To nejlepší z Lanzarote + FUERTEVENTURA + OHŇOVÉ HORY TIMANFAYA (letecky z Prahy)
30.11. - 7.12. 2022

35 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28895/

Průvodkyně:

Markéta Petrlíková

Specialista:

Karolína Petrová, +420 596 111 602, petrova@radynacestu.cz

Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa… Objevte místa, kde vše plyne vlastním tempem. Projedete se krajinou
Ohňových hor. Prozkoumáte trhy v Teguise i muzeum Omara Sharifa. Nahlédnete do výroby „bílého zlata“ či produktů
z aloe vera i do života venkovanů. Ochutnáte sopečné víno a kozí sýr. Čekají vás písečné duny i pláže. Poznávejte
skryté poklady Kanárských ostrovů!

Na co se můžete těšit
sopečné vnitrozemí Lanzarote – Ohňové hory
bílé duny přírodního parku na Fuerteventuře
manufaktura na výrobu produktů z aloe vera
ochutnávka vína Malvasía z místních vinic
krásné pláže u Playa Blanca a na La Graciosa

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Lanzarote – Praha včetně letištních tax
kabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel
doprava autobusem z letiště do hotelu a zpět
7x ubytování v 3* hotelu
7x polopenze
celodenní výlet na ostrov Fuerteventura
doprava v rámci výletů po ostrově (Ohňové hory, LagOmar)
průvodce po celý zájezd (mimo volný program)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění
odbavované zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
fakultativní výlet na ostrov La Graciosa
MHD v rámci programu (Teguise + Arrecife)
případné vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 6 000,00 Kč

Cestovní pojištění
Kooperativa A
50 Kč / den / osoba
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Kooperativa B Evropa
100 Kč / den / osoba
Kooperativa C
120 Kč / den / osoba

Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Cena fakultativních výletů:
Cueva de los Verdes: 10 EUR
LagOmar: 6 EUR
MHD Teguise + Arrecife: orientačně 10 EUR

Vstupné
Fakultativní výlet na ostrov La Graciosa
Dítě: 950,00 Kč, Dospělý: 1 590,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Středa 30. listopadu: Dle letových řádů odlet z Prahy na Lanzarote, přesun na ubytování a případné volno.
V závislosti na letových řádech odletíme na ostrov Lanzarote a následně se objednaným transferem dopravíme na hotel. V případě
zájmu můžeme společně vyrazit na procházku po okolí.

Čtvrtek 1. prosince: Poznávání ostrova zahájíme v národním parku Timanfaya s jedinečnou sopečnou krajinou. Pak
navštívíme „skanzen“ tradičních řemesel a prohlédneme si originální díla Césara Manriqueho.
Dnes se vydáme ostrov Lanzarote prozkoumat. Nejdříve nás čeká návštěva národního parku Timanfaya, kterému se také říká
Ohňové hory (Montañas del Fuego).
Tam se můžeme těšit na projížďku autobusem po krajině plné kráterů a dalších bizarních útvarů, jež vznikly při sopečné
činnosti, která není historií, naopak, jen kousek pod povrchem to vře, o čemž se budeme moci přesvědčit na vlastní oči. Místní
průvodci nám to dokáží pomocí několika pokusů.
Na Lanzarote najdeme také pozoruhodná díla Césara Manriqueho, místního umělce, jehož originalitu nelze v jeho výtvorech
přehlédnout. Nejprve za nimi vyrazíme na sever ostrova. Jako první nás cestou čeká Monumento del Campesino, což je
v překladu Památník venkovanů, a je to jakýsi malý skanzen s tradičními řemesly na počest místního venkova.
Poté se vydáme na vyhlášenou vyhlídku Mirador del Río, kde se nám otevře překrásný výhled na sousední ostrov La Graciosa a
na průliv připomínající řeku, který ho dělí od Lanzarote.
Pak dorazíme k Jameos del Agua, částečně dílo přírody a částečně Manriqueho dílo, který tento sopečný tunel přetvořil ve
velice zajímavý multifunkční prostor. Navštívíme restauraci ve skále, podzemní jezírko s velice vzácným ráčkem – albínem – a další
zajímavá zákoutí.
Při zpáteční cestě se zastavíme na pobřeží v El Golfo, kde budeme mít možnost obdivovat mohutnou sílu oceánu, s krásnými
vyhlídkami a přírodními útvary, které vznikly právě díky běsnění živlů.

Pátek 2. prosince: Vyrazíme na ostrov Fuerteventura. Podíváme se k nejkrásnějším vyhlídkám. Prozkoumáme ruiny
středověkého kláštera v Betancuria, ochutnáme kozí sýr a na závěr dne se projdeme bílými dunami.
Třetí den opustíme Lanzarote a vydáme se na sousední ostrov Fuerteventura. Poplujeme trajektem, který nás z Playa Blanca
dopraví do Corraleja a po vylodění se autobusem vydáme do vnitrozemí.
Nejdříve navštívíme malou vesničku La Oliva s romantickým kostelíkem a s „Domem plukovníků“, kde sídlili vojenští vládci
ostrova.
Dále budeme pokračovat kolem posvátné hory Tindaya na dvě vyhlídky s dechberoucími výhledy. Jedna z nich je dílem
slavného Césara Manriqueho a druhá je věnována dvěma místním králům – Guise a Ayose.
Dále budeme pokračovat do bývalého hlavního města Betancuria. Projdeme si uličky tohoto nádherného, krásně upraveného
městečka, zájemci si mohou prohlédnout romantické ruiny středověkého kláštera nebo místní kostelík s malým muzeem.
Kdo bude mít zájem, může ochutnat vynikající kozí sýr a občerstvit se v některé z mnoha krásných hospůdek.
Při zpáteční cestě projedeme hlavním městem Puerto de Rosario a zastavíme v přírodním parku Dunas de Corralejo. Budeme
mít možnost projít se těmito bílými dunami, případně se vykoupat v moři.
Před odjezdem zpět si ještě prohlédneme přístavní město a zdejší letovisko Corralejo. Pak už se vydáme na zpáteční cestu lodí
zpět na Lanzarote.

Sobota 3. prosince: Dnešek si užijeme jako místní. Vyzkoušíme si, jak cestují obyvatelé ostrova Lanzarote, zamíříme
na tradiční trhy v Teguise a v Arrecife si uděláme příjemnou procházku až k laguně Charco.
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Dnes budeme cestovat jako místní obyvatelé a vyzkoušíme zdejší dopravu. Autobusem pojedeme do malého městečka Teguise,
kde se každou neděli konají vyhlášené trhy. Tady místní trhovci nabízejí spoustu tradičních výrobků a vy si zde můžete koupit
třeba zajímavé suvenýry.
Projdeme si i toto malé historické městečko, můžete si prohlédnout místní skromný, ale přesto krásný kostelík, banku netradičně
umístěnou v historické továrně nebo muzeum hudebního nástroje timple, což je taková malá kytarka. A samozřejmě je tu
několik kavárniček a hospůdek, kde se můžeme občerstvit.
Pak se přesuneme opět místním autobusem do hlavního města ostrova – Arrecife. Zde se seznámíme s historickým centrem,
navštívíme pevnost na mořském břehu, odkud je pěkný výhled na město, a procházku ukončíme u místní „Louže“ (Charco),
což je laguna plná lodiček a obklopená řadou restaurací a barů, oblíbené místo, kam nejen místní chodí na procházky a na
něco na zub. A my uděláme totéž.
Nakonec se opět autobusem vrátíme zpět do Playa Blanca.

Neděle 4. prosince: Je čas na odpočinek, slunění, moře… nebo objevování nejkrásnějších pláží ostrova při příjemných
procházkách. Čemu dáte přednost?
Dnes nás čeká zasloužený relax na plážích letoviska Playa Blanca.
Kdo uvítá během lenošení nějakou změnu, může se vydat na nejslavnější lanzarotskou pláž Playa del Papagayo.
Nachází se nedaleko a můžete se na ní vydat buď pěšky, náročnější varianta, ale po cestě budete moci navštívit další krásnou pláž
Playa de Mujeres, nebo dáte přednost pohodlnější cestě katamaránem a místní pobřeží budete moci obdivovat i z mořské hladiny.

Pondělí 5. prosince: Dnes se vypravíme se zájemci za přírodními krásami na Lanzarote a za zručností ostrovanů. Těšit
se můžete na skvělé víno Malvasía, výrobky z aloe vera, solná pole i kulturu.
Dnes nás čeká fakultativní výlet plný zajímavých míst. Nejdříve se přesuneme na sever ostrova a navštívíme úchvatné sopečné
jeskyně Cuevas de los Verdes, které nás ohromí svou neskutečnou krásou a tajemností. Budeme zde svědky i velice
zajímavého experimentu.
Poté navštívíme neméně zajímavý dům s bohatou historií. LagOmar, původně dům slavného herce Omara Sharifa, dnes
proměněný v muzeum.
Jde o dílo slavného, již zmíněného, umělce Césara Manriqueho a jako jinde, i zde, skvělým způsobem zakomponoval dům do
místního prostředí. Kromě nádherných zákoutí a úžasných výhledů si budete moci prohlédnout Sharifovu koupelnu, ložnici nebo
stůl, u kterého tento dům prohrál v kartách.
Následující zážitek potěší zejména milovníky vína. Lanzarote je proslavené svými velice zajímavými a netypickými vinicemi a
skvělou odrůdou vína Malvasía. Nesmíme tedy vynechat návštěvu vinic spojenou s ochutnávkou a prohlídkou staré usedlosti,
kde se toto víno vyrábí. Zde si můžeme dopřát i něco dobrého na zub.
Během dnešního výletu navštívíme i malou manufakturu na výrobu produktů z místního pokladu – aloe vera. Seznámíme se
s významem této rostliny, tak důležité pro místní obyvatele, a budeme si moci koupit výrobky z této zázračné léčivé rostliny.
Další zastávka bude u solných polí Salinas del Janubio. Sůl je dalším zdejším pokladem, na který jsou místní obyvatelé tak
pyšní. My budeme mít možnost podívat se, kde se toto bílé zlato vyrábí.
V odpoledních hodinách se vrátíme zpět do hotelu.

Úterý 6. prosince: Předposlední den věnujeme oddechu na sousedním ostrůvku La Graciosa. Užijeme si vyhlídkovou
plavbu katamaránem na pláž Playa Francesa, kde budeme zaslouženě relaxovat.
Dnes nás čeká výlet na sousední, přírodně zachovalý ostrůvek La Graciosa, kam se přemístíme místní lodní dopravou ze severu
Lanzarote.
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Na Graciose nasedneme na luxusní katamarán a vyhlídkovou plavbou se dostaneme z hlavního města Caleta de Sebo až na
pláž Playa Francesa. Zde loď zakotví a my si budeme moci užívat vodních aktivit, například kanoí, šnorchlování nebo se prostě
jen opalovat na pláži.
Oběd včetně nealkoholických nápojů, piva a sangrie v ceně výletu.

Středa 7. prosince: Dle letových řádů možné individuální volno a odlet zpět do Prahy.
V závislosti na letových řádech bude poslední den věnován odpočinku, procházce po letovisku, případně nákupu suvenýrů.
Poté se objednaným transferem přesuneme na letiště a následovat bude odlet zpět do Prahy.
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