Wulkaniczny odjazd \Wyspy Kanaryjskie \ Lanzarote
-wycieczka rowerowa

Puerto Del Carmen • Arrecife • Guatiza • Arrieta • Punta Mujeres • Orzola
• La Graciosa • Famara • Haria • Caleta De Famara • Park Timanfaya • Yaiza •
Playa Blanca • Ajaches • Playa Quemada • Puerto Calero • Puerto Del Carmen
Prawdopodobnie nie ma na całym Oceanie Atlantyckim bardziej dogodnego miejsca do uprawiania
sportów niż Wyspy Kanaryjskie. Lanzarote jest idealne zarówno na wakacje na plaży, jak i aktywny
wypoczynek połączony ze zwiedzaniem tutejszych perełek takich jak: Park Timanfaya lub znanych
kurortów – Puerto del Carmen czy Playa Blanca. Trasa wiedzie również na młodszą siostrę
Lanzarote – wulkaniczną wyspę La Graciosę, na której będzie czas na zwiedzanie okolicy na
rowerze. Trasa jest średnio wymagająca dla rowerzystów ze względu na umiarkowaną ilość
podjazdów. Łącznie trasy rowerowe: ok 250 km.

Atuty oferty
• różnorodność tras i krajobrazów
• nocleg na wyspie La Graciosa
• przejazd wzgórzami Parku Timanfaya
PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka na lotnisku. Przelot na Lanzarote. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2. DZIEŃ. PUERTO DEL CARMEN – ARRECIFE – GUATIZA – ARRIETA – PUNTA
MUJERES – ORZOLA – LA GRACIOSA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Początek wycieczki rowerowej. Ze względu na brak dużych
podjazdów i zjazdów, trasa nie jest wymagająca, jednak nie brakuje jej atrakcji. Przejazd z
PUERTO DEL CARMEN w okolicę stolicy wyspy – ARRECIFE, następnie przez małe
miejscowości, takie jak GUATIZA, ARRIETA czy PUNTA MUJERES. Wjazd na północną część
wulkanu Corona. Przejazd do wioski ORZOLA i przeprawa promowa na wyspę LA GRACIOSA.
Jest to urocza wyspa na północ od Lanzarote, często odwiedzana ze względu na piękno

krajobrazów, dziki charakter oraz panujący tu spokój. Zakwaterowanie w hotelu,nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 65 km, przewyższenia: 350 m.
3. DZIEŃ. LA GRACIOSA
Śniadanie. Wyjazd z hotelu na trasę rowerową. Dzień poświęcony na spokojną jazdę po niewielkiej
wyspie i plażowanie. Możliwość spróbowania specjałów kuchni kanaryjskiej. Czas wolny na
wypoczynek przed następnymi dniami i bardziej wymagającymi etapami wyprawy. Powrót do
hotelu, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 30 km, przewyższenia: ok. 330 m.
4. DZIEŃ. LANZAROTE: FAMARA – HARIA – CALETA DE FAMARA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Powrót promem na Lanzarote. Wjazd na masyw FAMARA. Przejazd
wzdłuż klifów, z których rozciąga się przepiękny widok na La Graciosę. Dalej trasa wiedzie przez
wioskę HARIA, gdzie znajduje się gaj 1000 palm. Trasa kończy się w wiosce CALETA DE
FAMARA. To niesamowite miejsce z dala od turystycznego tłoku, a także raj dla surferów. W
pobliżu wioski, na plaży San Juan, co roku odbywają się mistrzostwa świata w surfingu.
Najsłynniejsza, będąca obowiązkowym punktem do odwiedzenia, jest plaża Famara o dł. 6 km.
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
Trasa rowerowa: 50 km, przewyższenia: ok. 1400 m.
5. DZIEŃ.
Śniadanie. Czas wolny na relaks na plażach Lanzarote. Nocleg.
6. DZIEŃ. PARK TIMANFAYA – YAIZA – PLAYA BLANCA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd wzgórzami PARKU TIMANFAYA. Ostatnie erupcje
wulkanu miały miejsce 200 i 300 lat temu i pozostawiły po sobie zarówno przerażający jak i piękny
krajobraz. Pełno tutaj kraterów, żużlu wulkanicznego i niesamowitych formacji wulkanicznych.
Przejazd przez „księżycowy” krajobraz na południe, wzdłuż wschodniego wybrzeża do wioski
YAIZA. Przyjazd do PLAYA BLANCA z jej słynną plażą Papagayo. Zakwaterowanie w hotelu,
kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 68 km, przewyższenia: ok. 700 m.
7. DZIEŃ. AJACHES – PLAYA QUEMADA – PUERTO CALERO
Śniadanie. Wykwaterowanie. Ostatni dzień wyprawy rowerowej i ostatnie wyzwania. Przejazd
przez masyw AJACHES – kawałek Sahary na środku Oceanu Atlantyckiego. Przejazd prze liczne
wąwozy. To istny raj dla miłośników kolarstwa górskiego, ze względu na wymagające i
zróżnicowane trasy. Przejazd przez PLAYA QUEMADA, PUERTO CALERO aż do punktu
startowego – Puerto Del Carmen. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok.35 km, przewyższenia: ok. 700 m.
8. DZIEŃ.
Zależnie od godziny wylotu: śniadanie, czas wolny, transfer na lotnisko i wylot do Polski. Dla osób,
które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer do
wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów w hotelu *** lub w pensjonatach; 2-os. pokoje (możliwość 1
dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 7 śniadań, 3 kolacje • przelot • przejazdy busem lub
autokarem (zależnie od liczby osób) • przewóz bagażu na całej trasie rowerowej • wsparcie
samochodu technicznego • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o
następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilet na prom: ok. 10 EUR.
2. Opłata za wypożyczenie roweru: od 100 EUR.
3. Program przeznaczony dla osób pełnoletnich, zdrowych, sprawnych fizycznie,
przygotowanych kondycyjnie do jazdy na rowerze po terenach o zróżnicowanym podłożu i
stopniu nachylenia.
4. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

