Kurhotel Mar y Sol
Avda Amsterdam 8
38650 Los Christianos, Tenerife, Spanien
Tlf:
0034 922 750 540
Fax: 0034 922 795 473
E-mail: info@marysol.org
Hjemmeside: www.marysol.org
Pris:
Tillæg:
Depositum:
BEMÆRK:

kr. 10.300,00 pr. person ved 2 personer på værelset.
kr. 1.000,00 for enkeltværelse.
kr. 2.000,00 betales ved bindende tilmelding.
Der må IKKE indbetales depositum før endelig tilsagn
er givet af Lene.

Tenerife den 07. – 14. marts 2023
Det kan lade sig gøre uanset handicap!
Der vil være hjælpere til stede når du kommer til lufthavnen, som vil hjælpe
dig med din bagage. Lufthavnspersonalet eller hjælpere vil sørge for at du
kommer til din plads i flyet.

Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl.

Når vi kommer hjem, vil
hjælperne ikke forlade
lufthavnen, før alle
deltagere har forladt
lufthavnen.

Tilmeldingsfrist senest den 07. januar 2023
Prisen er inklusiv:
●
Fly tur/retur med alle skatter og afgifter.
●
Mad ombord i flyet.
●
Transfer mellem lufthavn og hotel i liftbus.
●
7 nætter på hotellet.
●
Halvpension på hotellet.
●
1 udflugt.
Mødested:
Billund Lufthavn.
Tid:
Oplyses senere pr. brev senest 14 dage før afrejse.
Valuta:
Euro.
Afstand:
Flyvetid 5 timer 20 min. Bus transfer ca. 30 min.
Bemærk:
Du skal selv betale og sørge for transport til og
fra Billund Lufthavn.
HUSK:
Pas, gult/blå sygesikringsbevis (tjek gyldighed).

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende
v/Lene Hansen
Tlf. 24 66 56 88, E-mail: rejselene56@gmail.com
Nordea Bank, reg. nr. 5870, konto nr. 012 24 53189.
Telefontid: 0900 - 1700, lørdag, søndag lukket

I den mørke og sure tid er
Sydtenerife et velegnet sted
at tage hen på en sol- og
afslapningsferie.
Området Los Christianos
er samtidig i vid
udstrækning gjort
tilgængeligt for
kørestolsbrugere med
nedkørsler fra de brede
fortove og ramper til
stranden ved det smukke, azurblå Atlanterhav.
Der er mange udendørs restauranter, butikker med udendørs boder,
markeder m.m.

Om Tenerife!
Tenerife er den største af alle de
Kanariske øer. Øen ligger i
Atlanterhavet, omkring 300 kilometer
fra Afrikas kyst og er af vulkansk
oprindelse. Klimaet er oceanisk med
dagtemperaturer mellem 20° og 25°
hele året rundt. Den fremherskende
vind er passaten fra nordøst, hvilket
betyder at den nordlige del af øen er mere frodig og nedbørsrig, mens den
sydlige del af øen oftest har tørt og solrigt vejr, som viser det "vulkanske
klima". Tenerife er den mest befolkede af de Kanariske Øer og Spanien.

Det kørestolsvenlige badeværelse er for de
fleste lejligheders vedkommende udstyret med
forhøjet toilet med armstøtte og hårtørrer.

Pool området!
Poolområdet består af 2 store svømmebassiner
og et mindre terapibassin, en bar og skyggefulde, afskærmede og beplantede
områder. Det ene bassin er hele året opvarmet til ca. 32º C og har nakkeog skulderbruser, dyser til undervandsmassage og massagebruser.
Begge bassiner er udrustet med
lift, enkelttrin og håndtag som
hjælp for de som ønsker ekstra
støtte.

Tenerife har et areal på 2.057 km². Der bor ca. 900.000 indbyggere på øen,
hvor langt de fleste taler spansk.
Øen rejser sig stejlt fra havet til en caldera, Las Cañadas, ca. 2.200 m over
havet. I calderaens nordlige del står vulkanen Teide, hvis højeste punkt på
3.718 meter samtidig er Spaniens højeste punkt. Teide kan ses fra stort set
hele Tenerife og fra de fleste af naboøerne.

Mar y Sol!
Ligger ca. 300 m væk fra den godt 8 km
lange strandpromenade. Da området er
lettere kuperet, er det nemt at komme til
stranden og byens centrum.
Hjemturen derimod kan volde
problemer for mennesker med nedsat
bevægelighed. Dette kan løses med
hotellets shuttel-bus, som man kan køre
med til stranden om formiddagen og
komme retur om eftermiddagen.

Standard lejligheder!
2-værelsers lejlighed med stue og separat
soveværelse. Kørestolsvenligt badeværelse,
og balkon eller terrasse.
Stue med sovesofa, tekøkken og køleskab.
I soveværelset er der to senge med natborde,
en kommode og et garderobeskab.

Udflugts muligheder!
I hotellets reception findes et bredt udvalg af brochurer om udflugter og
aktiviteter.
Teide – Papegøjeparken i Puerto de la Cruz – Santa Cruz de Tenerife,
hovedstaden på Tenerife samt Bodega besøg.
Hvis man ud over den inkluderede udflugt ønsker at komme på flere
udflugter og gerne vil have en hjælper med skal man betale udgifterne til
denne hjælper.

Rejsen arrangeres i samarbejde med ChrisTravel.

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2167

