
 

 
INFORMATION OMKRING TUREN: 

 
Vores næste linedance tur i 2017 går  til La Palma. Som medinstruktør har vi igen hyret Hanne 
Stensig. 
 
Vi skal bo på Hotel La Palma Princess ****+, og opholdet er med all inclusive. 
  
La Palma Princess ligger på den sydlige del af La Palma lidt udenfor Fuencaliente. Hotellet kan 
tilbyde noget for alle, både store som små. Her er bl.a. tennisbaner, lækkert spa-område, 
fitnessområde og minigolf - nogle mod gebyr.  
 
La Palma Princess byder på et fantastisk poolområde og ligger med en skøn udsigt ud over 
havet. Hele poolområdet er på ikke mindre end 10 pools, hvoraf én er opvarmet i perioden 
1/11-30/4, og én pool har sin helt egen sandstrand. Rundt omkring er der god plads til alle, og 
der er masser af solsenge og parasoller til hotellets gæster. Du finder altid én pool til dit humør - 
uanset om du er til aktiviteter og beachvolley eller helt fred og ro. 
 

På La Palma Princess bor man i store dobbeltværelser med plads til 2 voksne og 2 børn, eller i 

familieværelser med plads op til 2 voksne og 4 børn eller 4 voksne og 2 børn. Familieværelserne 

består af to rum med dør imellem - således man på familieværelserne har adgang til to 

badeværelser og to balkoner. Værelserne er charmerende indrettet i kanarisk stil, alle med 

telefon, satellit-tv og minibar (mod betaling). Der er mulighed for tilkøb af dobbeltværelse til 

enebrug. 

Opholdet er med All Inclusive. Mænd skal bære lange bukser under middagen. 

Måltider: 

All Inclusive – hovedmåltider indtages i La Choza Restaurant 

Morgenmad kl. 07.30-10.00 

Sen morgenmad kl. 09.00-10.30  

Frokost kl. 12.30-15.00 

Aftensmad kl. 18.30-21.30 

 

 



 

 

Snacks 

Kl. 11.00-18.00 i enten Coco Loco-baren og/eller kl. 12.30-18.00 Pizzeria (afhængig af antal 

gæster og årstid) 

Forskellige varme og kolde snacks såsom burgers, hotdogs, baguettes, sandwiches og salater. I 

Pizzeriaet er der enten pizzaslices fra buffet eller også kan du bestille din egen pizza. (Afhængig 

af antal gæster på hotellet. ) 

Drikkevarer kl. 10.00-24.00 

Alle lokale drikkevarer såsom vand, sodavand, øl, vin, drinks, kaffe/te. Udførligt drinkskort 

findes ved alle barer.  

Minibar på værelset indgår ikke i All Inclusive-konceptet. 

 
Ud over et mindre spa findes der seks tennisbaner samt et fuldt animationsprogram, som 
tilgodeser aktive i alle aldersgrupper - gode faciliteter/legeområder for børn findes også på 
hotellet. Der findes endvidere fitness-faciliteter til gratis afbenyttelse. 
 
Hotellet har håndklædeservice til brug ved poolen - det koster et mindre gebyr at skifte.  
Der er et aflukket nudistområde med egen pool.  
 
Indendørspoolen kan kun benyttes af personer over 18 år, og det koster ca. 10 euro pr. dag pr. 
person.  
 
 
 
Vi flyver fra enten Kastrup eller Billund med Primera Air. Hvis du/I har ønsker om at sidde 
sammen i flyet, kan du/I mod gebyr forudbestille en bestemt plads i flyet på Primera Air’s 
hjemmeside www.primeraair.dk. Vi kan ikke som arrangører bestemme hvor i flyet man bliver 
placeret. 
 
 

  

http://www.primeraair.dk/

