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Tenerife er berømt for sine sydlige resorter (ikke altid på den gode måde), men det dejlige ved øen er, at den
har meget mere at byde på end blot endnu en dasetur på stranden. En ægte oplevelse af Tenerife indeholder

dramatiske vulkanske landskaber, farverige byer i kolonistil, museer i verdensklasse, sofistikerede
restauranter og simple barer, hvor du får brug for lidt spanske gloser for at kunne bestille en øl. 

I Pocket Tenerife kan du finde information om de store seværdigheder, anbefalinger af de bedste restauranter
og insidertips til, hvordan du får det absolut bedste ud af øen - alt sammen i et praktisk lommeformat og med

et smart folde-ud-kort.   

Områder: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Christianos, Playa de las
Américas & Costa Adeje
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