
 Fišerovi s Fischerem - Jedeme na Kanáry, huráááá.  

 

 1/7 
 

Gran Canaria 

O destinaci  
Nejoblíbenější a nejživější z Kanárských ostrovů je plný nejrůznějších kontrastů. Krajina je zde rozmanitá 

– zelená údolí, palmové háje, pouště, duny, skály i hory. Na Gran Canarii je zastoupeno 1700 rostlinných 

druhů, z nichž 500 se vyskytuje pouze zde. Rozsáhlé duny, dosahující výšky až 30 metrů, patří k hlavním 

atrakcím ostrova. Chráněná oblast láká k procházkám a k vyjížďkám na velbloudech. Gran Canaria 

nenechá žádné přání nesplněno. Nabídka je bohatá – pro rodiny s dětmi, pro samotáře i milovníky 

nočního života a také pro seniory. Komu by připadal ostrov malý, může podniknout výlety lodí nebo 

letadlem na okolní ostrovy nebo na pobřeží Afriky.  

Oblasti  

LAS PALMAS 

Fascinující město, které nabízí neobyčejnou kombinaci pláže a moderní zástavby. Na tříkilometrové pláži 

Las Canteras pulsuje pravý lázeňský život. Las Palmas je typicky španělské město – ve staré části se 

nacházejí zajímavé starobylé památky a současně je to světové město s mezinárodní atmosférou. 

PLAYA DEL INGLÉS 

Moderní rozsáhlé prázdninové středisko s mnoha hotely, aparthotely, obchody, restauracemi a bary. 

Nabízí také mnoho sportovních možností: tenis, potápění, golf, minigolf, bowling a další. Přímo z hlavní 

promenády přijdete na 6 km dlouhou písečnou pláž s lehátky, slunečníky, kiosky a bary. Kdo hledá klid, 

najde jej v nádherné oblasti písečných dun. 

SAN AGUSTIN 

Přímo u písečné pláže, uprostřed dobře udržovaných, věčně zelených zahrad, stojí komfortní hotely 

střediska San Agustin. Hosté zde najdou četné restaurace, bary a také kasino. 

CAMPO INTERNACIONAL, MASPALOMAS 

Rozsáhlé prázdninové středisko s atraktivními komplexy bungalovů v tropické zeleni. Ubytování je 

stranou od rušné Playa del Inglés, kam je však možno se snadno a rychle dostat linkovými autobusy nebo 

taxíky. Vzdálenost závisí na poloze hotelu a pohybuje se mezi dvěma až třemi kilometry. K šest kilometrů 

dlouhé písečné pláži se dostanete buď cestou přes duny, nebo po silnici směrem na maják Maspalomas. 

Téměř u všech komplexů je v ceně bezplatný transfer na pláž. 

PUERTO RICO, PATALAVACA, PLAYA DEL CURA 

Oblast na jihovýchodě ostrova. Největším a nejrušnějším střediskem je přístavní letovisko Puerto Rico s 

butiky, restauracemi, bary a diskotékami. Patalavaca je klidnější místo ležící 5 km od Puerto Rica směrem 

na Playa del Inglés, 5 km jižně od Patalavaky je rybářská vesnice Arguineguín. Playa del Cura je šest 

kilometrů severozápadně od Puerto Rica, osm kilometrů od malebného přístavního městečka Puerto 

Mogán. Velmi klidné středisko se rozkládá u písčité a částečně kamenité pláže. Pro celou oblast je 

typické velmi stabilní slunečné počasí. 
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PLAYA TAURITO 

Teprve v roce 1990 pro turistiku otevřený záliv Playa Taurito je svou polohou vhodný především pro 

návštěvníky, kteří nevyhledávají při dovolené ruch velkých letovisek. Tato oblast je známa nejvyšším 

počtem slunečných dnů a nejlepším počasím na celém ostrově.  

Zdravotní prevence  
Pro cesty na Gran Canarii není zapotřebí žádné zvláštní očkování. Nezapomeňte si s sebou vzít léky, 

které pravidelně užíváte!  

Doprava/místní čas  
Doba letu na Gran Canarii je asi 4,5 hodiny. Časový posun oproti České republice a Slovenské republice 

je jak v zimě, tak v létě minus jedna hodina (ručičky na hodinkách se posunují o hodinu dozadu). 

Rady/důležitá upozornění/zkušenosti  
Osobní doklady, letenky, kreditní karty, šeky, peníze a šperky doporučujeme uložit v hotelovém trezoru. 

Na pláž a na výlety si s sebou vezměte jen tolik peněz, kolik nezbytně potřebujete. Na tržištích si dávejte 

pozor na peníze. Pokušení skýtají i tašky odložené na sedadlech v autě či v autobuse nebo věci na pláži. 

Dodržujte pitný režim. Nepijte vodu z vodovodu, jde většinou o vodu užitkovou, která může být i mírně 

slaná. Doporučujeme zakoupit balenou pitnou vodu. Můžete tím předejít případným zažívacím potížím. 

Používejte opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem, zvláště na počátku dovolené, a přes 

poledne dejte přednost pobytu ve stínu. Střevní potíže často souvisejí se změnou klimatu, s kombinací 

studené vody a horkého slunce, rovněž tak některá jídla ze španělské kuchyně jsou pro Středoevropany 

nezvyklá. Čistota moří a pláží je celosvětovým ekologickým problémem. Vlivem mořských proudů a 

povětrnostních podmínek se mohou na plážích nacházet různé naplaveniny. Bývají to jak chaluhy nebo 

jiné přírodniny, tak i odpadky, které neukáznění turisté odhazují do moře. Doporučujeme vzít si s sebou 

boty do vody. Některé hotely se nacházejí v turistických centrech, kde pulzuje čilý noční život. Bary, 

restaurace a diskotéky bývají v provozu až do rána. Vždy se najdou turisté, kteří se chtějí bavit. Počítejte 

s tím, že noční zábava vrcholí někdy i v časných ranních hodinách. Pro muže je společenskou nutností 

oblékat si v hotelích vyšší kategorie ve večerních hodinách dlouhé kalhoty.  

Zábava a noční život  
V turistických centrech, zejména na Playa del Inglés, je velké množství diskoték a zábavních podniků. 

Oblíbené jsou zejména flamenco show, které jsou pravidelně organizovány v řadě hotelů. Skutečný 

noční život pulzuje přirozeně zejména v hlavním městě Las Palmas, které je zároveň významným 

přístavem. CASINO PALACE - nejlepší show (velká mezinárodní) na ostrově, poblíž hotelu Tamarindos v 

centru San Agustin. CASINO DE GRAN CANARIA - v hotelu Tamarindos, v centru San Agustin (americká a 

francouzská ruleta, baccara, black jack). Při vstupu je třeba předložit pas. ALADINOS - flamenco show a 

mezinárodní show, Playa del Inglés, nedaleko známých hotelů Beverly Park a Lucana. Diskotéky a taneční 

kavárny a bary na Playa del Inglés: Belle Epoque - taneční kavárna pro střední a starší ročníky. Joy, Pacha 

(open air), Queen, Life, Boney M a další - diskotéky. Casa Antonio - tradiční folklorní restaurant, který 

vznikl z bývalé stodoly statku hraběcí rodiny del Castillo. Turistická atrakce s lidovými tanci a zpěvem a 

rustikální kuchyní. 
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Země a lidé  
Gran Canaria je třetí největší z Kanárských ostrovů (španělsky Islas Canarias), které leží asi 150 kilometrů 

západně od severozápadního pobřeží Afriky a 1100 kilometrů jihozápadně od pobřeží Španělska. 

Kanárské ostrovy sestávají ze dvou provincií. Sídlem východní provincie je hlavní město Gran Canarie Las 

Palmas, odkud jsou spravovány také ostrovy Fuerteventura a Lanzarote. Druhou provincii se sídlem v 

Santa Cruz de Tenerife tvoří Tenerifa, La Palma, Hiero a Gomera. Obyvatelé Gran Canarie jsou v naprosté 

většině španělského původu, nicméně mnohým z nich koluje v žilách krev prapůvodních obyvatel 

ostrovů - Guanchos, kteří neměli se španělskou civilizací vůbec nic společného. Kanářané jsou velmi 

vstřícní a vždy vám rádi pomohou, od turistů však očekávají, že budou respektovat jejich zvyky a tradice.  

Dějiny  
Celá první polovina našeho tisíciletí byla ve znamení útoků Portugalců a Španělů, avšak původní 

obyvatelé – Guanchos – se vždy ubránili a k jejich pokoření došlo až v roce 1478. V roce 1492 se na své 

cestě do Ameriky zastavuje na Kanárských ostrovech Kryštof Kolumbus. Již v roce 1852 získává ostrovní 

skupina statut bezcelního pásma. V roce 1930 je otevřeno letiště na Gran Canarii a v roce 1982 získávají 

ostrovy autonomii. 

Historické pamětihodnosti 
Ostrov nabízí množství zajímavých míst, která stojí za to vidět. Bezesporu k nim patří městečko Teror – 

náboženské a národopisné středisko celého ostrova, starobylá čtvrť hlavního města Las Palmas – 

Vegueta, nebo typické přístavní městečko Puerto de Mogán. 

Obdivovatelé přírodních krás jistě ocení návštěvu Guayadeque – Údolí tisíce jeskyň, nebo pohled na 

kráter Caldera de Bandama. 

Klima  
Gran Canaria má velmi příjemné a mírné klima, ovlivňované pasáty, mořskými proudy a tlakovou výší 

nad Azorskými ostrovy. Teplotní rozdíly během roku jsou neobyčejně malé. Průměrná zimní teplota se 

pohybuje kolem 19 až 20 °C a letní kolem 24 °C. Proto jsou Kanárské ostrovy také často nazývány 

"Ostrovy věčného jara". Vrcholná sezona trvá tradičně od listopadu do dubna. V posledních letech však 

stále více návštěvníků cestuje na Gran Canarii i v letní sezoně. Horké dny jsou poměrně vzácné a 

příjemná letní teplota (většinou nižší než ve Středomoří) umožňuje pohodové prožití dovolené.  

Nákupy a otevírací doba  
Většina obchodů má otevřeno od 9 do 13 hodin a od 16 do 20 hodin, v sobotu jen dopoledne. Zejména v 

turistických centrech je však prodejní doba delší, často až do pozdních večerních hodin. Banky mají 

otevřeno jen dopoledne od 9 do 14 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Kanárské ostrovy jsou od roku 

1852 zónou volného obchodu. To však ještě neznamená, že je zde veškeré zboží levnější. Drahá doprava 

(převážná většina zboží je importována) se odráží v poměrně vysoké úrovni cen. Již dávno minuly doby, 

kdy turisté z celé Evropy i z kontinentálního Španělska vozili z Kanárských ostrovů zejména elektroniku. 

Dnes toto zboží nakoupíte s určitostí v Německu a pravděpodobně po zvážení různých poplatků i doma 

levněji. A hlavně pozor - řada menších obchodů prodává často zboží falešné, tzn. značku reprezentuje 

jen nápis na obalu. Doporučujeme vám proto nakupovat v renomovaných obchodech a vždy žádat 

potvrzenku a záruční list. Na jihu ostrova existuje řada velkých obchodních center - např. FARO 2 v 
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Campo International. V hlavním městě Las Palmas nejlépe nakoupíte v ulicích CALLE TRIANA a AVENIDA 

MESA Y LOPEZ. Zde najdete největší obchodní dům na Kanárských ostrovech - EL CORTE INGLÉS. V 

mnoha menších místech ostrova se pořádají vždy v neděli trhy. Poblíž turistických center na jihu ostrova 

je můžete navštívit vždy v sobotu, ve středu pak v SAN FERNANDU. Na památku si můžete koupit 

výšivky, keramické zboží a malé hudební nástroje timple. Oblíbené je také košíkářské zboží, zhotovené 

zejména z palmového listí. Kulinářskou specialitou je mimo jiné i banánový likér.  

Restaurace, jídlo, pití  
Kanárská kuchyně je přirozeně silně ovlivněna kuchyní španělskou. Významnou součástí kanárského 

jídelníčku jsou vydatné "eintopfy" z různých druhů zeleniny a masa (potajes). Neodmyslitelné jsou 

kanárské brambory, vařené v silně slané vodě a servírované i se slupkou. Slupka se jí a má výbornou 

chuť. Tyto brambory se servírují jako příloha nebo samostatně s pikantní omáčkou "mojo" - a to buď 

zelenou (verde), nebo červenou (rojo). Vrcholem španělské i kanárské kuchyně jsou předkrmy, 

servírované v rychlém sledu a zpravidla v tak velkém množství, že hlavní chod se zdá již přebytečný. 

Různé druhy mořských živočichů a rybích specialit se těší stejné oblibě jako tence krájená šunka a ovčí, 

popřípadě kozí sýr. Specialitou jsou také pimientos de padron - malé zelené papričky, z nichž přibližně 

každá pátá silně pálí. Vynikající jsou i rybí speciality. Z místních ryb je známá vieja - mořská ryba, tvarem i 

chutí poněkud podobná kapru. Maso nabízené na Kanárských ostrovech je převážně dováženo z 

Argentiny a je velmi chutné. Vedle grilovaného a pečeného masa je velkou specialitou puchero - ze 

sedmi druhů masa připravený míchaný pokrm. K jídlům se podává většinou červené a bílé víno ze 

španělské pevniny. Lokální vína jsou spíše vzácná. V posledních letech stoupá obliba piva (cerveza), které 

je poměrně lehké a osvěžující. Velmi dobré kvality je místní minerální voda z horských pramenů. TYPICKÉ 

RESTAURACE LABRADOR - asi 10 minut jízdy v horách nad Playa del Inglés. Zahradní restaurace s grilem 

a kanárskými specialitami. HAO - v malebné vesničce Santa Lucia asi 30 minut jízdy z Playa del Inglés. 

Původní kanárská restaurace s dlouhými dřevěnými stoly a vynikající kuchyní. Otevřeno je od 9 do 18 

hodin, tel.: 79 80 07. VIUDA DE FRANCO - typická kanárská restaurace v Playa del Inglés, otevřeno 

denně, příznivé ceny, denní menu. RIAJAS BAJAS - poměrně drahá, avšak určitě nejlepší rybí restaurace 

na Playa del Inglés, poblíž obchodního centra Jumbo. Vynikající jsou zejména předkrmy. Velkou 

specialitou je pescado al sal - ryba pečená v soli.  

Pláže  
Hlavní atrakcí ostrova je šest kilometrů dlouhá a několik desítek metrů široká písečná pláž mezi středisky 

Playa del Inglés a Maspalomas. Pláž je dobře dosažitelná i ze středisek Campo Internacional a 

Sonnenland (většina turistických komplexů nabízí k této asi dva kilometry vzdálené pláži bezplatnou 

autobusovou dopravu). Pláž vybíhá v překrásnou chráněnou oblast písečných dun. Další, zejména u 

místních obyvatel velmi oblíbenou pláží je Las Meloneras (asi 20 minut chůze z Maspalomas). Na plážích 

věnujte pozornost vlajkové signalizaci: Zelená vlajka - moře je zcela klidné, koupání je bezpečné. Žlutá 

vlajka - moře není docela klidné, koupání pouze na vlastní riziko. Červená vlajka - striktní zákaz koupání a 

vstupu do moře!  

Sportovní tipy  
 V turistických střediscích a na většině pláží je možné si pronajmout sportovní vybavení: 

 Tenis – pronájem kurtu 6–9 EUR/ hod. 

 Squash – pronájem kurtu 6–9 EUR/hod. 
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 Parasailing – 24–30 EUR/1 let 

 Vodní lyžování – 12–15 EUR/15 min 

 Vodní skútr – 21–24 EUR/15 min 

 Vodní šlapadlo – 4–6 EUR/hod. 

 Potápění: 1 ponor – 24 EUR, týdenní kurz – 120–360 EUR 

 Windsurfing – 15 EUR/hod. 

 Jízda na koni – 12 EUR/hod. 

 Kola – pronájem – 6–12 EUR/den 

 Jachta – pronájem – od 300 EUR/den 

 Golf (18 jamek) – 48–54 EUR/osoba 

 Fitness – 4 EURa/hod. 

Zdravotní péče  
Lékařskou pomoc Vám zajistí recepce hotelu nebo průvodce Cestovní kanceláře FISCHER. Za lékařskou 

pomoc (včetně zubních lékařů) je třeba na Kanárských ostrovech platit. Lékárny (Farmacia) mají 

otevřeno od 9 do 13 hodin a od 16 do 20 hodin. V sobotu jen od 9 do 13 hodin. V případě, že budete 

hradit lékařskou péči a předepsané léky, pečlivě si uschovejte doklady o zaplacení a jejich likvidaci 

uplatníte u pojišťovny, která Vám podle podmínek pojištění příslušnou částku uhradí. Při pojistné 

události je třeba co nejdříve kontaktovat asistenční centrálu EUROALARM, tel.: 00420 221 860 606. Síť 

zdravotnických zařízení Hospiten nabízí lékařský servis pro klienty Cestovní kanceláře FISCHER 24 hodin 

denně. Zdarma můžete využít následující telefonní číslo: 900 25 46 92 s nepřetržitou službou v češtině 

nebo slovenštině a lékař Vás navštíví v hotelu. Hospiten akceptuje cestovní pojištění EVROPSKÉ 

CESTOVNÍ POJIŠŤOVNY. Upozornění pro potápěče: Dodržujte stanovenou dobu 24 až 48 hodin mezi 

posledním ponorem a odletem! 

Pošta a telefon  
Pošta se nachází v každém větším městě. Hlavní pošta se nachází v Edificio Mercurio, Avenida de 

Tirajana je otevřena od 9 do 14 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin. Dopisy a pohlednice můžete odeslat z 

hotelové recepce či poštovních schránek (ve Španělsku mají žlutou barvu a tvar válce). Poštovní známka 

(SELLO) do České republiky (REPUBLICA CHECA) a Slovenské republiky (REPUBLICA ESLOVACA) má 

hodnotu 0,53 EUR. Známky zakoupíte v prodejnách tabáku (TABACOS), na poště nebo v recepci hotelu. 

Kromě Španělské pošty (CORREOS) doručuje poštovní zásilky i několik dalších soukromých společností, 

např. IFCC. Pokud si zakoupíte známky, kde není logo Španělské pošty, je třeba pohledy či dopisy vhodit 

do papírových schránek s logy těchto společností, které jsou umístěny ve všech prodejních místech. 

Telefonovat můžete z hotelu, telefonních ústředen (TELEFONICA) či z telefonních automatů. Pro 

telefonování z automatů používejte mince nebo telefonní karty (mají hodnotu 6 nebo 12 EUR a 

zakoupíte je v prodejnách „tabacos" či v dalších místech, kde je umístěno logo „tarjeta telefónica"). 

Nejlevnější tarif je v pracovní dny od 21 do 7 hodin, v sobotu do 14 hodin a po celou neděli. Kromě 

telefonních karet s čipem, které se zasouvají do telefonních automatů, zakoupíte v některých 

prodejnách i karty s kódem PIN. Tyto telefonní karty se do automatů nezasouvají a postup při 

telefonování je odlišný. Nejprve vytočíte číslo uvedené na kartě, potom kód karty PIN a nakonec číslo 

volaného. Pokud používáte X karty společnosti Telecom, vytočíte nejprve číslo 900 980 420, potom 

zadáte číslo karty, popř. vyčkáte na pokyny operátora, a nakonec vytočíte číslo s mezinárodní 

předvolbou. Volání na účet volaného je možné prostřednictvím služeb CZECH DIRECT a SLOVAKIA 
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DIRECT. Z kterékoliv telefonní stanice nebo automatu vytočte číslo (do České republiky 900 990 420, na 

Slovensko 900 990 427) a budete spojeni s operátorkou mezinárodní ústředny, která Vás přepojí na 

telefonního účastníka. Telefonní předvolba z České republiky a Slovenské republiky: 0034 928. Telefonní 

předvolba do České republiky: 00 420. Telefonní předvolba do Slovenské republiky: 00 421. 

Pronájem aut  
Půjčit si na Gran Canarii auto je poměrně výhodné. Doporučujeme však rezervovat si auto za příznivější 

cenu v kanceláři FISCHER již před odletem. Rozhodnete-li se až na místě, obraťte se na vašeho průvodce. 

Pro půjčení vozidla musíte splňovat podmínku dovršení 21 let věku a řidičský průkaz musí být vystaven 

minimálně před 12 měsíci. Na Gran Canarii je vybudována dobrá silniční síť. Tipy na nejzajímavější 

možnosti individuálních výletů najdete v průvodci FISCHER – Gran Canaria. 

Výlety  

OKRUH OSTROVEM – TEJEDA 

Vydáte-li se spolu s námi do okouzlujícího vnitrozemí ostrova, strávíte den plný dojmů a příjemných 

zážitků. Česky mluvící průvodce vás vyzvedne mezi 8. až 9. hodinou na smluveném místě – přesný čas 

najdete na informačních tabulích nebo u průvodce. Cesta vede směrem na Las Palmas po východním 

pobřeží a následuje výjezd na horu Pico de Bandama. Z vrcholu uvidíte největší obydlený kráter na světě 

– Caldera de Bandama – a dozvíte se o tomto místě řadu zajímavostí. Přes malebné vesničky se 

dostanete až do vnitrozemí. Jistě vás překvapí stále se měnící ráz krajiny a přírody i různá životní úroveň 

místních obyvatel. Budete mít příležitost nahlédnout do stylového muzea, projdete se půvabným 

městečkem a navštívíte baziliku patronky ostrova. Součástí výletu je oběd. 

ŽLUTÁ PONORKA 

Výlet začíná v krásném přístavu Puerto Mogán, kde se nalodíte na ponorku. Přibližně 45 minut se budete 

nacházet v hloubce asi 10 metrů pod mořskou hladinou a budete mít příležitost pozorovat různé druhy 

ryb, krabů, medúz a vodních ježků. Výlet nadchne zejména děti. 

PLACHETNICE SAN MIGUEL 

San Miguel odplouvá ráno z přístavu Puerto Rico a na přivítanou vám bude servírován obložený chléb a 

osvěžující nápoj. Zatímco na pohodlné lodi poplujete podél jižního pobřeží Gran Canaria směrem na 

Puerto Mogán, bude Vám jeden ze členů posádky vyprávět velmi zajímavou historii této lodi, postavené 

před 75 lety na Mallorce. V pozdním odpoledni připlouvá loď do idylického zálivu, kde kotví. Zde vás 

posádka pobaví zpěvem a hrou na kytaru a můžete se zúčastnit různých her, které zpestří Váš program. 

Součástí výletu je oběd. 

NÁKUPY V LAS PALMAS 

Kolem poledne odjedete moderním klimatizovaným autobusem do hlavního města a přístavu Las 

Palmas. Během cesty vám průvodce vysvětlí, kde se v tomto pulzujícím velkoměstě nacházejí jednotlivá 

nákupní centra a jak se můžete v Las Palmas orientovat. Autobus zastaví na ulici Mesa y Lopez, v 

blízkosti obchodního domu El Corte Inglés, který je otevřený i přes poledne. Později budete mít možnost 

navštívit nákupní centrum Parque Santa Catalina. 
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VELBLOUDÍ SAFARI V MASPALOMAS 

V oblasti věhlasných dun v Maspalomas prožijete asi půlhodinovou projížďku na hřbetech korábů 

pouště. Během zpáteční cesty je servírován osvěžující nápoj nebo španělský národní nápoj sangría a 

samozřejmě vydatný oběd. Kromě jiného můžete ochutnat „papas arugadas con mojo“, které patří k 

typickým kanárským pokrmům. Jsou to malé brambůrky vařené ve slupce v silně slané vodě, s omáčkou 

„mojo“, která se připravuje z paprik a česneku a je velmi pikantní.  

PALMITOS PARK 

Spolu s naším průvodcem navštívíte zoologicko-botanickou zahradu, která se nachází v subtropické oáze 

na ploše 200 000 m2. Je zde 51 druhů palem z celého světa a asi 230 druhů exotických ptáků. Velkým 

zážitkem je také návštěva papouščí show a prohlídka akvária, ve kterém plavou stovky nejrůznějších ryb 

ze všech moří. Okouzleni budete i pavilonem motýlů a orchidejí.  

3x1 EXPLORERS - Jeep Safari 

Výlet nabízí mnoho velkých zážitků a prvním z nich určitě bude, že sami budete moci řídit džíp. Po 

odjezdu z Playa del Inglés vyjíždí kolona džípů směrem na Aldea Blanca, odkud se naskýtá výhled na 

oceán a na nejvyšší horu ostrova Pico de las Nieves. O tom, že i v horách se nacházejí palmové oázy vás 

přesvědčí hned první zastávka El Gallego, kde se dozvíte hodně zajímavostí týkajících se flóry ostrova. 

Dále cesta pokračuje okolo jezera Presa Sorrneda do jedné z nejhezčích vesnic ostrova Santa Lucía. V San 

Bartolomé de Tirajana poznáte všední život zdejších obyvatel, jejich horská políčka a také původní 

veřejnou prádelnu. Potom se vydáte asfaltovými cestami směrem do údolí tisíce palem Fatagy. Zde na 

vás čeká půlhodinová vyjížďka na velbloudech. Po obědě možnost koupání a slunění přímo v areálu 

restaurace. Poslední zastávkou bude vyhlídka na písečnou pláž Maspalomas.  

Upozornění  
Uvedené informace mohou podlehnout změnám, které nastaly od okamžiku zveřejnění na www. 

Teploty 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vzduch 23  23  24  24  23  24  25  26  26  26  25  24  

Voda 19  19  19  19  19  20  22  23  23  23  21  20  

 


