
 

Tirsdag 13. november 

17:20 Flyavgang fra Oslo til Tenerife 

22:05 Ankomst Tenerife 

 Buss og guide venter utenfor tollen med skilt merket «Norges Turmarsjforbund» 

Transport til hotellet Hotel Laguna Nivaria 4****. 

La Laguna med sin vakre historiske kvarter som er på UNESCOs verdensarvliste. La Laguna 

hovedstaten i Tenerife frem til 1821. Det er en universitetsby og huser det eneste 

universitetet på Kanariøyene. Det er derfor en livlig by. Høydepunktet i La Laguna er 

gamlebyen som er et ekte skritt tilbake i tid og full av flotte bygninger.  

Det er ca en timers kjøretur fra flyplassen til hotellet. 

Vi bor på Hotel Laguna Nivaria under hele oppholdet. Da slipper dere å pakke sammen 

bagasjen for hver natt. Dette er et koselig hotell og det er korte avstander til de ulike turene.  

 

Onsdag 14. November 
Anaga er et fjellområde i det nordøstlige Tenerife. Turen starter fra Cruz del Carmen, og det 
er en 5,2 km lang spasertur gjennom laurisilva-skogen, og som slutter i grotte landsbyen 

Chinamada.  
Transfer fra hotellet til dagens gåtur er ca 30 minutter. 
 
 

Torsdag 15. November 
Det er en 8 km tur gjennom kanarisk furuskog, starter på 1200 meter over havet, med 
fantastisk utsikt over barranco del infierno.  
Transfer fra hotellet til dagens gåtur er ca 1 time og 15 minutter. 
 
 

Fredag 16. November 
En magisk introduksjon til å vandre på Tenerife. Din rute tar deg på en rundtur gjennom den 
frodige vegetasjonen i Valle de Orotava. Du vil stige opp til Los Órganos, en dramatisk rekke 
bergformasjoner, hvis figurer ligner, som navnet antyder, orgelrør. I klart vær vil du nyte den 
vakre utsikten over dalen og El Teide. Turen er 10 km og tar oss 4-5,5 timer.  
Transfer fra hotellet til dagens gåtur er ca 30 minutter. 
 
 
 
 
 
 

 



Lørdag 17. November 
Chinyero er navnet på vulkanen som hadde det siste utbruddet i 1909, den sirkulære turen 

på ca. 6,5 km tok oss om 3 timer.  

Transfer fra hotellet til dagens gåtur er ca 1 time og 35 minutter. 

Søndag 18. November 
Vi starter dagen med en vakker kjøretur til den nordligste delen av øya. Her har du et utvalg 

av ruter for å utforske utvilsomt den peneste delen av Tenerife - med sine kyststier, dype 

raviner og pittoreske hvite jordbruksbyer. Turen er 9 km og tar 4 timer.  

Transfer fra hotellet til dagens gåtur er ca 40 minutter. 

 

Mandag 19. November 
Dagens gåtur er på Guajara. (Teide nasjonalpark). Det er en 13 km lang tur som starter ved el 

Parador del Teide på 2718 over havnivået, bare 1000 meter under Spanias høyeste topp. Det 

er en 4½ time rundtur.  

Transfer fra hotellet til dagens gåtur er ca1 time 35 minutter. 

 

Tirsdag 20. november 

07:30 Transfer til flyplassen. Det er ca 50 minutters kjøretur fra hotellet til flyplassen som ligger i 

sør. 

10:00 Flyavgang fra Tenerife til Oslo 

16:35 Ankomst Oslo 

 

 

 

 

 

 


