
                       

  

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 85-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm    

TTUURRIISSTTIIKKAA  NNAA  LLAANNZZAARROOTTEE  
  

  

18.-25.ledna 2017 
 

 

 

 

 

 

 

  



      sraz účastníků   
    ve středu 18.ledna 2017 ve 12.00 hodin na letišti v Berlíně-Schönefeld, a to v terminálu D, u odbavova-

cích přepážek letecké společnosti RYANAIR (číslo letu Berlín-Lanzarote  FR3494). 

      NEBO PRO ZÁJEMCE (je třeba se přihlásit předem nejpozději do 15.1.2017): v České Lípě u KD Crystal 

v Parku generála Heliodora Píky ve středu 18.ledna 2017 v 7.30 hodin ráno a v tomto případě přeprava na letiště 

v Berlíně mikrobusem – platí i pro zpáteční cestu po příletu z Lanzarote na letiště v Berlíně. Cena přepravy Čes-

ká Lípa-Berlín/Schönefeld-Česká Lípa je cca 600.-Kč/os. včetně parkovného na letišti (cena bude rozdělena dle 

skutečných nákladů). Předpokládaný návrat do České Lípy ve středu 25.1.2017 v 19.00 hodin (bez záruky). 
 

      program akce   
1.den - středa 18.1.2017: pro předem přihlášené cesta ze Cvikova a České Lípy do Berlína., odlet z Berlína-

letiště Scönefeld s leteckou nízkonákladovou společností RYANAIR ve 13.35 hodin, přílet na Lanzarote v 17.30 

hodin (doba letu 4:55 hodin), po příletu odbavení na letišti, 

vyzvednutí auta a přejezd do místa ubytování – letoviska 

Famara (cca 40 km), ubytování a nocleh., 

2.den - čtvrtek 19.1.2017: LANZAROTE - pěší turistika: 

trek k jižnímu pobřeží ostrova přes geologicky nejstarší kra-

jinu - masiv AJACHES. Po trase četné vyhlídky na oceán a 

stáda koz. Odpočinek na liduprázdné plážičce (cca 4 hodiny) 

a odpoledne návštěva činných solisek SALINAS DEL 

JANUBIO a vulkánu EL GOLFO s jedinečným smaragdo-

vým jezírkem., nocleh.,  

3.den - pátek 20.1.2017: LANZAROTE - prohlídka měste-

ček YUCO a TINAJO, návštěva visitor centra s výstavou o 

vulkanologické činnosti na ostrově Lanzarote i o národním parku TIMANFAYA, který navštívíme. 40-ti mi-

nutová projížďka autobusem NP je v ceně vstupného do NP. Cesta busem povede mezi krátery, zbytky skal či 

pozůstatků horských masívů, kde si budete připadat jako na jiné planetě. Pěší turistika: vystoupáme na jeden z 

nejdokonalejších kráterů Kanárských ostrovů - CALDERA BLANCA, podíváme se na dno mladého kráteru EL 

CUERVO a projdeme se vinicemi LA GERIA s možností 

ochutnávky výborného vína (pěšky cca 2,5 hodiny)., nocleh.,  

4.den - sobota 21.1.2017: LANZAROTE - pěší turistika: 

vypravíme se do kaňonu TENEGÜIME, který byl vytvořen v 

dávné minulosti. Navštívíme také středověké městeč-

ko TEGUISE a odpoledne si můžete užít nerušený relax na 

surfařské pláži FAMARA se zlatým pískem (pěšky cca 3,5 

hodiny)., nocleh.,  

5.den - neděle 22.1.2017: LANZAROTE - pěší turistika: 

výstup na nejvyšší horu ostrova - PEŃAS DEL 

CHACHE (672 m). Pěší trasa končí v ÚDOLÍ TISÍCŮ 

PALEM - městečku HARÍA. Navštívíme vulkanické jesky-

ně CUEVA DE LOS VERDES, které jsou součástí největšího vulkanického tunelu světa (pěšky cca 5 hodin), 

koupání na malé pláži s bílým pískem., nocleh., 

6.den - pondělí 23.1.2017: LANZAROTE - pěší turistika: nejkrásnější a nejnáročnějším lanzarotským výletem 

bude tento den: vyžaduje slušnou kondici, výdrž a jistou nohu... 

Fantastické scenérie bohatě vynahradí případná příkoří. 

Stezka CAMINO DE GUATIFAY nemá na ostrově obdobu.  

Projdeme tzv. FAMARSKÉ ÚTESY. Pěšky z osa-

dy FAMARA do osady LAS ROSITAS a vesni-

ce MAGUEZ (pěšky cca 5 hodin). Nocleh.,     

7.den - úterý 24.1.2017: LANZAROTE - lodní výlet na ost-

růvek ISLA GRACIOSA: celodenní výlet s pěší turistikou podél 

zdejšího pobřeží a návštěvou rybářské vesničky (pěšky cca 2,5 

hodiny)., koupání na zdejší pláži., návrat zpět na Lanzarote a 

nocleh.,    

8.den - středa 25.1.2017: v ranních hodinách transfer na letiště a 

v 7.10 hodin odlet z Lanzarote do Berlína s leteckou nízkonákla-

dovou společností RYANAIR., přílet do Berlína ve 13.05 hodin (doba letu: 4:55 h), pro předem přihlášené zá-

jemce cesta z Berlína mikrobusem, předpokládaný návrat do České Lípy a Cvikova do 19.00 hodin. 

 

Program 2.-7.den je pouze doporučený, možnost zvolit variantu s odpočinkem u moře nebo u bazénu. 

V průběhu jednotlivých dnů budou zařazeny i jiné návštěvy projížděných míst a vyhlídek i pobyt na nejznámější 

pláži ostrova Lanzarote - Playa Blanca, dále možnost návštěvy jedinečné zahrady The Cactus Garden a návštěva 

domu zdejšího umělce a architekta Césara Manrique. 
 



   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 LETENKY! 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 7x v apartmánech se 2 ložnicemi*** na severozápadní straně Lanzarote 

v letovisku Famara jen pár metrů od pláže.  Apartmány vždy pro 4 osoby sestávají ze 2 ložnic  pro 2 osoby, 

vybavené kuchyňky s varnou deskou, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí, obývacím pokojem  s televizí 

a dále s příslušenstvím (sprcha, WC). Součástí vybavení je také povlečení a ručníky. 

Stravování: strava není zajištěna. Zhruba obden bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a každý den bude 

možnost občerstvení v p. růběhu dne v levnějších 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 záře-

ní však může být nebezpečné.  V lednu jsou možné i 

srážky a průměrné DENNÍ teploty se pohybují okolo 18 

st.C. 

Teplota moře bývá v lednu kolem 19 st.C.  

 

 

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

hodin na Lanzarote 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), označo-

vaná €., mezinárodní symbol je EUR. Bankovky a 

cestovní šeky všech jiných hlavních světových měn 

lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní 

směnárny jsou i na letištích. Přijímají se všechny 

mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný 

kurz:  1.-EUR = cca 27,30 Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.30-14.00 

hodin. Doporučujeme vyměnit eura již v naší bance nebo ve směnárnách. 

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

        nákupy, clo 
Ve větších 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 ote-

vřeny pondělí až pátek 9.00-14.00 a 17.00-20.00 hodin. 

Bezcelně mohou být na Lanzarote (Kanárské ostrovy nejsou 

z celního hlediska součástí EU, i když Španělsko součástí EU je) 

dováženy i vyváženy  předměty osobní potřeby, dále 1 litr alko-

holu, 2 litry vína, 60 ml parfémů, 250 ml toaletní vody, 200 ciga-

ret 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, zavazadla do letadla 
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným autemem pro 5 osob. Vzhledem k poměrně malému 

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

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

nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!).  

Zavazadla k odbavení jsou za poplatek, nutno se přihlásit předem a co nejdřív! Ceny: zavazadlo do 15 kg – 40.-

€, zavazadlo do 20 kg – 60.-€ 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 automatizo-

vány 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 prosíme o platbu do 10.1.2017. 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 a České 

Lípy na letiště v Berlíně a po návratu z Lanzarote 

i zpět (jízdné včetně parkovného u letiště 

v Berlíně je dle skutečnosti – cca 600.-Kč), dejte 

vědět do 10.ledna 2017. 

 

 

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  


