
Komandi vetur taka vit aftur móti gestum her. Vit bjóða

7- ella 14-daga vitjan við 
beinleiðis flúgving úr Vágum 7. februar

Vit skipa fyri útferðum og sosialum tiltøkum - sí síðu 2.
Hotelskipan okkara ‚Tú gistir sum tær lystir’ fevnir hesaferð um tvey hotel, 

sum bæði eru 4-stjørnað. Sí meira um gisting og prísir á síðu 3.

Av tí at fleiri tykkara eru so røsk 
at vitja okkum javnan, fara vit at 

leggja onkrar nýggjar útferðir 
afturat. Í umbúna er eitt nú ein 
off-road safari, har vit fara við 

jeepum út á gomlu fjallavegirnar 
og vitja ymsar vakrar bygdir

Sí meira á síðu 2   

Tú gistir sum tær lystir
Tá tú vitjar okkum á Gran 
Canaria, gistir tú soleiðis, 

sum tað hóskar júst til tínar 
vanar og ynski. 

‘Tú gistir, sum tær lystir’ gevur 
tær ymiskar møguleikar – sum 

tó altíð eru 4-stjørnaðir !!
Sí meira á síðu 3   
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Jeep safari og annað gott

Oyggin talar fram um annað til 
smakkisansin. Vit vitja sjálvandi 

rombrennaríið og smakka okkum 
á Arehucas-rommið o.m.a. 

Í vakra Agaete-dalinum dyrka tey 
bæði kaffi, tropiskar fruktir og 
vín. Har njóta vit eisini tradi-
tionellu kjøtgrýtuna – síða 2

Smakkurin av Gran Canaria



Av kamelbaki niður á havsins dýpi! ● Útferðir og tiltøk hjá Sólorku 

Vit ferðast við kavbáti niður á 20m 
dýpi, har vit síggja mangt og hvat

Vit vitja elsta rombrennaríið í Europa 
og kanna, um okkum dámar løðin

Vit hoyra um og njóta góða matin, 
sum Gran Canaria hevur at bjóða

Vit vitja vøkrum fiskivinnubygdina og 
njóta hugnan og byggilistinaher

Vit fara við jeepum út á gomlu fjalla-
vegirnar og vitja ymsar vakrar bygdir

Vit vitja vøkru kaffiplantasjuna við 
kaffi, fruktum, víni og kjøtgrýtuni

Vit hugna okkum, spáka, syngja og 
dansa – alt uttandura sjálvandi

Vit fara á “oyðimarkarferð” í gitnu 
sandheyggjunum í Maspalomas

Vit vitja matvørumarknaðin og húsini 
hjá Kolumbusi í gamla Las Palmas



hevur luksussmáttur í friðarligum og barnavinarligum umhvørvi mitt í Playa del Inglés. Her eru 
svimjihyljar, undirhald, tropiskur havi við papageykum, kaninum og øðrum djórum, grill-matstova 

o.m.a. Stutt er til strondina, men hotellið hevur kortini ókeypis shuttlebus hagar.

(www.miraflorsuites.com)

Tú gistir, sum tær lystir – men altíð 4-stjørnað! ● Tú kanst velja millum hesi bæði hotellini:

Superiorkømur við alskyns VIP-tænastum á Sandy Beach, einum av allarbestu hotellunum. 
Her kanst tú royna teg sum greivi nakrar dagar. Tú kanst njóta cava, meðan tú skrivar teg inn, 

velur tær baðikápuna í tíni stødd og enntá madrassuna, sum hóskar til júst tín rygg.

(www.hotel-sandy-beach.com)

SEASIDE SANDY BEACH****HL MIRAFLOR SUITES****

Prísir

fyri hvønn, um tvey gista saman. 
Eyka fyri einakamar.

Íroknað:
• flogferð við mati umborð, 

• bussflutningur, • gisting • ½-pensjón, 
• sosial tiltøk • hjálp á staðnum
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