
La Palma
La Palma - uden tvivl den smukkeste og formentligt den sidste uspolerede ø af De Kanariske Øer. Naturen er intet min-
dre end formidabel og fyldt med kontraster. Gå på opdagelse på ”Den Grønne Ø” mellem bjerge, vulkankratere, skove 
og regnskov. Tag også en afstikker til de små idylliske og hyggelige byer eller læn dig tilbage på de flotte, mørke vulkan-
strande. 
La Palma er den perfekte kombination til jer, der både vil slappe af, opleve og være aktiv. Alt er muligt på La Palma. 
Bravo Tours flyver direkte til denne smukke perle. 

H10 Taburiente Playa  Bravo-kat. 4
Bo midt i Cancajos og lige ud til strandpromenaden
H10 Taburiente Playa er for dig, der gerne vil nyde livet 
i La Palmas dejlige ferieby, Los Cancajos. Det perfekte 
udgangspunkt, hvis du gerne vil udforske den smukke 
ø. På hotellet har du mange fine faciliteter, blandt andet 
tennisbane, restaurant, barer og dejligt poolområde. Ho-
tellet ligger samtidig lige ned til strandpromenaden, der 
indbyder til mange skønne gåture langs vandet.
Hotellet byder på et fantastisk poolområde, som ligger 
med skøn udsigt ud over havet. Tre laguneformede pools, 
hvoraf én af dem er børnepool. Rundt om er der solsenge 
og parasoller til hotellets gæster.

Dobbeltværelse med morgenmad

Rejs i november, december og januar fra kr.  4.498
pr. person ved 2 personer i delt dobbeltværelse 
(7/12 er billigste pris)

http://www.bravotours.dk/rejser/spanien/la-palma/
los-cancajos/h10-taburiente-playa

Mulighed for tilkøb:
Halvpension eller All Inclusive 

Vi flyver til La Palma fra oktober til marts.

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…
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UDFLUGTER (tilkøb):
La Palmas højeste bjerg,  
Roque de los Muchachos
Glæd dig til en dag i La Palmas skønne natur! Vi kører 
mod nord langs øens flotte vestkyst til La Palmas højeste 
bjerg, Roque de los Muchachos. De små bjerge beriger 
os med smukke udsigter og små landsbyer på vejen. Vi 
besøger et lokalt marked, og til frokost smager vi den 
fantastiske traditionelle kanariske mad. 

Om eftermiddagen kører vi op – helt op til øens højeste 
punkt, Roque de los Muchachos (2.246 meter). Her nyder 
vi panoramaudsigten over bjergene, havet og det enorme 
vulkankrater La Caldera de Taburiente. 

Heldags-udflugt

Det nordlige og naturskønne 
La Palma
Hele 40 % af La Palma er dækket af fortryllende skov – 
det oplever vi i dag, når vi besøger øens nordlige og mere 
frodige del. Vi kører langs de snoede bjergveje og nyder 
hvert et sekund – for udsigterne er betagende! Undervejs 
gør vi flere stops ved unikke udsigtspunkter. 

Vi spiser en god lokal frokost, inden vi besøger romfabrik-
ken, Ron Aldea - en særlig La Palma-specialitet!

Heldagsudflugt


