Gran Canaria

Pilot: turyści są objęci opieką polskiego rezydenta, do którego zadań należy pomoc przy przylocie,
wylocie, podczas pobytu oraz przyjmowanie zapisów na lokalne wycieczki.
Czas przelotu: Warszawa-Las Palmas – ok. 5 godz.
Czas lokalny: czas polski minus 1 godz.
Język: hiszpański; można także porozumiewać się po angielsku i niemiecku. Stolica wyspy: Las
Palmas.
Napięcie: 220 V.
Waluta: euro (EUR).
Ceny w hotelu i restauracji: obiad – od 15 EUR, woda – ok. 2 EUR, piwo – ok. 2 EUR, wino –

ok. 9 EUR.
Komunikacja: sprawna i niedroga (taksówki, lokalne autobusy).
Plaże: wstęp bezpłatny; serwis plażowy (2 leżaki + parasol) – ok. 12 EUR/dzień. Wyspy w
Internecie: www.grancanaria.com.
Wycieczki lokalne: są organizowane przez lokalne agencje turystyczne na warunkach przez nie
określonych. Istnieje możliwość niezorganizowania wycieczki z powodu zbyt małej liczby
chętnych.
Najsłynniejsza z wysp w archipelagu Wysp Kanaryjskich kusi złocistymi plażami i niekończącymi
się wydmami z jasnozłotego piasku. Są tu także góry z pieszymi szlakami, zielone doliny z
malowniczymi wioskami oraz miejsca z cennymi zabytkami historycznymi. To wszystko na jednej
małej wyspie na środku oceanu.
Gran Canaria jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc wakacyjnych na świecie. Od dziesiątek
lat znajduje się na czołowym miejscu urlopowej listy przebojów. Teraz zakochali się w niej także
Polacy. Nazywana jest kontynentem w miniaturze – tak wiele tu krajobrazów i mikroklimatów!
Poza bogactwami natury oferuje wiele możliwości spędzenia wymarzonych wakacji. Leniuch
wypocznie tu na plaży, miłośnik sportów wodnych znajdzie nieograniczone możliwości do ich
uprawiania, zapalony turysta zobaczy wiele zabytków, imprezowicz zaszaleje w klubach, a
dzieciaki pobawią się w parkach rozrywki i hotelowych miniklubach. Dla każdego coś miłego.
Gran Canaria to bardzo ciepła wyspa z przyjaznym klimatem – temperatura powietrza nie spada
poniżej 20ºC i wygrzewanie się na plażach jest możliwe przez okrągły rok. Jest tu wiele
miejscowości turystycznych z bogatą ofertą hotelową. Najsłynniejsze to: Maspalomas, Playa del
Ingles, San Agustin, Meloneras, Puerto Rico, Puerto de Mogan, Playa Taurito oraz stolica wyspy
Las Palmas. Zapewniamy Państwa, że wakacje na tej wspaniałej wyspie zostaną w pamięci na
długie lata. Gorąco zapraszamy.
Nasze miejsca: Playa del Inglés – super plaża i nowoczesny kurort, który nigdy nie zasypia;
dyskoteki, bary i puby czynne do rana, centra handlowe – wolnocłowe zakupy; Maspalomas –
wspaniałe plaże, sporty wodne, rezerwat wydm – Dunas de Maspalomas, latarnia morska, piękna
promenada Paseo Marítimo, restauracje, bary i kawiarnie, centrum handlowe Faro 2, Ocean Park,
Skate Park, Park Rozrywki Holiday World; dzielnica Meloneras – najmłodszy resort na wyspie ze
wspaniałymi hotelami wysokiej klasy; San Agustín – popularne miejsce już od lat ’60,
spokojniejsza niż Playa del Inglés i Maspalomas, niezatłoczone plaże, centrum handlowe, bary i
puby; Puerto Rico – osłonięte od wiatru górami, port, mała piaszczysta plaża idealna dla rodzin z
dziećmi, nadmorska promenada; Amadores – urocza miejscowość i zatoczkowa plaża; Puerto de
Mogan – Wenecja Gran Canarii: niska zabudowa, brukowane uliczki, białe domki, pergole, kanały
wodne; spokojny wypoczynek w urokliwym miejscu, restauracje z kuchnią kanaryjską, port
jachtowy; Playa Taurito – niedaleko Puerto Rico, duże nowoczesne hotele na tle gór.
Na plaży: Las Canteras – jedna z najpiękniejszych, w centrum Las Palmas, ok. 3 km złotego
piasku; San Agustín – ciemny piasek, idealna dla rodzin z dziećmi; Playa del Inglés – 3 km i do 2
km szerokości, sporty wodne, promenada; Maspalomas - graniczy z del Inglés, jasny piasek,
wydmy, strefa dla nudystów, sporty wodne; Playa de Amadores – zatoka ze złotym piaskiem z
Sahary, dla rodzin z dziećmi; Puerto Rico – żółty saharyjski piasek, sporty wodne; Taurito –
nieduża, ciemny piasek, góry w tle.
Dla aktywnych: skoki ze spadochronem na wydmy, 8 pól golfowych, surfing, windsurfing,
wędkarstwo sportowe, trekking: trasy na Roque Nublo, drogi królewskie, trasy rowerowe, MTB,
znakomite singletracki, Acqualand.
Zwiedzaj: Las Palmas: dzielnica Vegueta, muzeum Kolumba, Calle Mayor de Triana, Puerto de
Mogan – mała Wenecja; miejsca związane z kulturą Guanczów, Jardin Canarrio – ogród botaniczny,

Palmitos Park – ogród botaniczno-ornitologiczny: papugi, ptaki drapieżne, palmy i orchidee, Arucas
– największa plantacja bananów na Kanarach i słynny rum; Barranco de Guayadeque –
najpiękniejszy wąwóz na wyspie; Dunas de Maspalomas – wydmy do 20 m na południe od
Maspalomas.

Gran tour (dookoła wyspy) – trasa wycieczki prowadzi przez wschodnie wybrzeże i centralną
część Gran Canarii. W programie: Caldera de Bandama – punkt widokowy przy kraterze, kolekcja
kaktusów w Jardin Canario – największy w Hiszpanii ogród botaniczny oraz wizytówka wyspy –
miasto Teror z sanktuarium Matki Boskiej Sosnowej. Przerwa na lunch przy punkcie widokowym w
Valleseco. Kolejną atrakcją jest Cruz de Tejeda, wyznaczający geograficzny środek Gran Canarii.
Droga wiedzie przez górzyste, pełne zakrętów centrum wyspy. Postoje w punktach widokowych, z
których przy dobrej widoczności można zobaczyć Teneryfę, słynne monolity Roque Bentaiga,
Roque Nublo, Pico de Las Nieves – najwyższe wzniesienie (1949 m n.p.m.) i przepiękną panoramę.
Przejazd przez Ayacata, słynące z uprawy migdałowców, wąwozy Fataga i Colorado oraz Dolinę
Tysiąca Palm. Wycieczka całodzienna. Cena – ok. 56 EUR, dzieci (2-11 lat) – ok. 28 EUR
(obejmuje lunch).
Las Palmas (stolica Gran Canarii) – spacer po Vegueta, najstarszej dzielnicy Las Palmas, gdzie
znajduje się przepiękna katedra św. Anny. Zwiedzanie Casa de Colon – muzeum Kolumba,
zlokalizowanego w utrzymanym w urokliwym, kanaryjskim stylu domu gubernatora. Wizyta w
dzielnicy Triana słynącej z ogromnej liczby sklepów. Większość z nich znajduje się przy Calle
Mayor de Triana, z ciekawą architekturą kanaryjską, głównie w stylu hiszpańskiego modernizmu –
odpowiednika secesji. Przejazd do Arucas i wizyta w fabryce słynnego kanaryjskiego ron miel –
rumu miodowego. Wycieczka półdniowa. Cena – ok. 30 EUR, dzieci (2-11 lat) – ok. 15 EUR.
Nurkowanie (w języku polskim) – polska baza nurkowa oferuje wycieczkę nurkową i
indywidualne szkolenia (nawet dla osób bojących się wody i nieumiejących pływać!). Cena – od
ok. 75 EUR (obejmuje: transport, kawę, herbatę, indywidualną opiekę polskiego instruktora).
Teneryfa i Loro Parque – wyjazd wcześnie rano, transfer do portu, przepłynięcie na Teneryfę
szybkim promem – katamaranem. Przejazd do Parku Narodowego Teide i do Loro Parku. Wizyta w
olbrzymim parku, największym na wyspach ogrodzie zoologicznym i największej atrakcji Teneryfy,
gdzie można podziwiać pokazy delfinów, lwów morskich i tresowanych papug, akwarium orek i
górę lodową z pingwinami. Wycieczka całodzienna, powrót późnym wieczorem. Cena – ok. 90
EUR, dzieci (2-11 lat) – ok. 65 EUR (cena nie obejmuje lunchu).
Jeep camel safari – wyprawa jeepami po bezdrożach dzikiej Gran Canarii. Wycieczka całodzienna.
Cena – ok. 55 EUR, dzieci (2-11 lat) – ok. 30 EUR (obejmuje przejażdżkę na wielbłądach, posiłek
oraz wino i wodę). Afrikat – 4-godzinny rejs katamaranem wzdłuż południowo-zachodniego
wybrzeża Gran Canarii, podczas którego można podziwiać przepiękne widoki i zajrzeć do jaskiń od
strony wody. Możliwość kąpieli i snurkowania. Cena – ok. 50 EUR, dzieci (2-11 lat) – ok. 30 EUR
(obejmuje: posiłek, piwo, sangrię i napoje chłodzące).
Spirit of the sea – obserwacja delfinów (w języku obcym): 2-godzinny rejs z Puerto Rico po
otwartych wodach oceanu profesjonalnie wyposażonym statkiem z częściowo przeszklonym dnem.
Cena – ok. 35 EUR, dzieci (2-11 lat) – ok. 20 EUR (cena obejmuje napoje orzeźwiające).
Śladami pierwszych mieszkańców – całodniowa wycieczka do historycznego centrum oraz stolicy
wyspy. Przejazd do Aguimes. Wąwóz Barranco de Guayadeque dawniej zamieszkały przez
Guanczów - pierwotnych mieszkańców wyspy. Wielką atrakcję stanowi wykuta w skale kapliczka,
a także jaskinie Guanczów. Przejazd do Las Palmas. Spacer po najstarszej dzielnicy miasta –
Vegueta, nad którą dominuje przepiękna katedra św. Anny z XV w. Plac przed katedrą otoczony jest
zabytkowymi kamienicami i strzegą go odlane z brązu psy kanaryjskie. Zwiedzanie Casa de Colon
– muzeum domu Kolumba – upamiętniającego wizytę podróżnika na wyspie poczas słynnej

wyprawy do Ameryki. Czas na zakupy. Przejazd do Galdar – zwiedzanie muzeum archeologicznego
Groty Malowideł. Cena – ok. 35 EUR, dzieci (2-11 lat) – ok. 20 EUR.

