
Februar er Gran Canaria-mánaði okkara. Komandi vetur taka vit aftur móti gestum 
her. Vit skipa fyri útferðum og sosialum tiltøkum. 

Hotelskipan okkara ‚Tú gistir sum tær lystir’ fevnir aftur hesaferð um 
trý hotel, sum øll eru 4-stjørnað. Vit bjóða

7-daga vitjanir við fráferðum úr Vágum 2., 9. og 16. februar 
14-daga vitjanir við fráferðum úr Vágum 2. og 9. februar 

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
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Tú gistir sum tær lystir
Tá tú vitjar okkum á Gran 

Canaria, gistir tú soleiðis, sum 
tað hóskar júst til tínar vanar, 

ynski og fíggjarætlan. 
‘Tú gistir, sum tær lystir’ gevur 

tær tríggjar ymiskar møguleikar 
– sum tó allir eru 4-stjørnaðir !!
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Góðalív á Gran Canaria 2021

www.solorka.fo  ● solorka@solorka.com  ● tlf. +298 221090

Jeep safari og annað gott

Tryggasta góðalív sunnanfyri
Soleiðis nevna vit tilboð okkara í 

2021. Umframt vanliga tryggleikan 
og nærveruna fevnir hugtakið um 

tey serligu stig, sum vit taka, so 
leingi koronasmittan órógvar. Vit 

vita, at gestir okkara ekkaleysir vilja 
sleppa at njóta lívið sunnanfyri, og 

vit ætla at gera okkara til tess. 



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 frálíka matin her

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

Vit vitja vakrasta dalin (holubúgvara-
dalin) og eta inni í einum av hellunum

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

Vit fara á “oyðimarkarferð” í gitnu 
sandheyggjunum í Maspalomas

Vit vitja kirkjuna í Teror, húsini, har 
Kolumbus fyrireikaði sínar ferðir o.a.



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 trý 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)

Deilig kømur á fyrstafloks nýrenoveraðum hotelli beint við 
miðbýin og strondina í Playa del Inglés. 

HL Suitehotel er eitt av mest nýmótans hotellunum í 
býnum og veitir eina fyrstafloks tænastu. 

Útsýnið frá takterassuni yvir bý og strond er einastandandi.

(www.suitehotelplayadelingles.com)

SEASIDE SANDY BEACH****CHL MIRAFLOR SUITES**** HL SUITEHOTEL****A B

Februar-prísir (fyri 15/11-20)
7 dagar: úr kr. 11.800,-

14 dagar: úr kr. 16.100,-

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

Íroknað: • flogferð við mati og seturvali, 
• bussflutningur, • gisting • ½-pensjón, 

• sosial tiltøk, • hjálp á staðnum

GG: Prísurin er uttan evt. koronatest!

Februar-prísir (fyri 15/11-20)
7 dagar: úr kr.  9.990,-

14 dagar: úr kr. 13.800,-

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

Íroknað: • flogferð við mati og seturvali, 
• bussflutningur, • gisting • ½-pensjón, 

• sosial tiltøk, • hjálp á staðnum

GG: Prísurin er uttan evt. koronatest!

Februar-prísir (fyri 15/11-20)
7 dagar: úr kr. 12.800,-

14 dagar: úr kr. 17.600,-

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

Íroknað: • flogferð við mati og seturvali, 
• bussflutningur, • gisting • ½-pensjón, 

• sosial tiltøk, • hjálp á staðnum

GG: Prísurin er uttan evt. koronatest!


