
  

Bli med til Puerto de la Cruz – Januar 2018 
 
I måneskiftet mai/juni reiste min kone Silje og jeg ned til Tenerife. Målet med turen var å finne et 
hyggelig sted hvor vi kunne arrangere vinterens bridgeferie. Vi fant stedet! 

 

Vi startet på sydsiden og havnet etter hvert havnet på vestsiden av Tenerife. Jeg har tidligere busset 

litt rundt på øya, men aldri vært i Puerto de la Cruz. Etter det første døgnet hadde Silje og jeg et 

spørsmål til oss selv; hvorfor har vi ikke vært her tidligere? 

 

 
 



  

H10 er et middels stort hotell som ligger perfekt til rett ved havet i Puerto de la Cruz. H10 annonseres 

med fire stjerner. Det er et godt firestjerners hotell, mens vi på enkelte områder synes det holdt 

femstjerners standard. Restauranten var meget innbydende, med god service og en meget god buffé.  

Bassengområdet var pent og passe stort. Hotellet hadde en hyggelig bar der det også var show og 

musikk nesten hver kveld. Rommene var pene, passe store og renholdet var godt. Etter å ha vært 

gjester i tre dager hadde vi bare positive minner, og opplevde en god atmosfære og stemning blant 

ansatte og andre gjester. Spillerommet koster noen kroner, men vi har det eksklusivt alle fjorten 

dagene. Et nydelig spillerom, rett over resepsjonen, men vinduer og terrasse. Her blir spesielt godt å 

spille hjem 3 NT! ☺ 

 

  

  



  

Prisen inkluderer: 

• Flyreisen tur/retur 

• Transfer mellom flyplass og hotell 

• 14 netter på Hotel H10 Playa, inkl. 
halvpensjon (*dvs frokost og middag) 

• Reiseleder (Finn Brandsnes) 

• Konferanserom for bridgespilling 
 

Byen Puerto de la Cruz var også en svært positiv opplevelse. Selv om det også her er en del turister, 
fikk vi følelsen av å besøke en mer ekte spansk by. Rett utenfor hotellet er det mye å se på. I 
gamlebyen var det mange hyggelige små butikker og gode restauranter og barer. Selv for meg, som 
ikke elsker shopping, var det virkelig koselig å rusle rundt og bare se seg om. Stort sett overalt var det 
godt tilrettelagt også for dem som trenger rullator eller andre hjelpemidler. Rett ved hotellet ligger 
dessuten det berømte havbassenget Lago Martianez. Stedet har også mange andre ting å by på, så 
her blir det ikke kjedelig. Du får vite mer på informasjonsmøtet første dagen ☺ 

 
For å oppsøke denne herligheten bruker vi en time med buss fra flyplassen som er Syd på øya. Noen 

mener at det er en liten temperaturforskjell fra stedene sydpå der de fleste andre pleier å reise. De 

lokale vi pratet med mente denne forskjellen var overdrevet. Vel kunne det være en dag med skyer 

og regn, men stort sett var klimaet svært godt også i januar. Noen vil kanskje sammenligne prisen på 

turen med brosjyrer på andre reisemål. Jeg håper og tror de fleste setter pris på kvalitets-forskjellen, 

og at man kommer til et sted der alle vil trives. Jeg er ikke i tvil. Hit vil jeg tilbake! 

Ring meg eller send en mail dersom du lurer på noe. Vi vil ha en spillefri dag på turen. Ellers spiller du 

når du har lyst. Det går helt fint å reise på turen uten makker. ☺ Noen formiddager vil jeg holde 

seminarer, der man kan lære litt mer om bridgens underfundligheter. Vi spiller daglige turneringer, 

men all spilling foregår i en hyggelig tone og stemning.  

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål rundt turen. Det hadde vært svært hyggelig om også 
du ble med til Tenerife. 
 
14.januar  flyavgang med Norwegian fra Gardermoen 17:20 – 22:05 
28.januar  flyavgang med Norwegian fra Tenerife  10:00 – 16:35 
 
Priser: 
Kr. 16.380,- Pr. person i dobbeltrom inkl. halvpensjon*.  Enkeltromstillegg kr. 4.200,- 
Kr.   Tillegg for All Inclusive om ønskelig. Si fra ved påmelding. 
  Oppgradering av rom kan gjøres på forespørsel. Si fra ved påmelding.  
 
Med vennlig hilsen Finn 
 
  

 
 
 
 
OBS – prisene forutsetter at valuta kursen mot Euro ikke overstiger 9,5. Skjer dette, vil 
valutajusteringen bli etterfakturert. 

Med vennlig hilsen Finn 
 
Meld deg på til meg: 
Finn.brandsnes@gmail.com 
Mobil: 977 40 490 

mailto:Finn.brandsnes@gmail.com

