞ͘;DĞƌŬůĂŶŐ ďƵƐƐƌĞƐĂ͕ŵĞŶ
ĚĞƚďůŝƌƉĂƵƐĞ ŽŐ ĨŝŬĂƉĊŚĂůǀǀĞŐĞŶ͊Ϳ
ǀŐĊŶŐŬů Ϭϵ͗ϬϬĨƌĊŶDŽŶƚĞZŽũŽ ǀŝĚƉĂƌŬĞƌŝŶŐĞŶŶĞĚĂŶĨƂƌ'ůŽƌŝĂ
WĂůĂĐĞ,ŽƚĞů͘KĐŚŬů ϭϬ͗ϬϬĨƌĊŶ,ŽƚĞůůŝ>ĂƐWĂůŵĂƐ͘ ŶŵćůĂŶŽĐŚ
ďĞƚĂůŶŝŶŐƉĊƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞŬůƵďďĂǀĚĞůŶŝŶŐ͘
Pris: 15€ för medlemmar. ;DĞƌŬ͖ĞǀĞŶƚƵĞůůĞ ŵƵƐĞŝŶŶƚƌĞĚĞ Ğƌ
ĞŬƐƚƌĂ͘ &ƌĂϭͲ3€ pr. ďĞƐƆŬ͘Ϳ
sćůŬŽŵŶĂƂŶƐŬĂƌDĂƌŐĂƌĞƚĂ:ƵŶŐĞƌŵĂƌŬ ŽƌŝŬWĞƚĞƌƐĞŶ

