
                       

  

Kanárské ostrovy na okraji tropů na zá-

pad od Maroka se těší štědré dávce 

slunečního svitu, příjemně zmírněného 

pasátními větry. Krajina je rozmanitá, 

od lávových pouští po pralesy a od pí-

sečných přesypů po sopečné vrcholky. 

Stará města na hlavních ostrovech mají 

koloniální centra s typickou atmosférou… 
 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ 

ČESKÁ LÍPA 
  OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  

 ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm    

NNAA  NNEEJJVVYYŠŠŚŚÍÍ  HHOORRUU  ŠŠPPAANNĚĚLLSSKKAA  

((TTEENNEERRIIFFEE))  
  

  

6.-13.února 2016 
  

Počet obyvatel: 800 000 >> Rozloha: 2057 km
2
 >> Hlavní město: Santa Cruz de Tenerife  

 

 

 
 

 

 



      sraz účastníků   
    v sobotu 6.února 2016 v 11.30 hodin na letišti v Berlíně-Schönefeld, a to v terminálu D, u odbavovacích 

přepážek letecké společnosti RYANAIR (číslo letu Berlín-Barcelona FR132). 

      NEBO PRO ZÁJEMCE (je třeba se přihlásit předem nejpozději do 25.1.2016): v České Lípě u KD Crystal 

v Parku generála Heliodora Píky v sobotu 6.února 2016 v 6.00 hodin ráno a v tomto případě přeprava na letiště 

v Berlíně mikrobusem – platí i pro zpáteční cestu po příletu z Tenerife na letiště v Berlíně. Cena přepravy Česká 

Lípa-Berlín/Schönefeld-Česká Lípa je 480.-Kč/os. včetně parkovného na letišti. Předpokládaný návrat do České 

Lípy v sobotu 13.2.2016 ve 20.30 hodin (bez záruky). 
 

      program akce   
      1.den – sobota 6.února 2016: odlet z Berlína letadlem nízkonákladové společnosti  RYANAIR ve 13.25 

hodin do Barcelony (přílet v 16.00 hodin). Zde možnost návštěvy centra města, cca 90 minut – nabídka procház-

ky BARCELONOU: Placa de Catalunya – Les Rambles – Starý přístav se sochou Kryštofa Kolumba - Katedrá-

la – Passeige de Gracia (stanice vlaku). Jízdné letiště-centrum-letiště 4,70 € za os. a obě cesty. 

Odlet z Barcelony letadlem společnosti RYANAIR ve 21.15 hodin, přílet na letiště Tenerife-Süd ve 23.45 hodin.  

Po příletu odbavení na letišti a transfer do hotelu v San Miguel de Abona., nocleh., 

      2.den – neděle 7.února 2016:   převzetí mikrobusu a cca v 9.00 hodin odjezd podél severovýchodního po-

břeží ostrova TENERIFE do hlavního města ostrova, do SANTA CRUZ DE TENERIFE (zde procházka cen-

trem přístavního města mj. po rušné třídě Calla Castillo k baroknímu kostelu Iglesia de San Francisco, k divadlu 

Teatro Guimerá, k umělecké galerii Centro de Arte La Recovo (dříve tržnice) a na náměstí Piaza Iglesia 

s kostelem Iglesie de Nustra Seňora de la Concepción se svou zvonicí… Mikrobusem projedeme také kolem 

hradu Castillo de San Juan (dříve zde býval trh s otroky) a okolo velkolepé stavby auditoria Auditorio de Teneri-

fe. Kolem poledne zastávka v městě LA LAGUNA, městě zapsaném na Seznam kulturního dědictví Unesco. 

Zde můžeme obdivovat krásu a výstřednost kanárské městské architektury: zářivé fasády zkrášlené dvojitými 

dřevěnými dveřmi, vyřezávanými balkóny a výzdobou z šedivého kamene. V odpoledních hodinách následuje 

krátká procházka vavřínovým pralesem v horách ANAGA, zastávky na četných vyhlídkách s pohledy na hory, 

lesy i oceán a pláže., zastávka u moře ve vesničkách TAGANANA a BENIJO (po cestě proslulá skála Roque de 

las Bodegas) a při zpáteční cestě zastávka ve vyhlášené restauraci Marendero Casa Carlos s možností večeře. Ve 

večerních hodinách návrat do hotelu a nocleh., 

      3.den – pondělí 8.února 2016: tentokrát pojedeme na severozápad ostrova Tenerife. Nejprve nás čeká za-

stávka v letovisku LOS GIGANTES, odkud je možné vyjet na některý lodní výlet (např. za velrybami) či se 

vykoupat na zdejší pláži. Z dáli uvidíme OBŘÍ ÚTESY (Acantilados de Los Gigantes) - jak se nazývají  skalní 

útesy vyrůstající z moře do výšky až 600 metrů. Poté pojedeme  cestou s četnými serpentinami do jedinečné 

vesnice MASCA. Masca je oáza ztracená v drsné krajině. Sousední – neméně drsný a krásný – PARQUE 

RURAL DEL TENO je oblíbeným cílem pro pěší turity. Sejdeme z Mascy a projdeme oblíbenou SOUTĚSKU 

BARRANCO DE MASCA zase až k moři (cca 3 hodiny pěší chůze). Kdo bude chtít může se vrátit stejnou 

cestou zpět do vesnice, ostatní mohou využít plavby lodí s tou nejlepší vyhlídkou na Obří útesy do Los Gigantes 

(lodní taxi stojí cca 5.-€). Možnost večeře a odpočinku v Los Gigantes a poté 

návrat do hotelu., nocleh.,  

      4.den – úterý 9.února 2016:  cesta přes jedno z nejpůvabnějších městeček 

na Kanárských ostrovech – přes VILAFLOR do NÁRODNÍHO PARKU 

DEL TEIDE (Parque National del Teide): cca v 10.00 hodin příjezd na úpatí 

hory, kde se nachází dolní stanice lanovky. Kdo má předplacenu jízdenku la-

novkou, pojede k vrcholu hory Teide lanovkou, ostatní náročný pěší výstup 

k horní stanici lanovky a odtud pěší výstup k chatě Refugio de Altavista, 

nacházející se v nadmořské výšce 3270 metrů. Po výstupu (i z horní stanice 

lanovky se jedná o náročný výstup s převýšením přes 500 výškových metrů) na 

chatu ubytování, odpočinek a nocleh. UPOZORNĚNÍ: pro tuto noc je bez-

podmínečně nutné mít s sebou vlastní spací pytel!  

      5.den – středa 10.února 2016:  mezi 9.00-11.00 hodinou máme permit pro výstup na vrchol nejvyšší hory 

Kanárských ostrovů a celého Španělska: na horu TEIDE (3718 m). Od chaty na vrchol hory je to cca 450 výš-

kových metrů (výstup cca 1,5 hodiny). Po zdolání vrcholu následuje sestup k horní stanici lanovky (možnost 

využití lanovky, předem přihlášení zájemci již mají i zpáteční lanovku zaplacenu) a poté k dolní stanici lanovky. 

V pozdějším odpoledni přejezd k parkovišti u skalních masívů ROQUES DE GARCIA a nenáročná procházka 

k lávovým věžím jako je Boží prst či Katedrála. Neustálé výhledy i na vrchol Teidy. Večer ubytování v hotelu 

v letovisku PUERTO DE LA CRUZ, možnost koupání a večerní volno., nocleh., 

      6.den - čtvrtek 11.února 2016: dnes pojedeme do severozápadního cípu ostrova Tenerife a navštívíme mís-

to, které Platón (viz Dějiny) považoval za Atlantidu. PUNTA DE TENO je jakoby utkaná ze snů – vlny se tříští 

o tmavou sopečnou pláž, v pozadí jako obři ční osamělé hory, v křoviscích neustále šustí ještěrky. Toto nádherné 

místo není tajné, ale i tak si stále uchovává divokou krásu. Pěší procházka povede ke zdejšímu čevenobílému 

majáku, který neuvěřitelně kontrastuje s černou sopečnou lávou. Při cestě zpět zastávka v městečku ICOD DE 

LOS VINOS, kde budeme obdivovat především typický kanárský dračí strom. V podvečer návrat do PUERTO 

DE LA CRUZ, vůbec nejstaršího letoviska na Kanárských ostrovech. Doporučujeme také návštěvu zdejší jedi-

nečné botanické zahrady. Nocleh ve stejném hotelu., 



      7.den – pátek 12.února 2016: přejezd přes LA OROTAVU (kostel Iglesia Nuestra Siňora de la Concepci-

ón) a přes NP Teide do oblasti hor MONTAŇA DE CHASNA a k bizarní tufové formaci PAISAJE LUNAR. 

Zde pěší výlet (cca 5 hodin). Odpoledne přejezd po silnici postavené v době Frankovy diktatury do BOCA 

TAUCE a návrat zpátky do Puerto de la Cruz., nocleh.,    

       8.den – sobota 13.února 2016:  časně ráno (v 5.45 hodin) odjezd z hotelu a cesta na letiště Tenerife-Süd, 

odbavení na letišti a v 8.00 hodin odlet letadla nízkonákladové společnosti RYANAIR do Berlína na letiště 

Schönefeld (přímý let). Přílet do Berlína ve 14.25 hodin místního času.  

Pro předem přihlášené následuje doprava mikrobusem do České Lípy. Předpokládaný návrat ve 20.30 hodin. 
 

 

   DALŠÍ INFORMACE 
 

   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní pas nebo identifikační kartu (občanský průkaz). 

CESTOVNÍ DOKLAD VEZMĚTE TEN, KTERÝ JSTE NAHLÁSILI PRO PERMIT K VÝSTUPU NA 

HORU TEIDE! 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 3x ve studiích  hotelu*** na východní straně Tenerife a 3x ve studi-

ích hotelu v Puerto de la Cruz***, a to vždy sestávajících z ložnice pro 2 osoby, vybavené kuchyňky s varnou 

deskou, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí a dále s příslušenstvím (sprcha, WC). Pod vrcholem Teidy 

se jedná o jeden nocleh v turistické ubytovně ve vícelůžkových pokojích. Nutný je zde vlastní spací pytel! 

Stravování: strava není zajištěna. V hotelu v Puerto de la Cruz je možnost snídaně za 4,50 €/os./den. Zhruba 

obden bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a každý den bude možnost občerstvení v průběhu dne v lev-

nějších restauracích a bufetech po cestě. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v celé západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se dává spropitné ve výši 10% z účtu. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obslu-

hy. 

 V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxi-

kářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

       jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že na Kanárských ostrovech je často slunečné počasí a příjemné klima. Prudké sluneční záření 

však může být nebezpečné, a V únoru jsou možné i sněhové srážky (zejména ve vyšších polohách v okolí Teide) 

a průměrné DENNÍ teploty se pohybují okolo 21 st.C. 

NEZAPOMEŇTE vzít s sebou čepici, rukavice a teplou bundu!  

Teplota moře bývá v únoru kolem 19 st.C.  

 

      čas 
Na Kanárských ostrovech platí greenwichský čas, je tedy o hodinu pozadu oproti České republice. (ve 12.00 

hodin na Tenerife je v Česku již 13.00 hodin). 
 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní 

cestovní pojištění. Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užívá-

te, nebo lékařský předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ A ANI DOPORUČENÉ. 
 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je euro (= 100 centů), označovaná €., mezinárodní symbol je EUR. Bankovky a cestovní šeky 

všech jiných hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou i na letiš-

tích. Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný kurz:  1.-EUR = cca 27.-Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.30-14.00 hodin. Doporučujeme vyměnit eura již v naší bance nebo ve 

směnárnách. 

KAPESNÉ:  

Orientační přehled vstupného (bez záruky, doporučená místa označujeme*):: 

NP TEIDE –     lanovka                                              ……. 27,-€* někteří již máte předplacenu 

Na stravu doporučujeme  cca 100.-€,  na suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  
 
 

 



        nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla pondělí-sobota 09.00-21.00 hodin. 

Ostatní obchody bývají otevřeny pondělí až pátek 9.00-14.00 a 17.00-20.00 hodin. 

Bezcelně mohou být na Tenerife (Kanárské ostrovy nejsou z celního hlediska součástí EU, i když Španělsko 

součástí EU je) dováženyi vyváženy  předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 60 ml parfémů, 

250 ml toaletní vody, 200 cigaret a další zboží či dárky do hodnoty 175.-€.. 
 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná obuv. Nezapomeňte teplý oděv pro chladné večery a příp. nepro-

mokavé oblečení pro případ deště! Dbejte na dobré obutí a oblečení na túry a do hor. 
 

     bezpečnost 
V centrech velkých měst, choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěna místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je vstřícná a 

lze ji kontaktovat 24 hodin denně na telefonním čísle 112.  
 

     doprava po ostrově 
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob. Vzhledem k poměrně ma-

lému úložnému prostoru Vás žádáme o menší zavazadla. Do letadla bez příplatku je dovoleno pouze palubní 

zavazadlo o maximálních rozměrech 55x40x20 cm (max.váha 10kg) a k tomu kabelku nebo notebook. (na palu-

bu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!). Zavazadla k odbavení jsou za poplatek, nutno se při-

hlásit předem a co nejdřív! Ceny: zavazadlo do 15 kg – 65.-€, zavazadlo do 20 kg – 95.-€ za všechny přelety. 

Děkujeme Vám. 

POZOR! Naprosto nevhodné jsou plastové kufry (skořepinové).. 
 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Zásuvky jsou stejné jako u nás, 

není třeba žádný adaptér.. 
 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Kanárských ostrovů do České republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách 

je od 08.30 do 20.30 hodin a od 08.30 do 13.00 hodin v sobotu. Pošta do České republiky jde přibližně 1 týden. 

Do adresy se doporučuje uvádět „CZECH REPUBLIC“ 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky ve Španělsku: 

Madrid 

Honorární konzulát ČR na Kanárských ostrovech: 

Calle Luis de la Cruz y Rios 9, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, telefon: 922323645 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné nebo kdo si chce předplatit fakultativní výlety (lanovka na Teide), prosíme o 

platbu do 31.1.2016. Účet č. 318886008/2700, prosíme o zprávu o zaplacení e-mailem. Děkujeme. 
 

      doprava na letiště Schönefeld v Berlíně a zpět 
Máte.li zájem o přepravu ze Cvikova, České Lípy, Žandova a Teplic na letiště v Berlíně a po návratu z Tenerife i 

zpět (jízdné včetně parkovného u letiště v Berlíně je 480.-Kč), dejte vědět do 25.ledna 2016! 

Odjezdy 6.2.2016: Cvikov čerp.stanice ONO 5.30 hodin., Česká Lípa-KD Crystal 6.00 hodin, Žandov-náměstí 

6.15 hodin, Teplice-Červený kostel v Trnovanech 7.30 hodin. 

Cesta zpět: po návratu a odbavení, předpokládané příjezdy: Teplice 19.00 hodin, Žandov 20.15 hodin, Česká 

Lípa 20.30 hodin, Cvikov 20.50 hodin. 

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  


