
 

 
INFORMATION OMKRING HOTELLET I DEN FØRSTE UGE: 

 
 
Hotel Las Olas Lejligheder * *** opholdet er med halvpension. 
 
 

Smukt beliggende lidt udenfor centrum af Los Cancajos ligger dette skønne lejlighedshotel. Fra 

poolområdet har man den mest bjergtagende udsigt over Atlanterhavet. Hotellet ligger kun 7 

minutters gang fra stranden Los Cancajos 

Las Olas tilbyder en høj standard og virkeligt fine faciliteter. Den smukke beliggenhed og udsigt 

ud over Atlanterhavet tager pusten fra de fleste. Og selv om hotellet ligger i et roligt område, 

har man kun ca. 4 km til øens hovedstad - Santa Cruz de La Palma, og man når let denne 

charmerende og smukke by via lokalbus. 

Las Olas tilbyder tre pools, hvoraf én af dem er børnepool. Det fine og hyggelige poolområde 

ligger med flot udsigt ud over havet. Den ene pool er opvarmet i vintermånederne. 

Rundt om står der solsenge og parasoller til fri afbenyttelse for hotellets gæster. Ved snackbaren 

kan du købe lettere måltider og et udvalg af drikkevarer og drinks.  

Der findes legeplads ved poolområdet. 

Lejlighedshotellet tilbyder en stor solterrasse med liggestole og udsigt over havet samt bjergene. 
Der er også paddletennisbane, skønhedssalon og massageservice. Gæsterne kan desuden leje 
cykler i hotellets døgnåbne reception. 

På Las Olas bor du i rummelige 2-værelses lejligheder, med balkon eller terrasse og alle med 

separat soveværelse, opholdsrum med gode køkkenfaciliteter, bad/toilet med hårtørrer og 

balkon/terrasse. Køkkenet har køleskab, mikroovn og redskaber til madlavning. Desuden har 

lejlighederne TV, telefon og gratis WiFi. Udsigten fra lejlighederne kan være havudsigt, 

pooludsigt eller udsigt til bjergene. Man kan ikke tilkøbe specifik udsigt. Maksimalt plads til 3 

voksne eller 2 voksne og 2 børn. Eneværelse mod tillæg. 

 

 



 

Hotellet er præget af hyggelig spansk/kanarisk stil, og man lægger mærke til de pæne og 
velholdte haver på hotelområdet. Las Olas ligger tæt på restauranter og indkøbsmuligheder, og 
på hotellet finder du endda en thai-restaurant, som har åben 6 dage om ugen.  Der ligger et 
minimarked på stedet. 

Man kommer nemt omkring på øen - hotellet ligger tæt ved busstop, og der findes fine 

parkeringsmuligheder, hvis du lejer bil. 

 

WiFi findes i lobbyen, barområdet og i størstedelen af lejlighederne, men grundet hotellets 

størrelse og højdeforskellen kan der være steder og lejligheder, hvor WiFi enten ikke rækker, 

eller at hastigheden er meget svingende. 

 

 
Vi flyver fra enten Kastrup eller Billund med Primera Air, som er Bravo Tours eget flyselskab. 
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/

