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Wstęp
Znakomity klimat przez cały rok, bajeczne
plaże, przyroda, kultura, rozrywka – łatwo
jest dać się uwieść Wyspom Kanaryjskim.
To osiem rajskich wysp położonych
wśród wód Atlantyku, z których każda
jest niepowtarzalna i mająca własny
charakter.
Możesz praktycznie przez cały rok zażywać
kąpieli, opalać się, nurkować i uprawiać
windsurﬁng na ich drobnopiaszczystych
plażach i w przejrzystych wodach. Ale
wyspy to nie tylko wybrzeże. Krajobrazy
śródlądowe skłaniają do uprawiania
sportów takich jak piesze wędrówki, jazda
na rowerze, wspinaczka czy eksploracja
jaskiń.
Do aktywności na świeżym powietrzu
zachęcają też miasta i malownicze
miejscowości oferujące pełną gamę
rozrywek. Na wyspach kwitnie życie
nocne i organizowane są obchody
różnych imprez i świąt tak zakorzenionych
i charakterystycznych jak tutejszy
karnawał.

2

Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Turystyki
Wydane przez: © Turespaña
Projekt: Lionbridge
NIPO: 115-20-017-2

SPIS TREŚCI
Wstęp

3

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Gran Canaria

4

Treść tej broszury przygotowana była z dużą starannością,
jednak w przypadku zauważenia jakiegokolwiek błędu
prosimy o pomoc w jego poprawieniu i wysłanie
wiadomości na adres
brochures@tourspain.es
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PLAŻA MASPALOMAS
GRAN CANARIA

Wyspy Kanaryjskie to także przyroda
– czekają tu na ciebie cztery parki narodowe
i na każdej z wysp rezerwaty biosfery.
Zachwyci cię wulkaniczny pejzaż Lanzarote,
nieaktywny wulkan Teide na Teneryﬁe
(najwyższy szczyt Hiszpanii), wydmowe plaże
Fuerteventury i Gran Canarii, bogactwo
przyrodnicze El Hierro oraz zielone lasy
La Palmy i La Gomery.
Jeśli interesuje cię kultura, nie możesz
przegapić zabytków San Cristóbal de la
Laguna na Teneryﬁe, miasta wpisanego na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Na Lanzarote koniecznie poznaj dzieła
malarza, rzeźbiarza i architekta, Césara
Manrique. Punkty widokowe, ogrody,
nowoczesna infrastruktura na wybrzeżu
czy ośrodki kultury – wszystko to stanowi
piękne artystyczne dopełnienie krajobrazu
i środowiska naturalnego, wywierając
ogromne wrażenie.

Przyjedź na Wyspy Kanaryjskie
i odkryj cały świat doznań.
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W Domu-Muzeum Péreza Galdósa
odkryjesz meble, przedmioty osobiste,
książki i dokumenty tego kanaryjskiego
pisarza. Z kolei Atlantyckie Centrum
Sztuki Nowoczesnej (CAAM) jest jednym
z najistotniejszych ośrodków sztuki na całym
archipelagu poświęconym szczególnie
kanaryjskim malarzom lat 30. i 40. XX
wieku.

Wyobraź sobie mały kontynent ze
wszystkim niezbędnym, aby każdy dzień
był wyjątkowy. Taka jest Gran Canaria
– wyspa pełna kontrastów.
Tętniąca życiem stolica oferuje szeroki
wachlarz możliwości spędzenia wolnego
czasu, a także jest rajem dla miłośników
zakupów czy sportów wodnych. Na
północy wyspy znajdują się urokliwe
miejscowości nadmorskie, idealne na
wypoczynek i rozkoszowanie się lokalną
kuchnią. Na południu zakochasz się w
bezkresnych krajobrazach wydmowych
plaż, które wiatr kształtuje każdego dnia
inaczej. Stosownie do twoich upodobań
wyspa zapewni ci miłe spędzenie czasu.

Warto odwiedzić skąpane wśród wód
wybrzeża stanowisko archeologiczne
Tuﬁa, by zobaczyć pozostałości po
przedhiszpańskim kanaryjskim mieście
z zachowanym zespołem jaskiń i kamiennych
domów.

BAZYLIKA KATEDRALNA ŚWIĘTEJ ANNY
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

KULTURA
Pospaceruj po dzielnicy Vegueta,
historycznym centrum Las Palmas de
Gran Canaria, stolicy wyspy. Czeka tam na
ciebie katedra Santa Ana charakteryzująca
się imponującymi bliźniaczymi wieżami
oraz mieszanką stylów gotyckiego,
renesansowego i neoklasycznego. W jej
wnętrzu znajduje się Diecezjalne Muzeum
Sztuki Sakralnej z cennymi wyrobami
artystycznymi, malarstwem oraz niezwykłą
kolekcją hiszpańskich rzeźb.
Zapuść się w urocze, tętniące życiem uliczki
w pobliżu katedry, pełne kolorowych fasad
i skorzystaj z okazji, aby odwiedzić halę
targową Veguety.
Bardzo blisko stąd znajduje się dawny Dom
Gubernatora (Casa del Gobernador),
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w którym mieści się Dom Kolumba (Casa
de Colón), gdzie będziesz mógł poznać
historię Wysp Kanaryjskich, ich związki
z Ameryką oraz ślad pozostawiony przez
odkrywcę na wyspach.
Spacerując po eleganckiej dzielnicy Triana,
możesz znaleźć architektoniczne cuda
takie jak Teatr im. Péreza Galdósa, Gabinet
Literacki czy kościół San Francisco.
Muzea to kolejna z atrakcji turystycznych
Las Palmas. Muzeum Néstora poświęcone
jest jednemu z głównych przedstawicieli
malarstwa hiszpańskich symbolistów.
Aby dowiedzieć się więcej o kulturach
przedhiszpańskich i historii archipelagu,
udaj się do Muzeum Kanaryjskiego (Museo
Canario).

Najważniejszym świętem na wyspie
jest karnawał, który odbywa się między
styczniem a marcem (w zależności od
roku). Najciekawsze jego wydarzenia to
wybory królowej karnawału, konkursy trup
karnawałowych tzw. comparsas i murgas
oraz przebrań karnawałowych, a także
Wielka Parada.

PRZYRODA

ATLANTYCKIE CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, CAAM
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

KANARYJSKI OGRÓD BOTANICZNY VIERA Y CLAVIJO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Przyroda bujnie rozkwita w każdym zakątku
wyspy. Zwiedzanie Gran Canarii pieszo lub
rowerem, korzystając z sieci szlaków, to
wspaniała okazja do poznania jej Rezerwatu
Biosfery.
Jednym z niezapomnianych przeżyć
oferowanych przez wyspę jest obserwacja
waleni w Puerto Rico. Nie trzeba wypływać
daleko od wybrzeża, aby zobaczyć delﬁny,
płetwale, grindwale, kaszaloty i inne.
Najlepiej kierować się wskazówkami
specjalistów doskonale znających tutejsze
wody oraz zachowanie poruszających się
w nich ssaków.
Inne cuda czekają na ciebie w Ogrodzie
Botanicznym Viera y Clavijo, gdzie poznasz
całe bogactwo ﬂory.
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Jeśli lubisz krajobrazy i dziką przyrodę,
w Parku Przyrody Pilancones znajdziesz
sprzyjające spacerom płaskowyże i wąwozy
z pięknymi widokami.
W gminie Tejeda, w sercu wyspy, czeka
na ciebie park Roque Nublo będący
Rezerwatem Biosfery. Ten najbardziej
rozległy obszar naturalny na Gran Canarii
obejmuje 30 gmin i oferuje unikalne formacje

PARK PRZYRODY PILANCONES
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

skalne, niezwykłe punkty widokowe oraz
szlaki, dzięki którym odkryjesz wszystkie
jego sekrety.
Innym polecanym miejscem do cieszenia
się przyrodą w całej jej okazałości jest
Park Przyrody Tamadaba z bajecznymi
naturalnymi lasami sosny kanaryjskiej,
urwistymi klifami i bogatą różnorodnością
biologiczną wąwozów.

PLAŻE
Gran Canaria oferuje niemal nieskończoną
gamę pięknych piaszczystych plaż, wydm
i zatoczek. Niewielkie osady na północy to
zakątki o wyjątkowym nadmorskim uroku,
w których można się kąpać i skosztować
pysznych świeżych ryb. W stolicy zakochasz
się w tętniącej życiem i zadbanej plaży
miejskiej, wyposażonej we wszystkie
udogodnienia otaczającego ją dużego
miasta.
Na południu wyspy wyróżniają się
wydmowe plaże. Są częścią naturalnego
rezerwatu wydm Maspalomas ze strefami
przeznaczonymi dla rodzin z dziećmi,
strefami dla nudystów i miejscami, których
sprzyjające fale przyciągają surferów.
Również na południu znajdziesz spokojne
plaże dla rodzin i bardziej ożywione
turystyczne enklawy, takie jak Puerto
Rico.

PLAŻA LAS CANTERAS
Jedna z najlepszych plaż miejskich na
świecie o temperaturze wody pozwalającej
na kąpiel przez cały rok. Wzdłuż niej ciągnie
się tętniąca życiem promenada.

MASPALOMAS
Ogromna plaża turystyczna, na której
można cieszyć się słońcem w komfortowych
warunkach. Charakteryzuje ją złoty piasek
i niewielkie fale, a także okoliczna bogata
infrastruktura noclegowa, złożona zarówno
z hoteli, jak i apartamentów.
WYDMY MASPALOMAS
GRAN CANARIA
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PLAYA DEL INGLÉS

PLAŻA LAS SALINAS

To prawdopodobnie najsłynniejsza plaża
na Gran Canarii. Są tu wszelkie usługi
i udogodnienia sprzyjające każdej formie
rozrywki.

Z pewnością zachwyci cię ta leżąca
na uboczu, bezludna, kamienista plaża
w dziewiczej okolicy, w sąsiedztwie dawnej
saliny.

PLAŻA MOGÁN

PLAŻA AGUADULCE

Drobny piasek i czyste, spokojne wody.
Nie przegap uroczej miejscowości o tej
samej nazwie.

Piękna plaża osłonięta od prądów morskich.
Koniecznie zabierz okulary do snorkelingu,
gdyż jej przezroczyste wody są idealne do
nurkowania.
Więcej informacji:
www.grancanaria.com/turismo

PLAŻA MOGÁN
GRAN CANARIA

TENERYFA
Największa z Wysp Kanaryjskich oferuje
zarówno bogactwo krajobrazu, jak i liczne
propozycje spędzenia czasu. Na turystów
czeka imponujący wulkan, miasteczka
z urokliwymi historycznymi centrami,
rozległe chronione obszary przyrodnicze
czy fantastyczne pola golfowe.
Wzdłuż wybrzeża i w głębi wyspy leżą
piękne, otoczone górami i tchnące spokojem
osady, w których ciągle żywe są lokalne
tradycje. Południe wyspy znane jest
przede wszystkim z dużych kurortów
wypoczynkowych, parków rozrywki
i bujnego życia nocnego. Kolejną wielką
atrakcją jest słynny karnawał będący co
roku eksplozją radości, kolorów i rytmu.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
TENERYFA

KULTURA
Teneryfa to także bogata kultura. Znajdziesz
tutaj takie perły architektoniczne jak
San Cristóbal de la Laguna, miasto
wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO i dawna stolica Teneryfy,
o charakterystycznym układzie kolonialnym.
Zakochasz się w jego deptakach i budynkach
sakralnych (katedra jest punktem
obowiązkowym zwiedzania). Przemierzając
miasto, na każdym kroku napotkać można
okazałe pałace i majestatyczne domostwa
z fasadami w intensywnych kolorach
i z kamiennymi portykami.

ogrodami malowniczy kościół Nuestra
Señora de la Peña de Francia znajdujący
się w samym w sercu miasta obok Plaza
del Charco i nadmorskiej promenady.
PUERTO DE LA CRUZ
TENERYFA

Puerto de la Cruz to tętniące życiem miasto
północy. Warto tam obejrzeć unikalne
zabytki architektury, takie jak otoczony
8
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TENERYFA

Jeśli szukasz wypoczynku i rozrywki,
znajdziesz je nad jeziorem Mar�ánez
w Puerto de la Cruz, wyjątkowym
miejscu z niezrównanymi widokami
zaprojektowanym przez artystę z Lanzarote
Césara Manrique. Jest tu duże sztuczne
jezioro w otoczeniu naturalnych basenów
morskich wśród ogrodów, restauracji
z ogródkami barowymi.

PRZYRODA
Teneryfa to przede wszystkim naturalne
środowisko i przyroda. Udaj się do podnóża
Teide, ogromnego nieaktywnego wulkanu
na Teneryﬁe, który jest najwyższym
szczytem Hiszpanii, a odkryjesz mnóstwo
wulkanicznych stożków i pokładów zastygłej
lawy. W obszarach takich jak Pico Viejo
będziesz zafascynowany niezwykłym
zestawem kolorów i kształtów, bardziej
przypominającym powierzchnię Marsa
niż ziemską.

KOBIERCE KWIATOWE PODCZAS ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA
LA OROTAVA, TENERYFA

Z pewnością niezapomnianym przeżyciem
okaże się wycieczka do Candelarii,
miejscowości o morskim i rustykalnym
charakterze. Najbardziej wyróżniającą się
budowlą jest tutejsza bazylika. W lipcu
i sierpniu obchodzone są tu święta ku czci
patronki, Matki Boskiej z Candelarii (Virgen
de la Candelaria), podczas których mają
miejsce barwne procesje i oﬁarowywanie
kwiatów.
Innymi widowiskowymi tradycjami są
dywany kwiatowe z okazji Bożego Ciała
w Orotavie, kiedy to na ulicach miasta układa
się wielobarwne gobeliny z kwiatów, czy
też ogniska rozpalane w ramach obchodów
dnia św. Jana (hogueras de San Juan) u nas
znane jako Noc Świętojańska. Święta te
obchodzi się bardzo uroczyście na całej
wyspie, ale szczególnie wyróżniają się te
w Puerto de la Cruz i Punta del Hidalgo.
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Czwartego września w El Palmar można
podziwiać spektakularny taniec liberii
(baile de las libreas) w wykonaniu grupy
tancerzy w strojach ludowych tańczących
przy dźwiękach tajaraste, tradycyjnej
melodii wysp.
Z kolei Santa Cruz de Tenerife to idealne
miasto do zwiedzania go pieszo. Rozpocznij
trasę na placu Plaza de España i odkryj
jego modernistyczną zabudowę. Zwróć
uwagę na kontrast między kościołami
a budowlami, takimi jak Pałac Insular czy
ikonami współczesnej architektury, takimi
jak Auditorium Teneryfy, dzieło San�ago
Calatravy. W stolicy wyspy znajduje się
m.in. Muzeum Przyrody i Człowieka,
które zaprasza do poznania bogactwa
naturalnego Wysp Kanaryjskich oraz kultury
Guanczów, rdzennych mieszkańców Wysp
Kanaryjskich.

Poznaj piękno nieboskłonu z punktów
widokowych i obserwatoriów. Teide oraz
inne szczyty Teneryfy wyróżnione zostały
certyﬁkatami Starlight, wskazującymi na
te miejsca jako doskonałe do obserwacji
nocnego nieba.
Na wyspie zamieszkuje ponad 70 gatunków
ptaków lęgowych. Najlepszymi miejscami
do ich obserwacji są naturalne punkty
widokowe Parku Naturalnego Teno,
masywu wulkanicznego z ogromnymi
urwiskami nadbrzeżnymi. Stanowią one
naturalne żerowisko dla gatunków takich
jak rybołów.
Wyspa ma rozbudowaną sieć szlaków i dróg
łączących różne ekosystemy i krajobrazy. Do
dyspozycji odwiedzających są przewodniki
i mapy, dzięki którym można je przebyć
pieszo, konno lub na rowerze.
WULKAN TEIDE
TENERYFA
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TENERYFA

PLAŻE
Wybrzeże Teneryfy ma dwa różne oblicza.
Na północy zobaczymy charakterystyczne
piękne, czarne, piaszczyste plaże pochodzenia wulkanicznego, otoczone zielonymi
wąwozami i wioskami o tradycyjnej
architekturze. Na bardziej turystycznym

południu z kolei można cieszyć się cichymi
plażami o białym piasku z idealnymi
miejscami do uprawiania sportów wodnych
oraz różnymi sposobami spędzania wolnego
czasu i lokalami tuż przy plaży czynnymi
zarówno w dzień, jak i w nocy.

Podziwiaj imponujące ściany skalne klifów
Los Gigantes. Wsiądź na statek w Los
Cris�anos, Puerto Colón lub Los Gigantes
i poczuj na twarzy morską bryzę, obserwując
wieloryby, delﬁny i grindwale.
Pływaj obok ławic ryb, karm płaszczki
i obserwuj zatopione statki w Las Galletas,
Playa Paraíso, Punta de la Rasca, Garachico
lub Puerto de la Cruz. Znajdziesz tu również
różne ośrodki z nauką żeglowania.

KLIFY LOS GIGANTES
TENERYFA

PLAŻA BENIJO
TENERYFA

EL MÉDANO ORAZ LA TEJITA

PLAŻA JARDÍN

Na obu plażach są idealne warunki do
uprawiania windsurﬁngu i kitesurﬁngu.
Wyróżniają się ciekawą okolicą i wspaniałymi
widokami na wulkan Montaña Roja.

Bliskość Puerto de la Cruz sprawia, że jest
to jedna z najłatwiej dostępnych plaż na
wyspie. Idealna na wypady rodzinne.

LOS CRISTIANOS
Ta miejska plaża w gminie Arona sprawi,
że zakochasz się w jej spokojnych falach,
złocistym piasku i morskiej atmosferze.
12

EL ROQUE, ALMÁCIGA I BENIJO
Trzy piaszczyste obszary położone
w najbardziej na północ wysuniętej części
wyspy, gdzie można podziwiać imponujące
piękno tego miejsca.
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AGUA DULCE

PLAŻA TROYA

Dziewicza plaża leżąca w gminie Los Silos.
Poczuj się jak w raju dzięki jej sielskiej
atmosferze i przejrzystym wodom.

Schroń się przed słońcem w gaju palmowym
otaczającym tę plażę na Costa Adeje i poczuj
jej wakacyjną i surﬁngową atmosferę.

LAS TERESITAS

EL BOLLULLO

Krystaliczne i spokojne wody, złoty
piasek i palmy charakteryzują tę plażę
otoczoną typowymi nadmorskimi barami
(chiringuitos) i restauracjami w miejscowości
San Andrés.

Piękna, otwarta na Atlantyk plaża położona
w połowie drogi między Puerto de la Cruz
i El Caletón, z roślinnością dochodzącą
niemalże do morza i czarnym piaskiem.

PLAŻA SAN MARCOS

Więcej informacji:
www.webtenerife.com

Wyciągnij się na czarnym piasku z widokiem
na osłoniętą od fal zatokę, niedaleko Icod
de los Vinos. Plaża ta oferuje bogatą ofertę
rekreacyjną i usługową.

LANZAROTE

Zdjęcie: leskas/123rf.com

PLAŻA TROYA
WYBRZEŻE ADEJE, TENERYFA

Odkryj idealną harmonię pomiędzy
sztuką a krajobrazem z poszanowaniem
środowiska naturalnego.

Wyspa wulkanów przywita cię niezwykłym
księżycowym pejzażem. Zobacz kratery,
wąwozy i doliny zastygłej lawy. Upływ
czasu zdecydował o spektakularnym
charakterze tutejszej przyrody stanowiącej
Rezerwat Biosfery. Jego naturalny urok
i spokój sprawią, że poczujesz się jak na
innej planecie.
Poznaj wyjątkowe relacje mieszkańców
wyspy z otoczeniem i odkryj dzieła
pozostawione na wyspie przez architekta
Césara Manrique oraz głęboki sens ich
ekologicznego przesłania. Wiele z jego
prac znajduje się na Lanzarote, w tym
słynna Fundacja Césara Manrique.
14

JAMEOS DEL AGUA
LANZAROTE

Lanzarote charakteryzuje się dwoma
podstawowymi krajobrazami: na północy
suchym i jałowym zwanym malpaís, będącym
wynikiem aktywności wulkanicznej,
a na południu złotymi plażami. Miasta
i miasteczka są małe i spokojne, a pejzaże
równie zaskakujące jak te z regionu
winiarskiego La Geria, gdzie dominują
pola pełne stożkowych dołków w czarnej
ziemi, w których środku rosną winorośle,
chronione w ten sposób przed wiatrem.
W rezultacie powstają tu wyśmienite wina
o chronionej nazwie pochodzenia.
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LANZAROTE

KULTURA

PRZYRODA

W historycznym centrum miasteczka
Teguise odkryjesz typową architekturę
Lanzarote – ciąg białych tradycyjnych
domów i arystokratycznych rezydencji.
Zachowały się tu dwa główne projekty
Césara Manrique: Ogród Kaktusów
i fundacja, która nosi jego imię. Wizyta
w obu miejscach to okazja do zobaczenia
z bliska wszystkich gatunków kaktusów
oraz lepszego poznania życia i pracy
kanaryjskiego mistrza. Zwróć szczególną
uwagę na budynek wznoszący się wśród
zastygłej lawy tworzącej pięć pęcherzy
wulkanicznych wykorzystanych na
wnętrza.

Lanzarote jest pełna przyrodniczych
perełek. Panują tu znakomite warunki
środowiskowe dla licznych gatunków
ptaków zasiedlających różne ekosystemy, co
sprawia, że wyspa jest idealnym miejscem
do podglądania ich zachowań na wolności.
Także obserwowanie rozgwieżdżonego
nieba zapewni ci niezapomniane wrażenia.
Peñas del Chache to doskonałe miejsce
do kontemplacji sklepienia niebieskiego.

W Jameos del Agua Manrique przekształcił
kanał lawowy w centrum sztuki, kultury
i turystyki. Wewnątrz znajdziesz robiące
ogromne wrażenie naturalne jezioro,
basen z turkusową wodą, tunel Atlantydy
i jedyne audytorium na świecie powstałe
w grocie wulkanicznej.
Na kliﬁe Risco de Famara jest punkt
widokowy Mirador del Río, z którego można
podziwiać spektakularną panoramę wyspy
La Graciosa. Wewnątrz zwróć uwagę na
ceramikę i rzeźby ludowe.

Natura stworzyła również takie pomniki
przyrody jak jaskinia Cueva de los Verdes
w Haría, złożona z ciągu podziemnych
korytarzy lawowych powstałych w wyniku
erupcji wulkanu Corona. Załóż wygodne
buty i wyrusz na zwiedzanie oświetloną trasą
z zaskakującymi efektami teatralnymi.
O tym, że Lanzarote jest wyspą wulkanów,
przekonuje wizyta w Parku Narodowym
Timanfaya. Podziwiać tam można najbardziej

malownicze i niezwykłe krajobrazy na
Wyspach Kanaryjskich. Czyste piękno
kolorów tej czerwonej i czarnej jak węgiel
krainy pozostaje nietknięte. Marsjański
pejzaż wulkanów i zastygłej magmy
tworzy niezapomniany wizualny spektakl
dla oczu.
O zachowanie nienaruszonego środowiska
Parku Timanfaya dba się, ograniczając
dostęp tylko do niektórych wyznaczonych
obszarów. Najaktywniejsi turyści będą
mogli poznać jego zakamarki na grzbiecie
dromadera, pieszo, konno lub na rowerze.
Miłośnicy nauki zaspokoją głód wiedzy
w centrum informacyjnym Mancha Blanca.
Dzieciom natomiast spodoba się uczucie
ciepła emanującego spomiędzy skał
uśpionego wulkanu. Wejdź na górę Rajada
i podziwiaj ogromne morze lawy, które
ciągnie się aż do wybrzeża.

PARK NARODOWY TIMANFAYA
LANZAROTE

Jeśli chcesz zgłębić tradycyjny styl życia
mieszkańców Lanzarote, wybierz się do
Domu-Muzeum Rolnika (Casa-Museo
del Campesino), również dzieła Césara
Manrique. To ukłon w stronę wiejskiej
architektury oraz miejsce eksponujące
przedmioty i narzędzia związane z kulturą
lokalną i rolnictwem. Poznaj geniusz
tego artysty z Lanzarote, odwiedzając
Międzynarodowe Muzeum Sztuki
Współczesnej (MIAC) z siedzibą w dawnej
twierdzy wojskowej Cas�llo de San
José.
ZAMEK SAN JOSÉ
ARRECIFE, LANZAROTE
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LANZAROTE

WYCIECZKA NA
WYSPĘ
LA GRACIOSA
Jedyna zamieszkana wyspa Parku Przyrody
Archipelagu Chinijo to mało dostępne,
ale urocze i oddalone od zgiełku miejsce,
w którym się od razu zakochasz. By spędzić
na niej niezapomniany dzień, wyrusz
promem z portu Órzola na Lanzarote, by
po 20 minutach dotrzeć do miasteczka
Caleta del Sebo, gdzie koncentrują się
hotele i restauracje wyspy. Aby poruszać
się po wyspie, najlepiej wybrać rower
lub zdecydować się na wycieczkę pieszą.
Koniecznie spróbuj pysznej świeżej ryby,
poleniuchuj na rajskich plażach i zażyj
morskiej kąpieli oraz odwiedź takie magiczne
miejsca jak wulkan Montaña Amarilla
(Żółta Góra).

PLAŻE
Dzięki wspaniałemu klimatowi
zapewniającemu panowanie wiecznej
wiosny na wyspie, Lanzarote oczaruje cię
plażami z czarnym i złotym piaskiem oraz
rajskimi zakątkami.
Na południu wyspy, w dziewiczym
i chronionym obszarze Punta del Papagayo,
kryją się zatoczki z białym piaskiem
i krystalicznymi wodami o zielonkawych
odcieniach. Plaże Tinajo to miejsca regularnie
odwiedzane przez surferów z całego świata.
Na północy plaże Haría oferują unikalny
krajobraz łączący góry i plaże.

PLAŻA PAPAGAYO
To jeden z najbardziej urokliwych zakątków
wyspy, łączący ze sobą złoty piasek
i turkusowe morze. Skaliste dno tego
obszaru sprawia, że panują tu idealne
warunki do nurkowania.

PLAŻA FAMARA
Całe jej piękno odsłania się podczas
odpływu, kiedy na piasku pozostaje cienka
warstwa wody, w której odbija niebo i klif
Famary. Jest doskonałym miejscem do
uprawiania sportów wodnych.

PLAŻA PAPAGAYO
LANZAROTE

PLAŻA LAS CONCHAS
LA GRACIOSA

Inne obszary chronione to Park Przyrody
Los Volcanes w Tinajo z charakterystycznymi
ciekawymi formacjami powstałymi
w wyniku erupcji wulkanicznych na wyspie
w XVIII i XIX wieku. W parku istnieje kilka
szlaków turystycznych, które pozwalają na
obserwację lokalnych gatunków gadów
i ptaków.
Poznasz również lagunę Janubio i dotrzesz
do punktu widokowego, skąd możesz
zobaczyć saliny. Niesamowite wrażenie
robi też zielone jezioro w kraterze wulkanu
zwane Charco de los Clicos.
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JEZIORO CHARCO DE LOS CLICOS
LANZAROTE
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LA PALMA

KULTURA
Piękne centrum miasta Santa Cruz
de La Palma przypomina o swojej
kolonialnej przeszłości licznymi pałacami,
renesansowymi domami i tradycyjną
architekturą. Pospaceruj wąskimi uliczkami
i odwiedź kościół El Salvador (Zbawiciela)
oraz klasztor Santo Domingo. Przejdź
się nadmorską aleją Avenida Marí�ma,
ulicą O’Daly i udaj się do zamku Santa
Catalina.
Poznaj bliskie związki wyspy z morzem
w Muzeum Żeglugi Barco de la Virgen
(Museo Naval Barco de la Virgen), które
znajduje w replice dawnego galeonu.
Wejdź na pokład tego statku osadzonego
na stałe w sercu miasta i przespaceruj się
po jego pokładach.

NATURALNE BASENY LOS CHARCONES
LANZAROTE

NATURALNE BASENY LOS
CHARCONES
Ten sekretny raj powita cię klimatem
nieco chłodniejszym niż w pozostałej
części Lanzarote. Zapewni relaks i spokój
w magicznym otoczeniu.

PLAŻA DEL RISCO
Leży niedaleko najbardziej na północ
wysuniętego punku Lanzarote i szczyci się
prawie kilometrem dziewiczego złotego
piasku.

BARRANCO DEL QUÍQUERE
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Poszarpana linia brzegowa daje dostęp do
ukrytych skalistych zatoczek. Jeśli lubisz
nurkowanie, weź tę enklawę pod uwagę
w swoich planach.

KOŚCIÓŁ ZBAWICIELA (EL SALVADOR)
SANTA CRUZ DE LA PALMA

PLAŻA LA FRANCESA
Ta dziewicza plaża jest jedną
z najpiękniejszych na wyspie La Graciosa.
Oferuje wspaniałe widoki na ścianę
naturalnego kamienia, czyli klif Famara.

PLAŻA GRANDE
To jedna z najczęściej odwiedzanych plaż
na Lanzarote. Zapewnia drobny złoty piasek
oraz różnorodne propozycje wypoczynku
i usług gastronomicznych.
Więcej informacji:
www.turismolanzarote.com

„La isla bonita” to najbardziej zielona
wyspa archipelagu. Warto się na nią
wybrać choćby tylko ze względu na
pierwotny las wawrzynowy oraz warunki
pozwalające obserwować gwiazdy na jednym
z najczystszych nieb na świecie. Uznana
została w całości za Rezerwat Biosfery.
Zwiedzać ją można na wiele sposobów,
ale najlepiej na piechotę. Istniejące tu
szlaki turystyczne, przeznaczone dla
poszukiwaczy przygód bez względu na
wiek i kondycję ﬁzyczną, zaprowadzą cię
w naprawdę niesamowite miejsca.

W mieście El Paso leżącym w głębi lądu
działa Muzeum Jedwabiu (Museo de la
Seda) poświęcone sztuce wytwarzania
jedwabiu, od hodowli jedwabników, po
tkactwo i ha�.
Stanowisko archeologiczne Belmaco
jest najważniejszym kompleksem
przedhiszpańskim na La Palmie. Zachowały
się tu ślady po rdzennych mieszkańcach
zamieszkujących wyspę jeszcze przed
przybyciem na nią kolonizatorów z Półwyspu
Iberyjskiego.
Najistotniejszym na La Palmie wydarzeniem
ludowym jest z pewnością taniec karłów.
Ma on miejsce podczas obchodzonego
co 5 lat święta Matki Boskiej Śnieżnej (La
Bajada de la Virgen de las Nieves), podczas
którego jej ﬁgura przenoszona jest w
procesji z sanktuarium do miasta Santa
Cruz de La Palma. Przeżyj magiczną noc,
oglądając ponad dwudziestu mężczyzn
przebranych za liliputy w napoleońskich
kapeluszach i tańczących dla dzieci i
dorosłych przy rytmach polki. Taniec
jest kolejnym wyrazem wdzięczności dla
patronki wyspy.
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LA PALMA

PRZYRODA
Na wyspach jest wszystko, co zapewni
pobyt pełen wrażeń i wspaniałych przygód:
wulkaniczne krajobrazy, gęste lasy, plaże
i naturalne baseny oraz idealny klimat
z łagodnymi temperaturami. Bujne lasy
wawrzynowe na północy kontrastują
z księżycowym pejzażem południa, oferując
liczne trasy turystyczne, które pozwolą ci
odkryć wszystkie tajemnice wyspy.
Obowiązkowym punktem zwiedzania jest
szlak wulkanów w Parku Przyrody Cumbre
Vieja z widokami na oba zbocza wyspy
i możliwością obserwacji endemicznych
gatunków zwierząt. Na specjalną uwagę
zasługują wulkany Teneguía uznane za
Pomnik Przyrody.
Wybierz się na wędrówkę po Parku
Narodowym Caldera de Taburiente
o surowym krajobrazie poprzecinanym
strumieniami i wodospadami. Poznasz
tam rodzime gatunki roślin, takie jak
sosna kanaryjska, i zobaczysz najwyższe
wzniesienia wyspy.
La Palma to jeden z najbardziej pres�żowych
ośrodków astronomicznych na świecie,
z obserwatorium Roque de los Muchachos
i innymi wieloma wyjątkowymi punktami
do kontemplacji nieba. Czyste niebo
La Palmy oferuje niezrównane warunki
do oglądania gwiazd. Możesz to zrobić
w dwojaki sposób, wykupując nocną
wycieczkę z przewodnikiem lub sesję
obserwacyjną.
Morze u wybrzeży La Palmy też cię
nie rozczaruje – pływaj i nurkuj wśród
krystalicznie czystej wody, czarnych
koralowców i fascynującego dna
morskiego.
W Ogrodzie Ptaków (Jardín de Aves)
zobaczysz swobodnie latające gatunki
z pięciu kontynentów.
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PARK NARODOWY CALDERA DE TABURIENTE
LA PALMA

W urwistym wybrzeżu La Palmy powstały
zatoki, a w nich dziesiątki plaż z czarnego
piasku lub otoczaków. Można tam
popływać lub uprawiać sporty wodne.

PLAŻE
Na wybrzeżu Fuencaliente erupcje
wulkanów utworzyły formacje zastygłej
lawy, które docierają aż do morza na
plażach takich jak La Zamora. Najczęściej
spotykane formy to tzw. jęzory lawy
tworzące niewielkie zatoki Punta Larga,
Punta Mar�n, El Río i Los Roquitos.
Najbardziej rozległe obszary piaszczyste,
z dostępem do wszelkiego rodzaju
udogodnień to miejskie plaże Los Cancajos,
Puerto Naos i Puerto de Tazacorte.

PLAŻA BAJAMAR
Położenie blisko Santa Cruz oraz bogata
oferta kawiarni i restauracji sprawiają, że
jest to jedna z najpopularniejszych plaż
na wyspie.

PLAŻA CHARCO VERDE
LA PALMA

PLAŻA NOGALES
Znajdziesz ją w Parku Przyrody Monte de
los Sauces y Puntallana, którego otoczenie
zapewnia jej czystość i spokój. To mekka
lokalnych surferów.

CHARCO VERDE
To imponujący dziki, piaszczysty obszar
w pobliżu Puerto Naos, w południowozachodniej części wyspy. Będziesz
zachwycony dziewiczym otoczeniem
o stosunkowo łatwym dostępie.

PLAŻA ECHENTIVE
W samym sercu obszaru Pomnika Przyrody
Wulkanów Teneguía natraﬁsz na bajkowy
krajobraz i naturalne baseny, w których
można cieszyć się relaksującą kąpielą
nawet w dni z największymi falami.
Więcej informacji:
www.visitpalma.es
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FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA
PRZYRODA

Fuerteventura oferuje niezliczone
rajskie plaże z drobnym białym piaskiem
i szmaragdowymi wodami, w których słońce
odbija się przez cały rok. Druga co do
wielkości wyspa archipelagu kanaryjskiego
oferuje bardzo malownicze krajobrazy, takie
jak mitycznej Góry Tindaya o magicznych
właściwościach przypisywanych jej przez
rdzennych mieszkańców.

Wyspa z chronionymi obszarami, uznana
z Rezerwat Biosfery, jest prawdziwym rajem
dla miłośników dziewiczej przyrody.
Wejdź na punkt widokowy Peñitas, aby
odkryć oazę pośrodku pustyni. Z punktu
widokowego Morro Velosa, dzieła Césara
Manrique, możesz podziwiać niezrównane
pejzaże wyspy.

Poćwicz windsurﬁng, odkryj bogate dno
morskie, skosztuj świeżych lokalnych ryb
lub przysiądź, aby kontemplować piękny
zachód słońca. Zachwycą cię spektakularne
wulkaniczne pejzaże.

BETANCURIA
FUERTEVENTURA

KULTURA

Odkryj tradycje Fuerteventury w mieście
Betancuria położonym w jednym
z najbardziej pustynnych obszarów
wyspy. Założone w XV wieku, szczyci się
24

imponującym historycznym zespołem
zabytków. Dawna stolica wyspy
zaprasza do muzeum archeologicznego
przedstawiającego życie jej rdzennych
mieszkańców. Lokalne rękodzieło z kolei
możesz poznać, obserwując jego wytwórców
w trakcie wykonywania swojej pracy w domu
rzemiosła Artesanía Casa Santa María, do
którego prowadzi rajski ogród.
W An�gua znajduje się kilka stanowisk
archeologicznych i przykłady tradycyjnej
zabudowy, takie jak kościoły i młyny
goﬁo.

Park Przyrody Corralejo to niesamowite
połacie wydm, będących siedliskiem wielu
endemicznych gatunków. Park Przyrody
Islote de Lobos, na wysepce, dokąd
dociera się tylko statkiem, to kolejna
enklawa spokoju o niezwykłych wartościach
przyrodniczych, w której spotkać można
rośliny i ptaki niewystępujące nigdzie
indziej na świecie. Warto tam skorzystać
z relaksujących kąpieli i nurkowania z rurką
w naturalnych basenach Puer�to de
Lobos z krystalicznie czystymi, błękitnymi
wodami.

WINDSURFING
FUERTEVENTURA

Zdjęcie: philipus/123rf.com

Wyspa charakteryzuje się także długimi
falistymi równinami z wznoszącymi się na
nich młynami, gdzie wytwarza się goﬁo,
prażoną mąkę, podstawowy składnik wielu
dań na wyspie.

Jeśli interesuje cię kultura, na Fuerteventurze
znajdziesz kilka bardzo ciekawych propozycji,
jak na przykład Muzeum Soli w Las Salinas
del Carmen. Dowiesz się w nim, jaką
podróż odbywa sól od morza do stołu oraz
poznasz znaczenie tej substancji w historii
Wysp Kanaryjskich. Kolejnym muzeum
wartym odwiedzenia jest Ecomuzeum
Alcogida, na które składa się zespół domów
odtwarzających dawne życie wyspy.

PARK PRZYRODY ISLOTE DE LOBOS
FUERTEVENTURA

W Betancurii będziesz miał również
okazję cieszyć się naturalnymi basenami
Aguas Verdes, na plaży Valle. Te akweny
o niesamowicie pięknych formach kryją
się pośród klifów i skalnych formacji.
Wiatry i morskie fale u wybrzeży
Fuerteventury sprzyjają ćwiczeniu
umiejętności na desce windsurﬁngowej.
Nurkowanie na wszystkich poziomach
zaawansowania jest uprawiane wyjątkowo
chętnie na plażach półwyspu Jandía oraz
w Caleta de Fuste. Żeglarstwo, surﬁng,
narty wodne lub wędkarstwo (jeśli szukasz
mocnych wrażeń, wybierz połowy marlina)
to inne sporty do twojej dyspozycji na
wyspie.
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FUERTEVENTURA

PLAŻE
Jeśli szukasz słońca i morza, to 150
kilometrów wybrzeża tej rajskiej wyspy
z pewnością spełni wszelkie twoje
oczekiwania. Na północy znajdziesz
plaże i zatoczki pod wspólną nazwą
Corralejo. Wokół gminy La Oliva duże
wydmy sąsiadują z małymi plażami
o krystalicznych wodach.
Na Fuerteventurze leżą też najpiękniejsze
piaszczyste połacie na całych Wyspach
Kanaryjskich, wśród których wyróżniają
się te na półwyspie Jandía, na południu
wyspy.
PLAŻA MORRO JABLE
FUERTEVENTURA

PLAŻA LA CONCHA
FUERTEVENTURA

PLAŻA COFETE

COSTA CALMA

Urzekający widok nieskończonych przestrzeni
słonecznego piasku, wzburzonego oceanu
i całkowite poczucie wolności. Biorąc
pod uwagę tak duży obszar najlepiej jest
podróżować pojazdem terenowym 4x4.

Zatoka o drobnym piasku, oferuje
doskonałe warunki do uprawiania sportów
wodnych.

PLAŻA VIEJO REY
Jedno z wielu w okolicy Jandía kameralnych,
odludnych, rajskich zakątków.

PLAŻA CASTILLO
(CALETA DE FUSTE)
Bardzo bezpieczna plaża z delikatnym
białym piaskiem i spokojnymi wodami ze
względu na położenie w zatoce.

Rozciąga się od plaży Las Gaviotas na
północy aż do centrum miejscowości
nadmorskiej Morro Jable na południu.
Wzdłuż niej ciągnie się szeroka
promenada ze sklepami, centrami rozrywki
i restauracjami.

PLAŻA LA CONCHA

Cicha wulkaniczna plaża leżąca obok jaskiń
Ajuy, niedaleko Pájara. Drobny czarny
piasek i umiarkowane fale są idealnym
miejscem na relaksujące wakacje.

Spokój, piękno i wysoki standard w okolicy
wioski rybackiej El Co�llo w północnozachodniej części wyspy. W dni, kiedy
wzmaga się wiatr, można schować się przed
nim w grajdołkach osłoniętych małymi
murkami z kamienia wulkanicznego zwanymi
corralitos zbudowanymi przez plażowiczów,
by stanowiły rodzaj parawanu. Idealne
miejsca do spędzenia czasu z rodziną.

CORRALEJO VIEJO

PLAŻA SOTAVENTO

Idealna dla rodzin: turkusowe wody
przypominające basen, wszelkiego rodzaju
atrakcje i duży parking.

Ważny ośrodek windsurﬁngowy
i kitesurﬁngowy na wyspie. Wyróżnia
go jezioro powstałe między brzegiem
a mierzeją.

PLAŻA AJUY

BUTIHONDO
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PLAŻA MORRO JABLE

Półmiejska plaża ze złotym piaskiem
i spokojnymi wodami, często odwiedzana
przez nudystów.

Więcej informacji:
www.visi�uerteventura.es
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LA GOMERA
Niewielkich rozmiarów, ale bogata w atrakcje.
Taka jest La Gomera. Spędź wymarzone
wakacje w otoczeniu urzekających
krajobrazów. W tym edenie zobaczysz
porośnięte palmami doliny, przepastne
wąwozy, wybrzeże z idealnymi warunkami
do nurkowania i soczystą zieleń lasów. To
raj dla piechurów i miłośników przyrody.
Zdecyduj się na piesze wędrówki i odwiedź
wpisany na listę światowego dziedzictwa
Park Narodowy Garajonay z cennym lasem
pierwotnym. To unikatowy w skali światowej
subtropikalny las wawrzynowy koncentrujący
połowę tego typu roślinności występującej
na całym archipelagu i mającej tutaj
optymalne warunki wzrostu i ochrony.
Inne walory tego parku narodowego to
zróżnicowanie formacji roślinnych, licznie
występujące gatunki endemiczne (zwłaszcza
wśród bezkręgowców) oraz imponujące
pomniki geologiczne jak np. Los Roques.
Spójrz na La Gomerę z punktu widokowego
o tej samej nazwie.
Zażyj kąpieli na plażach wciśniętych między
klifami i wsłuchaj się w muzykę „organową”
graną przez uderzający o skały wiatr na
północy wyspy w miejscu zwanym Los
Órganos. Malowniczy kolaż osiedli białych
domów i otaczających je palm czeka na
ciebie w dolinie Valle del Rey. Odwiedź
też urocze miasteczko Agulo, którego
różnokolorowe fasady domów przypominają
bajkową scenerię. Obraz ten na pewno na
długo pozostanie w twojej pamięci.
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Rezerwaty morskie zapewnią najlepsze
widoki podwodnego świata.

PARK NARODOWY GARAJONAY
LA GOMERA

Na szczycie klifu na północy wyspy
zbudowany został spektakularny punkt
widokowy Abrante – wisząca nad przepaścią
szklana konstrukcja, dająca wrażenie
unoszenia się w powietrzu. Widać stąd
dolinę Agulo, a przy dobrej pogodzie,
dostrzec można także wyspę Teneryfę
i jej wulkan Teide.
Będziesz również mógł wziąć udział
w jednym z pokazów gwizdanego języka
gomeryjskiego zwanego silbo gomero,
prastarej formy komunikacji mieszkańców
wyspy, uznanej przez UNESCO za
niematerialne dziedzictwo ludzkości.
Więcej informacji:
www.lagomera.travel

Najmniejsza z Wysp Kanaryjskich zauroczy
cię przejrzystymi wodami, idealnymi do
nurkowania.
Powierzchnię wyspy pokrywają wulkaniczna
ziemia i bujne zielone lasy. Podczas wędrówki
zobaczysz zarówno żyzne pola, strome
klify, jak i potężne geologiczne formacje
zastygłej lawy. Z punktu widokowego Peña
możesz podziwiać wspaniałe krajobrazy
doliny Goﬁo i jej klifów.
El Hierro to doskonałe miejsce do uprawiania
sportów na świeżym powietrzu. W San
Andrés koniecznie zatrzymaj się przy

świętym Drzewie Garoé czczonym przez
mieszkańców El Hierro ze względu na to,
że jego liście zbierały wodę deszczową,
zaopatrując w ten sposób okoliczną ludność.
Dziś, w centrum informacyjnym, jest okazja
bliżej poznać fenomen poziomego deszczu
i powiązane z tym zjawiska i tajemnice.
Polecaną trasą pieszej wędrówki jest Szlak
Wody (Ruta del Agua).
W rejonie La Dehesa znajduje się El Sabinar,
piękny las jałowców ukształtowanych siłą
wiatru. Ich powykręcane pnie i gałęzie
robią niesamowite wrażenie.
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Inne magiczne enklawy przyrody to park
regionalny Frontera, w którym poczujesz
się jak w zaczarowanym lesie, spacerując
wśród drzew o wysokości do ośmiu metrów,
lub specjalny Rezerwat Przyrody Tibataje,
ostoja zagrożonej wyginięciem gigantycznej
jaszczurki z El Hierro.
Wybrzeże wyspy miejscami jest strome,
z zagłębiającymi się w nie zatoczkami
i niesamowitymi naturalnymi basenami
słonej wody, takimi jak Charco Azul. Miejsce
posiada wszelkiego rodzaju udogodnienia,
a woda jest odnawiana falami morza.
Lubisz nurkować? Poczuj się jak Jacques
Cousteau w rezerwacie morskim La

Res�nga, w najbardziej na południe
wysuniętej miejscowości w Europie,
w wyjątkowym, pełnym życia podwodnym
świecie ukształtowanym w wyniku
aktywności wulkanicznej. Wokół rezerwatu
koncentrują się główne ośrodki nurkowe
wyspy. Będziesz mógł zanurzyć się
i popływać wokół podwodnego wulkanu
Bajón, odkrytego przez słynnego
oceanografa podczas jego pierwszej
wyprawy na pokładzie Calypso.
Więcej informacji:
www.elhierro.travel

EL HIERRO

POMARSZCZONE ZIEMNIAKI (PAPAS ARRUGÁS)

SMAKI WYSP
KANARYJSKICH
Na Wyspach Kanaryjskich skosztujesz
prostej, smacznej i pożywnej kuchni,
wywodzącej się z tradycji Guanczów.
Najpopularniejsze danie to papas arrugás,
czyli pomarszczone ziemniaki (ziemniaki
w mundurkach gotowane w osolonej
wodzie),podawane z sosami mojos, picón
lub verde (typowe na wyspach). Drugim
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nieodzownym elementem kuchni jest
goﬁo, prażona mąka zbożowa z pszenicy
lub kukurydzy. Jednym z najbardziej
typowych przepisów jest blanszowane
goﬁo, które przygotowuje się, dodając
mąkę do bulionu rybnego i miesza się,
aż do uzyskania kremowej konsystencji
i unikalnego delikatnego smaku.
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KANARYJSKIE
DLA DZIECI
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WYSPY KANARYJSKIE

Jeśli podróżujesz z dziećmi, Wyspy
Kanaryjskie będą doskonałym wyborem.
Znajdziesz tu atrakcje na każdy gust
i wiek, od parków wodnych po wycieczki
łodzią podwodną. Masz wiele ciekawych
tras i szlaków łatwych do pokonania
z rodziną, setki plaż, na których można
cieszyć się morzem i piaskiem oraz piękne
rozgwieżdżone niebo, aby odkrywać jego
tajemnice.
Oasis Park Fuerteventura to ogromny
tropikalny park rozrywki oferujący takie
atrakcje jak wycieczki na wielbłądach,
pokazy z lemurami lub karmienie żyraf.
Dzieci to pokochają!
La Palma ma natomiast Maroparque
z licznymi egzotycznymi i zagrożonymi
wyginięciem gatunkami.

LA GERIA
LANZAROTE

Na wyspach szczęścia będziesz cieszyć się
wykwintnymi rybami i owocami morza,
takimi jak sparysoma kreteńska (vieja),
granik (mero) lub wrakoń (cherne). Wyspy
Kanaryjskie to także raj owocowy, w którym
szczególną rolę odgrywa banan. Delektuj
się 10 apelacjami win z archipelagu
i skosztuj różnych serów, ze szczególnym
uwzględnieniem majorero, kulinarnego
klejnotu Fuerteventury wytwarzanego
z mleka koziego. Kolejną gastronomiczną
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atrakcją wyspy jest słynny kanaryjski rum
lub jego odmiana z dodatkiem miodu.
Nie opuszczaj Wysp Kanaryjskich bez
spróbowania typowego rancho, tradycyjnego
gulaszu z ciecierzycy, mięsa, makaronu
i warzyw.
Na Gran Canarii miejsca takie jak targ
dzielnicy Vegueta pozwalają skosztować
wszystkich tych typowych produktów.

Z kolei Loro Parque to raj dla papug.
Znajduje się w Puerto de la Cruz (Teneryfa)
i zaprasza także do fantastycznego
akwarium, w którym można obejrzeć
niezwykły pokaz orek. Na tej samej wyspie
działa Siam Park, największy park wodny
w Europie i jeden z najlepiej ocenianych
na świecie.
Wielu emocji dzieciom dostarczy też
wizyta w Lanzarote Aquarium, gdzie mogą
spacerować podwodnym tunelem pośród
różnych gatunków rekinów czy spędzić czas
w akwariach dotykowych pozwalających
dowiedzieć się więcej o gatunkach takich
jak jeżowce i strzykwy.

OASIS PARK
FUERTEVENTURA

Na Gran Canarii Sioux City Park zabierze
cię na Dziki Zachód, do autentycznego
miasteczka z biurem szeryfa, kuźnią
i saloonem. Odbywają się tam również
pokazy o tematyce indiańskiej i kowbojskiej,
a także popisy konne.
Część propozycji łączy kulturę i zabawę, jak
znajdujące się w twierdzy Santa Bárbara
Muzeum Piractwa na Lanzarote. Odbywają
się tu regularne zajęcia skierowane do
dzieci, które poznają postaci hiszpańskich
piratów oraz historyczne statki.
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ŻYCIE NOCNE
NA WYSPACH
KANARYJSKICH
Strefy imprezowe koncentrują się na
Teneryﬁe, Gran Canarii, Fuerteventurze
i Lanzarote.

JAK DOTRZEĆ?
STATEK
Na Gran Canarię i Lanzarote dopływa
się promem z Kadyksu. Oprócz tego
istnieją połączenia statkiem między
wszystkimi wyspami. Niektóre linie
promowe umożliwiają także wjazd na
pokład samochodu.

KOMUNIKACJA
NA WYSPACH
KANARYJSKICH
W obrębie każdej z wysp można skorzystać
z guaguas czyli autobusów. Trasy są krótkie,
więc można tu też wypożyczyć samochód,
motocykl czy rower.

SAMOLOT
Wszystkie wyspy mają własne lotniska,
więc można do nich dolecieć z różnych
miast europejskich, zarówno lotem
bezpośrednim (w wielu przypadkach
z Hiszpanii kontynentalnej), jak i licznymi
lotami międzynarodowymi.

Więcej informacji:
www.holaislascanarias.com
www.spain.info

LOTNISKO NA GRAN CANARII

Jeśli jesteś na Teneryﬁe, wybierz się na
plażę Playa de las Américas lub poddaj się
studenckiej atmosferze La Laguna. Jeśli
wolisz coś bardziej znanego, masz plażę
Los Gigantes i La Arena.
Gran Canaria również oferuje szeroki
wachlarz możliwości. W Las Palmas
znajdziesz kluby i dyskoteki, podobnie jak
w Maspalomas, Playa del Inglés i Puerto
Rico.
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Jeśli wolisz swobodną atmosferę z drink
barami, w Playa Blanca masz wiele opcji.
W Costa Teguise wzdłuż Avenida del
Jabillo rozsiane są kluby i dyskoteki.
Na pozostałych wyspach czekają na ciebie
spokojniejsze propozycje. Na La Palmie
można skosztować koktajlu w małych
pubach i barach Breña Baja, Los Llanos,
San Andrés i Los Sauces.

Corralejo i Morro Jable to dwa punkty
odniesienia, jeśli chcesz poznać nocne
życie Fuerteventury.

Urocze kawiarnie w nadmorskich rejonach
La Gomera zamieniają się w kluby nocne.
Jardín Tecina to największy kompleks
nocnego życia na Gomerze.

Na Lanzarote toczy się ono głównie przy
alei Avenida de Las Playas i w Centro
Atlán�co w Puerto de Rosario.

Jeśli chcesz pospacerować nocą po El
Hierro, wybierz się do Valverde, jego
stolicy.
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