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Vores boliger
Beliggenhed
Ved comfort Lejlighederne er alle aktiviteter let
tilgængelige, i og med at lejlighederne er centrum for
Club La Santa

Funktioner
Comfort Lejlighederne består af to senge i soveværelset
og en sovesofa i stuen og der har plads til højst 3 voksne
og 1 barn under 15 år. Den funktionelle garderobe sikrer
jer plads til bagage og sportsudstyr. Et åbent køkken /
stue / spisestue stue åbner op ud til en privat terrasse
med bord, stole og tørresnor.

Faciliteter
Badeværelset har bruser, og køkkenet er udstyret med to
kogeplader, køleskab med fryser, elkedel, stempelkande,
brødrister og mikroovn samt alle de mest almindelige
redskaber i et køkken.

Alle lejligheder har WIFI, telefon, hårtørrer og et
pengeskab.

Der er rengøring (undtagen opvask) mandag til fredag fra
8.00 til 16.00. Håndklæder skiftes dagligt og sengelinned
skiftes ugentligt.Hvad er Green Team?

Hvem er vi?
Club La Santa er et feriested med mulighed for en masse
sportsaktiviteter til alle aldrer. Club La Santas bygninger
blev af den spanske sparekasse La Caja opført i 1968. Der

blev bygget 400 lejlighedskomplekser til udlejning af
turister. Dog stod lejlighederne tomme i nogle år grundet

oliekrisen. I 1978 opkøbte ejer af Tjæreborg Rejser, Eilif
krogager derfor bygningerne på Lanzarote da han så det

som en god mulighed for at skabe et koncept der gik ud på
at kombinere sport og ferie. Men den danske rejsebranche
var dengang kun interesseret i at arrangere ferier med det

formål at slappe af på en liggestol. De havde i starten
derfor meget underskud, da det var et helt nyt koncept at

dyrker sport på en ferie. I Juni 1983 blev virksomheden
omdannet “La Santa Sport”. 1995 blev det første år hvor

virksomheden oplevede overskud og har haft det lige
siden.

Green Team er Club La Santas  personale, som
sørger for at undervise, og instruere i de mange

forskellige sportsgrene der befinder sig rundt
på hotellet. Green Teamerene er unge fra rundt

i verden, som står klar fra morgen til aften og
sørger for dig og dine medrejsende. De er altid
til at finde rundt på hotellet, da de bærer deres

grønne arbejdstøj. Alle medarbejderne på
Greenteam er uddannet i forskellige ting

eksempelvis er nogen uddannet i ketchersport,
fodbold eller rytme.

Vores aktiviteter
Her på Club La Santa er der mere end 500

aktiviteter , og 80 sportsgrene man kan prøve. Her i
er det bl.a. Bodycombat, Zumba, Aquajogging,

Bodyattack, svømning, cykling og løb.
 

Vores ugeprogram og andet information om priser,
aktiviteter, restauranter etc. vil hele tiden være

opdateret på zap-koden, der findes på bagsiden.


