
 

Super tilbud på cykeltur til Tenerife 

De Kanariske Øer er et godt rejsemål for danske cyklister, fordi det er muligt at cykle op 

til 2300 meter over havets overflade på kun én tur! Faktisk er mange væddeløbs 
cyklister kommet her til at forbedre deres klatring og nedstigningsfærdigheder.  

Vi giver dig og din familie mulighed 

for at komme ned og køre i lidt 

bjerge, mens det gode vejr forsvinder 

i Danmark, og har derfor arrangeret 

en lille cykeltur.  

Der vil være mulighed for at cykle 7 

dage og mulighed for at køre på 

Spaniens højeste bjerg Pico de Teide 

på Tenerife (3.716 meter), da det er 

på en vulkan Ø, er det et helt specielt 
landskab. 

Det er også muligt at køre på cykel 
her hele året rundt, også om vinteren. 

Vi bor på 3 lejligheds hotel Tamaima Tropical i Los Gigantes 

PRIS kun 5.000,- 

Med i prisen er cykeltransport og halvpension. Vi bliver 6 personer i hver 3 værelses 
lejlighed - man kan mod en merpris bo på mindre værelser som familie eller par. 
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Tilmelding og spørgsmål til arrangementet?  

Kontakt Michael Westergaard mw@profilfilm.dk eller Jan Bøllingtoft jab@jabdata.com  

mailto:mw@profilfilm.dk
mailto:jab@jabdata.com


 

Se link om cykeltur til Tenerife: 

http://bjarkeandersen.dk/Tenerife.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=vKDeLQBkWBs&feature=player_embedded 

Om hotellet 

Stort lejlighedshotel, der trods sin enkle standard, giver meget for pengene. Hotellet arrangerer desuden 
en række aktiviteter, og er generelt et hotel, hvor hele familien trives. 
 
Du kan vælge mellem to poolområder, afhængig af, om du vil lytte til musik, eller dyrke solen i fred og 
ro. Den ene pool er opvarmet i visse perioder, og der er også solterrasser, jacuzzi, separat børnepool og 
poolbar. 
 
Ved receptionen er der et internethjørne, og hver aften arrangerer hotellet optræden med shows eller 

livemusik. Tamaimo Tropicals har også sportsaktiviteter som tennis, basket, minigolf og bordtennis. 
Lejlighederne er enkelt indrettede med træmøbler. 

Treværelses lejligheder til 6 personer med to soveværelser og opholdsrum.  
 
Alle lejligheder har barkøkken med el-kedel, brødrister og mikrobølgeovn, bad/douche og toilet, telefon, 
satellit-tv og balkon. Kaffemaskine kan lånes. Rengøring 6 dage pr. uge. 
 

Om rejsemålet  Los gigantes 

Mens mange andre feriebyer på De Canariske Øer vokser både i bredden og i højden, har Los Gigantes 
bevaret sin hyggelige småbyatmosfære. Den lille by ligger på Tenerifes vestkyst og er blevet en favorit 
blandt dem, som lægger stor vægt på hyggefaktoren.  
 
Hyggelig atmosfære 
Få bygninger er højere end tre etager. Palmer og blomsterbede indrammer udsigterne mod 
Atlanterhavet. De fleste tilbringer ferien med sol og badning samt gåture i lystbådehavnen, udflugter, 
shopping, delfinsafari med båd og lange skønne måltider med canariske specialiteter og spanske vine. 

 
Mægtige havklipper 
De næsten lodrette klipper Los Gigantes – "kæmperne" – som har givet rejsemålet sit navn, rejser sig 
nord for byen lige op af havet til en imponerende højde på 600 meter. 
 
To bydele 
Bykernen er den gamle havneby Puerto Santiago med sit typiske lille torv og en smuk kirke. Rundt 
omkring er der opstået en feriebebyggelse i lyse farver. En del bygninger klatrer op ad bjergsiderne, 
andre følger havet mod den sydlige strand Playa de la Arena med det sorte lavasand.  
 
Vulkanen Teide, en verdensarv 

Med sin beliggenhed lige mellem den frodige nordkyst og det dramatiske golde landskab i syd er Los 

Gigantes en perfekt base for udflugter. Ad snoede bjergveje er der kun en snes kilometers kørsel op til 

nationalparken rundt om vulkanen Teide, som for nylig er blevet optaget på Unescos verdensarvliste.  

 

Den smukke nordkyst 

I den anden retning fører vejen dig til Icod de los Vinos med det store og urgamle drageblodstræ og til 

den charmerende havneby Puerto de la Cruz og den naturskønne Orotavadal.  

Gennemsnitstemperatur pr. måned (Iflg. DMI er dagstemperaturen i november i Østjylland 7 grader!) 

 

 
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Dag 21 21 22 22 24 26 29 29 28 26 24 22 

Nat 15 15 16 16 17 19 21 21 21 21 18 16 

Vand 19 18 19 19 19 20 22 23 22 21 20 20 
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