TENERYFA

Teneryfa – wyspa pełna kontrastów: roślinność i żyzne doliny na północy, potężny masyw wulkanu
Teide w centrum oraz pustynny krajobraz i pełne słońca piaszczyste plaże na południu – to
wszystko na jednej wyspie. Teneryfa to idealny wybór zarówno dla osób ceniących sobie spokojny,
relaksujący wypoczynek, jak i dla tych, którzy chcą spędzić swój urlop aktywnie, uprawiając
sporty, zwiedzając i bawiąc się.
Największa z archipelagu Wysp Kanaryjskich. Leży tylko 300 km od wybrzeży Afryki i chociaż
jest hiszpańska i europejska, to czuć na niej egzotykę. Niesłychanie zróżnicowana krajobrazowo i
klimatycznie, ma dwie wyraźnie różne części, które oddziela pasmo gór: cieplejsze, bardziej
słoneczne południe z piaszczystymi plażami, i chłodniejszą północ, z bujną tropikalną roślinnością,
uprawami bananów i naturalnymi plażami z czarno-szarym piaskiem. Głównym ośrodkiem
turystycznym północnej Teneryfy jest Puerto de la Cruz. Warto tu zobaczyć stare miasto z licznymi
zabytkami, kościołami i kaplicami, twierdzę San Felipe, Park Taoro z nowoczesnym pałacowym
kasynem i ogród zoologiczny Loro Park. Najsłynniejszą plażą północy jest Las Teresitas, o długości
ok. 1 km, ze złotym saharyjskim piaskiem. Stolicą południowej Teneryfy, gdzie przez cały rok
świeci słońce, jest Playa de las Americas – nowoczesny kurort z mnóstwem hoteli i tętniącym
nocnym życiem oraz słynną promenadą ciągnącą się kilometrami wzdłuż oceanu. Łączy ona Playa
de las Americas z tradycyjnym Los Cristianos i elegancką Playa del Duque. Plaże o ciemnym
wulkanicznym piasku łagodnie schodzą do oceanu. Znacznie spokojniejsza od Playa de las
Americas jest jej dzielnica Costa Adeje, szczególnie polecana na rodzinny wypoczynek. Jest tu
ładna plaża i promenada z barami i restauracjami. Równie wspaniałe plaże znajdują się w Puerto
Santiago i Los Gigantes. Wyróżnia się tu plaża Playa de la Arena z naturalnym, zupełnie czarnym
piaskiem.
Pilot: turyści objęci są opieką polskiego rezydenta, do zadań którego należy pomoc przy przylocie,
wylocie, podczas pobytu oraz przyjmowanie zapisów na wycieczki lokalne.
Czas przelotu: Polska-Teneryfa – ok. 5 godz.
Czas lokalny: czas polski minus 1 godz.
Język: hiszpański; można także porozumiewać się po angielsku i niemiecku.
Stolica wyspy: Santa Cruz.
Napięcie: 220 V.
Waluta: euro (EUR).
Ceny w hotelu i restauracji: obiad – od 16 EUR, woda – ok. 3 EUR, piwo – ok. 2 EUR, wino –
ok. 10 EUR.
Komunikacja: dość sprawna i niedroga (taksówki, lokalne autobusy).
Plaże: wstęp bezpłatny; serwis plażowy (2 leżaki + parasol) – ok. 15 EUR/dzień.
Wycieczki lokalne: organizowane są przez lokalne agencje turystyczne na warunkach przez nie
określonych. Istnieje możliwość niezorganizowania wycieczki z powodu zbyt małej liczby
chętnych.
Grand Tour – objazd wyspy – przejazd do Parku Narodowego Canadas del Teide trasą prowadzącą
przez Santiago del Teide w pobliżu słynnych klifów Los Gigantes. Nad parkiem dominuje wulkan
Teide – najwyższy szczyt Hiszpanii (3718 m). Przejazd do La Orotava i typowy kanaryjski obiad w
tradycyjnej restauracji. Dalej trasa wiedzie do Icod de Los Vinos, gdzie można podziwiać wieczne

drzewo Drago, którego purpurowe soki służyły do farbowania szat królewskich. Degustacja
sławnych kanaryjskich likierów i win. Postój w punkcie widokowym w pobliżu Garachico –
miasteczka częściowo zalanego przez lawę. Wycieczka całodzienna. Cena (z południa i północy
wyspy) – ok. 55 EUR.
Loro Park – położony na północy wyspy park zoologiczno-botaniczny o powierzchni 135 tys. km²,
największy na Wyspach Kanaryjskich i jeden z największych w Europie. Nadzwyczajne bogactwo
kwiatów i liczne gatunki egzotycznej roślinności czynią go prawdziwie rajskim ogrodem. Można tu
obserwować unikatowe, jedne z największych na świecie kolekcje różnokolorowych papug.
Niezapomniane wrażenie robią pokazy umiejętności delfinów, papug, lwów morskich i ogromnych
orek, których akwarium jest największe i najbardziej nowoczesne na świecie. Na terenie parku żyją
także flamingi, krokodyle, goryle i tygrysy. Niezwykłą atrakcją jest również „Planeta Pingwinów”,
gdzie ptaki żyją w doskonale odtworzonym arktycznym krajobrazie. Park stanowi jedną z
największych atrakcji turystycznych wyspy. Wycieczka całodzienna. Cena (z południa wyspy) – ok.
52 EUR.
Rejs na La Gomerę – dzika, zielona, najbardziej nieodgadniona spośród wysp archipelagu, o
powierzchni zaledwie 379 km². Przeprawa promowa z Teneryfy do San Sebastian, stolicy La
Gomery, gdzie przetrwały pamiątki z czasów wizyty Krzysztofa Kolumba. Przejazd do centrum
wyspy, gdzie można podziwiać prastary las w Parku Narodowym Garajonay. Lasy Gomery są
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Obiad w
restauracji i pokaz unikatowego języka gwizdanego. Wycieczka całodzienna. Cena (z południa
wyspy) – ok. 71 EUR (zawiera obiad), (z północy wyspy) – ok. 81 EUR (zawiera obiad).
City Tour – zakupy i zwiedzanie – przejazd do miast La Laguna i Orotava, urzekających kolonialną
architekturą i nastrojem. Trasa pozwala podziwiać urozmaicone wybrzeże wyspy. Czas wolny.
Wycieczka półdniowa. Cena – ok. 28 EUR.
Trekking w wąwozie Masca – wyprawa rozpoczyna się w malowniczej wiosce Masca, położonej
między imponującymi wzgórzami wulkanicznymi o wysokości ok. 600 m n.p.m. Trasa trekkingu
prowadzi wzdłuż wąwozu i kończy się nad oceanem, u wejścia do wąwozu (dystans ok. 8 km).
Krótki odpoczynek na ciemnej, wulkanicznej plaży i rejs do Puerto Santiago, z przepłynięciem
obok sławnych klifów Los Gigantes. Wycieczka półdniowa. Cena (z północy wyspy) – ok. 49 EUR;
(z okolic Puerto de La Cruz/Playa La Arena) – ok. 38 EUR; (z okolic Playa de Las Americas/Costa
Adeje) – ok. 46 EUR; cena zawiera przekąskę i wodę mineralną.
Rejs katamaranem – wyjątkowy rejs komfortowym katamaranem. Wyprawa w poszukiwaniu
waleni i delfinów mieszkających w wodach u wybrzeży Teneryfy. Postój w jednej z uroczych
zatoczek, czas na kąpiel i snurkowanie. Wycieczka półdniowa. Cena (z północy wyspy i okolic
Playa de Las Americas/Costa Adeje) – ok. 59 EUR (zawiera obiad); (z okolic Puerto de La
Cruz/Playa La Arena) – ok. 43 EUR (zawiera kanapkę).
Łódź podwodna – niezwykła podróż na dno Oceanu Atlantyckiego na pokładzie łodzi podwodnej.
Na głębokości ok. 20 m podziwiać można podwodny świat oceanu: ławice ryb, ciekawe formacje
skalne oraz wrak łodzi. Niesamowite wrażenie robią płaszczki, które karmione przez nurka
podpływają do okien łodzi. Łódź jest klimatyzowana i przestronna, a podróż bezpieczna. Wycieczka
półdniowa. Cena – ok. 50 EUR.
Nurkowanie – w polskiej bazie nurkowej, pod okiem profesjonalnego szkoleniowca, można
poznać zachwycający, podwodny świat. Atrakcja zarówno dla osób początkujących jak i
zaawansowanych. Dla nurków z certyfikatami możliwość nurkowania w ciekawych miejscach
(wraki, jaskinie). Cena – ok. 65 EUR.

