
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 
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INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

 

 

Kanárské ostrovy na okraji tropů na západ od Maroka se 

těší štědré dávce slunečního svitu, příjemně zmírněného 

pasátními větry. Krajina je rozmanitá, od lávových pouští 

po pralesy a od písečných přesypů po sopečné vrcholky. 

Stará města na hlavních ostrovech mají koloniální centra 

s typickou atmosférou… 
 

 



GRAN CANARIA je třetím největším ostrovem kanárského souostroví, ale žije na ní téměř polovina 

veškerého obyvatelstva. Klišé o kontinentu v malém je v jejím případě pravdivé: krajina se tu drama-

ticky mění od zeleného a svěžího severu přes hornaté vnitrozemí až po pouštní jih. V rámci Kanár-

ských ostrovů je tento vzácný tím, že tu získáte pocit, že ještě existují tajná místa k prozkoumávání. 
Abyste pochopili zdejší atmosféru tajuplnosti, zamiřte do vnitrozemí, kde vám zdejší dramatické hory 

budou vnucovat představu Tibetu, a nikoli relativně malého ostrova. Bohužel až příliš často se na 

Gran Canarii nahlíží jako na ráj masového plážového turismu a jen málo návštěvníků se vydá pro-
zkoumat bohatou přírodu vnitrozemí. Vzhledem k rozmanitosti terénu je dobrou zprávou, že po vlastní 

ose budeme schopni prozkoumat celý ostrov. 

Pravým opakem bukolicky malebné hornaté krajiny je rozeklané pobřeží posázené bělostnými písčitý-
mi plážemi a, což je známější a více skličující, křiklavou tiárou jednoúčelových prázdninových letovi-

sek. Naštěstí je k životu nepotřebujete. Aktivní návštěvníci Gran Canarie si užijí dost adrenalinu díky 

zdejší nabídce pěších tras, výletů na koních a vodních sportů. Nadšence zaměřené na kulturu podobně 

uspokojí muzea, kostely a historická města a v neposlední řadě poznávání barvitého a kosmopolitního 
hlavního města Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

      sraz účastníků   
    v sobotu 30.ledna 2021 v 8.15 hodin v České Lípě na hlavním nádraží nebo v 9.50 hodin v Děčíně na 

hlavním nádraží, odkud se přesuneme vlakem na letiště Willy Brandt Airport do Berlína. Vlak do Děčína odjíždí 

z České Lípy v 8.32 hodin (zastavuje také na zastávce Holý vrch), vlak Eurocity odjíždí z Děčína v 10.07 hodin., 
přestup v Drážďanech a z Drážďan rychlíkem Deutsche Bahn IC do Berlína přímo na letiště Brandenburg (pří-

jezd ve 12.57 hodin). 
 

      program akce   
1.den – sobota 30.ledna 2021: po příjezdu na nádraží Berlin airport Brandenburg ve 12.57 hodin odbavení a 

v 15.40 hodin odlet s leteckou  společností TAP Portugal  do Lisabonu (přílet v 18.15 hodin, doba letu: 3:35 h), 

přestup a ve 20.30 hodin odlet z Lisabonu se stejnou leteckou společností na Gran Canarii (přílet ve 22.50 hodin, 

doba letu: 2:20 h). Po odbavení na letišti transfer autobusem do 
letoviska  PUERTO RICO, ubytování kolem půlnoci a nocleh.,                                                                                  

2.den – neděle 31.ledna 2021: dopoledne vyzvednutí mikrobusu a 

cca v 10.00 hodin seznámení s letoviskem našeho pobytu a odpo-

ledne výlet do hlavního města ostrova GRAN CANARIA, do LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas má atmosféru 

pevninského Španělska, jíž koření eklektická směska jiných kultur 

včetně africké, čínské a indické. V rámci prohlídky města procház-

ka nejstarší čtvrtí Vegueta, která je od roku 1990 součástí Světo-

vého dědictví UNESCO. Je stylová a módní a sídlí v ní většina 

lepších barů a restaurací. Projdeme také čtvrtí Triana s hlavní ná-

kupní třídou města. V průběhu odpoledne se zastavíme u katedrály 
Catedral de Santa Ana, kde můžeme vystoupat na katedrální věž, 

ze které se naskýtá opravdu úchvatný a široký výhled na okolí až 

k pobřeží. Dalším významným kostelem je Iglesia de San Antonio Abad postavený ve strohém románsko-

kanárském stylu. Právě zde měl Kolumbus údajně prosit o Boží pomoc před vyplutím do Ameriky. Navštívit 

můžete dále muzeum Museo de Colón, které je skvělou ukázkou kanárské architektury či hlavní ostrovní muze-

um Museo Canario, které mapuje dějiny Gran Canarie před dobytím. Večer návrat do místa našeho ubytování a 

nocleh., 

3.den – pondělí 1.února 2021: jen kousek 

od našeho ubytování se nachází nejslavnější 

prázdninové letovisko MASPALOMAS, 

které bude v tento den naším hlavním cílem. 

Vydáme se na zdejší působivé písečné duny, 
na nichž stojí jedny z nejluxusnějších hotelů 

a největší golfové hřiště na ostrově. Duny se 

vlní do dáli od pláže a zabírají 400 hektarů. 

Jejich vnitrozemský střed byl vyhlášen pří-

rodní rezervací s omezeným přístupem. 

V roce 1994 byly tyto nádherné duny prohlášeny za národní park. Po pěší túře (cca 4 km) a pobytu na pláži v 

Maspalomas   přejedeme do   tematického parku PALMITOS PARK, kde v subtropické oáze roste flóra a  žije tu 



 

 

1500 druhů ptáků. Navíc je zde akvárium, výstava orchidejí, dům plazů či aréna malých klokanů a orangutánů. 

Později se podíváme do klasické vnitrozemské grankanárské vesnice MOGAN a v podvečer se zastávíme 

v živém rybářském přístavu a v přístavu jachet, v PUERTO DE MOGÁN. Jakkoli přezdívka „kanárské Benát-
ky“ může být trochu přemrštěná, zdejší architektura a přemostěné vodní kanály jsou půvabné. Návrat do místa 

ubytování a nocleh., 

4.den – úterý 2.února 2021: celodenní pobyt v místě našeho ubytování (pláž?) nebo fakultativní výlet na sou-

sední ostrov TENERIFE, který není zahrnut do startovného a jehož cena je 2360.-Kč (navýšení ceny oproti 

propozicím je způsobeno zdražením jízdenek trajektů., minimální 

počet zájemců 5, maximální počet 8, přihlášky do 10.1.2021). 

V rámci celodenního výletu ranní trajekt z Las Palmas do Santa 

Cruz de Tenerife (odjezd z místa ubytování ve 4.30 h ráno, připlutí 

na Tenerife v 7.40 hodin). V rámci fakultativního výletu nejdříve 

vyjedeme do NÁRODNÍHO PARKU TEIDE s nejvyšší horou 

celého Španělska – horou Teide (3718 m), k jejímuž vrcholu, ale ne 
až na samý vrchol, se můžete přiblížit lanovkou. Poté se projdeme 

kolem zkroucených lávových věžiček s názvy jako Boží prst či 

Katedrála. Souhrně se jim říká Roques de García a jsou výsledkem 

eroze starých vulkanických stěn. Nejpodivuhodnějším útvarem je 

Roque Cinchado. Odpoledne se zastavíme ve vesničce Masca, kde 

začíná známá a úžasná stejnojmenná soutěska a později zavítáme do 

místa Punta de Teno. Pokud měl Platón Kanárské ostrovy za Atlantidu, muselo to být kvůli takovým místům, 

jako je Punta de Teno. Toto nádherné místo na nejzazším severozápadním výběžku ostrova není tajné, ale stále si 

uchovává divokou krásu, kterou turisté nemohou odnést. V podvečer zastávka v letovisku Puerto de la Cruz a 

přejezd do Santa Cruz de Tenerife, odkud v 19.30 hodin odplujeme trajektem zpátky na Gran Canarii. Předpo-

kládaný návrat do místa našeho ubytování ve 22.30 hodin., 

nocleh., 
5.den – středa 3.února 2021: celodenní výlet do hor ostro-

va Gran Canaria. První zastávkou bude vesnička FATAGA, 

která se krčí na malém pahorku před vznešenými útesy na 

západě. Poté projedeme  SAN BARTOLOMÉ DE 

TIRAJANA, které nenabízí žádné pozoruhodnosti, ale vý-

hledy přes Tirajanské údolí jsou fascinující. Pěšky se vydá-

me nejprve ke skále ROQUE NUBLO (tam a zpět 3,2 km) 

a kdo bude chtít může pokračovat pěšky až na nejvyšší vr-

chol ostrova Gran Canaria, na POZO DE LAS NIÉVES 

(1949 m, +6,4 km, stoupání 681 m) a pokud nebudete mít 

ani poté pěší túry dost, můžete dojít na třetí z vrcholů – ROQUE REDONDO (celé 11,9, stoupání: 760 m)., 
všechny úseky kromě prvního se dají absolvovat také naším mikrobusem., odpoledne se zastavíme u šedozele-

ného kamenného kříže Cruz de Tejeda, po němž se místo jmenuje a označuje střed Gran Canarie. Ze zdejších 

vyhlídek si můžete prohlédnout největší přírodní krásy ostrova i tyčící 

se pyramidu Teide na Tenerife… Nádherně rozeklanou krajinou tvo-

řenou vysokými útesy a hlubokými roklemi dojedeme do půvabného 

městečka TEJEDA, postaveného na kopci, které má krásný kostel a 

klikaté uličky lemované domy s balkony. Návrat do místa ubytování., 

nocleh., 

6.den – čtvrtek 4.února 2021: odpočinkový den na plážích a 

v letoviscích MASPALOMAS a PLAYA DEL INGLÉS., možnost 

nákupu suvenýrů, procházka po 5 km dlouhé pobřežní promenádě 

apod., nocleh ve stejném místě., 
7.den – pátek 5.února 2021: celodenní výlet nás tentokrát zavede do 

oblasti s jeskynními obydlími v okolí AGÜIMES. Historické jádro 

města patří k nejlépe zrestaurovaným a nejhezčím na ostrově. Pěší 

ulice, jež obklopují stinné náměstí Plaza del Rosario, lemují nádherné 

ukázky krajové kanárské architektury. Prohlédneme si kostel Iglesia de San Sebastián považovaný za jeden 

z nejkrásnějších příkladů kanárského novoklasicismu. Později dojedeme do GUAYADEQUESTSKÉ ROKLE 

(Barranco de Guayadeque), kde hned u vjezdu stojí do jeskyně zabudované návštěvnické centrum s expozicí 

zabývající se zdejšími původními obyvateli., k exponátům patří i mumie nalezená v 19.století v nedaleké jeskyni. 

Prohlédnout si budeme moci také obydlené jeskyně se zvláštními interiéry a zastavíme se třeba na drink v Baru 

Guayadeque, který sídlí v jeskyni vedle malé podzemní kaple.  Na konci silnice u restaurace Tagoror začínají 

dvě pěší stezky, z nichž jsou úchvatné výhledy až k moři. Kdo bude chtít, může pěšky vyrazit již od návštěvnic-
kého centra nebo až odtud… Pěšky od dvou do osmi kilometrů.  

Odpoledne vyjedeme po vedlejší silnici, která se kroutí do vesnice Santa Lucía de Tirajana. Nejdříve se ale za-

stavíme ve vesničce TEMISAS, usazené na přírodním balkóně, kde se po obou stranách rozloží terasy, a to i  

 



 

v údolích pod vsí. Sama ospalá vesnička má díky původním kamenným domům a chalupám příjemnou atmosfé-

ru. Další vesnice SANTA LUCÍA DE TIRAJANA má podobně atraktivní polohu, protože stojí v horní části 

údolí, které je plná palem, a zářivě bílé domky zpestřují tradiční 

dřevěné okenice. Právě zde sídlí také neobyčejné muzeum Cas-
tillo de la Fortaleza, které můžeme i my navštívit. V podvečer se 

vrátíme do našeho místa ubytování, odpočinek, možnost pobytu 

na pláži a nocleh., 

8.den – sobota 6.února 2021: jeden výlet navíc díky noclehu 

navíc uskutečníme do severní části ostrova GRAN CANARIA. 

Vyjedeme z místa ubytování přes městečko Mogán, které už bu-

deme znát z předchozích výletů, do skalnatých úseků severový-

chodní části ostrova, které budou okořeněny nádhernými výhledy 

na moře a ostrov Tenerife. Projedeme městečkem AGAETE, 

které je přístavem, ze kterého vyplouvají lodě i na sousední os-

trov. Má několik rybích restaurací a pár menších zajímavostí. Přes 
městečko Moya  projedeme 13-ti kilometrovou trasou po horském úbočí s vynikajícími výhledy na severní po-

břeží do města ARUCAS, přezdívaného „perlou Gran Canarie“. Jedná se o půvabné město s pěšími ulicemi, 

které lemují elegantní historické budovy. Neobyčejná je novogotická Iglesia de San Juan, jejíž zdobné špičaté 

věže připomínají Sagradu Familii. Projdeme i po jiných ulicích města, lemovaných barvitými budovami 

v koloniálním slohu. Zajímavá je především bu-

dova radnice z 19.století či městské zahrady ve 

francouzském stylu, tedy s kašnami, altány, so-

chami a majestátními dračinci. Na další zastávce, 

v městě TEROR (navzdory svému názvu nevzbu-

zuje mezi návštěvníky žádný strach) si prohléd-

neme Basilicu de la Virgen del Pino, novoklasický 

kostel zasvěcený patronce Gran Canarie. Jedním 
z nejpůvabnějších domů je Casa de los Patronos 

de la Virgen, který slouží jako skanzen života 

v 18.století. Ze silnice do Las Palmas pak odbočíme na CALDERU DE BANDAMA, což je jeden z největších 

vyhaslých sopečných kráterů na ostrově. Má průměr 1 km a nabízí krásné výhledy, Poblíž je také La Atalaya, 

vesnice, kde se vyrábí nejlepší keramika na ostrově. Poslední večer budeme mít možnost strávit v hlavním městě 

ostrova, v LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Až na místě se můžeme rozhodnout, v které čtvrti města jej 

strávíme… Poté přejezd do místa ubytování a nocleh., 

9.den – neděle 7.února 2021: časně ráno (v 5.00 hodin) odjedeme na letiště Gran Canaria a po odbavení odletí-

me v 7.10 hodin letadlem společnosti TAP Portugal do Lisabonu (přílet v 9.30 hodin, doba letu: 2:20 h), přestup 

a v 10.25 hodin (garantovaný přestup leteckou společností) odlet letadla stejné společnosti do Berlína. Přílet na 

letiště Willyho Brandta Berlín-Brandenburg ve 14.55 hodin (doba letu: 3:30 h). V 17.01 hodin odjezd vlakem 
přímo z letiště do Drážďan, zde přestup a v 19.55 hodin návrat do Děčína. Přípoj do České Lípy je ve 20.43 

hodin, příjezd do České Lípy ve 21.24 hodin. 
 

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

CESTOVNÍ DOKLAD VEZMĚTE TEN, KTERÝ JSTE NAHLÁSILI PRO NÁKUP LETENEK! 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno na jednom místě v letovisku Puerto Rico. Ubytování je v tradičním kanár-

ském domě, v každém apartmánu jsou dvě 2-lůžkové ložnice, obývací pokoj s televizí, trezor, koupelna (sprcha 

nebo vana) a vybavená kuchyňka s mikrovlnou troubou, kuchyňskými potřebami, ledničkou, kávovarem, tousto-
vačem, sporákem, a dále s jídelním stolem a venkov-

ním posezením. 

Stravování: strava není zajištěna. Každý den bude 

možnost zakoupit potraviny v obchodě a v průběhu dne 

i možnost občerstvení v levnějších restauracích a bufe-

tech v letovisku a na výletech. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srov-

natelné s cenami v celé západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se dává spropitné ve výši 10% z účtu. 

Prosím, počítejte s tímto poplatkem již při výběru jídla. 
Tip pro obsluhu  je součástí etikety. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obsluhy.  

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

řům, 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.  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 Gran Canarii 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: Na stravu doporučujeme  cca 150.-€,  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 otevřeny pondělí až pátek 9.00-14.00 a 17.00-20.00 hodin. 

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

součástí EU je) dováženy i 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, zavazadla do letadla 
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob a dalším autem pro 5 osob. 

Vzhledem k poměrně malému úložnému prostoru Vás žá-

dáme o menší zavazadla. Do letadla je dovoleno palubní zava-

zadlo o maximálních rozměrech 55x40x20 cm (max.váha 8 kg) 

a k tomu zavazadlo k odbavení do celkového obvodu 158 cm a 

váhy 23 kg. 

POZOR! Naprosto nevhodné jsou plastové kufry (skořepino-

vé).. 
 

        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, tele-

fon: 922323645 

Španělské velvyslanectví v ČR: Praha 6, Pevnostní 9, telefon  257193687 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné prosíme o platbu do 5.1.2021. Účet č. 084136-2028710214/0800, prosíme o 

zprávu o zaplacení e-mailem. Děkujeme. 
 

 

 

     doprava na letiště  
Dle informací uvedených v kapitole 
„PROGRAM“ akce je jízdenka pro cestu na letiště 

Berlín-Brandenburg zajištěna z Děčína a zpět.  

Jízdenky Česká Lípa – Děčín, prosím, zakupte 

individuálně. Přeprava Děčín-Berlín*airport je 

zajištěna rychlíky Eurocity a Intercity včetně 

místenek. 

 

 

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 


