To nejlepší z Tenerife + LA GOMERA (letecky z Prahy)
15.5. - 22.5. 2023

32 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/29020/

Průvodkyně:

Markéta Petrlíková

Specialista:

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

Dopřejte si Kanáry – s průvodcem, který se vyzná… Společně se vydáte za krásami ostrovů Tenerife a La Gomera.
Užijete si moře a letovisko Puerto de la Cruz. Vydáte se do národního parku se sopkou Pico del Teide, Orotavy i
hlavního města Santa Cruz. Projdete se vavřínovými lesy i Kolumbovým městem San Sebastian. Poznávejte
Španělsko jako nikdy předtím a prožijte kanárský ostrov Tenerife!

Na co se můžete těšit
ukázka pískacího jazyka na ostrově Gomera
nejvyšší španělskou horu Pico del Teide
nádherné sopečné i saharské písečné pláže
kouzelné šlechtické město Orotava

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Tenerife – Praha se všemi poplatky
zavazadla dle podmínek letecké společnosti
transfer letiště – Tenerife (hotel) – letiště
7x ubytování v 3* hotelu
7x polopenzi formou bufetu
1x oběd na ostrově La Gomera
trajekt na ostrov La Gomera
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program)
výlety: 3. den (Teide-Masca-Garachico) + 4. den (MHD do Orotavy) + 7. den (Laguna-Teresitas-Santa Cruz)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění
vstupné na místě
výjezd lanovkou pod Pico del Teide
fakultativní výlet Masca trekking: 50 €/os. nebo jiný výlet
příplatek za jednolůžkový pokoj: 4 500,00 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.

Vstupné
Výjezd lanovkou pod Pico del Teide
Dospělý: 1 300,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Pondělí 15. května: Odlet na Tenerife, ubytování v letovisku Puerta de la Cruz a a dle času příletu případný první
společný program.
Kolem poledne a v závislosti na letových řádech odlet z Prahy na Tenerife, po příletu následuje transfer z letiště do letoviska
Puerta de la Cruz, příjezd do hotelu a ubytování.
Možnost programu s průvodcem.

Úterý 16. května: Po dopolední informační schůzce nás dnes čeká seznámení s městem Puerto de la Cruz.
Vydáme se prozkoumat historické město Puerto de la Cruz, které se nachází na severu ostrova v nejúrodnějším údolí Orotava.
Město s 30 tisíci obyvateli je jedním z nejoblíbenějších letovisek na Kanárských ostrovech, a to zejména díky množství
turistických atrakcí, které je možné navštívit i ve dnech, kdy nesvítí slunce.
Město je atraktivní zejména svým starým centrem s balkónovými domy, palmovými náměstími a rybářskými kostely,
pobřežní promenádou s mořskými bazény Lago Martiánez, bary, restauracemi a cukrárnami. Vulkanická pláž Playa Jardín a
její plážová zahrada je skutečným parkem s pobřežní promenádou kolem pláží.
Mezi další atrakce města patří Loro Park, Botanická zahrada nebo Orchidárium.

Středa 17. května: Dnešní celodenní výlet nás zavede za nejkrásnější přírodou ostrova. Projedeme několika
vegetačními pásmy od nejúrodnějšího údolí Orotava až po nejvyšší vrchol Pico del Teide a uvidíme mimo jiné lávové
městečko či nejstarší rostlinu ostrova!
Výlet zahájíme prudkým stoupáním do centra ostrova Tenerife. Poté nás přivítá Národní park Las Cañadas del Teide, který byl
právem zařazen mezi zajímavosti UNESCO. Projížďka po dně kráteru značně připomíná průjezd měsíční krajinou: lávová pole
úžasných barev, různé sopky a vulkány včetně majestátně se tyčící sopky Pico del Teide (3 718 metrů n. m.), nejvyššího vrcholu
Španělska. Fakultativní výjezd lanovkou pod vrchol.
Adrenalinovým zážitkem bude následující průjezd horskou roklí Masca a zastávka ve stejnojmenné malebné vesnici na dně
soutěsky, kam se dostaneme úzkou silnicí čítající stovky serpentin a vedoucí po hraně 600 metrů hluboké rokle.
Odtud se již vracíme severně k městům Garachico a Icod de los Vinos. Garachico, bohaté město zničené výbuchem sopky a
později znovu vykopané z lávového popela, přímo vybízí k procházce. Icod de los Vinos se pyšní nejstarší rostlinou ostrova,
tzv. Dračí strom.

Čtvrtek 18. května: Tentokrát se přesuneme na sever ostrova, kde budeme poznávat šlechtické město Orotava.
Město Orotava je právem přezdíváno perlou ostrova: krásně se dochovalo jeho historické centrum s řadou paláců, kostelů a
balkónových domů. Procházku zahájíme na náměstí Konstituce s dominikánským kostelem a klášterem, uvidíme zahrady
Marqéze De la Quinta Roja, navštívíme hlavní kostel Neposkvrněného početí a zastavíme se u Radnice, místa pořádání
jednoho z nejkrásnějších svátků Tenerife, slavnosti Božího těla.
Prudké stoupání nám kompenzuje návštěva slavných balkónových domů a polodennní návštěvu Orotavy zakončíme v kavárně
šlechtického domu Casa Lercaro s jedinečným výhledem na údolí, kde si vychutnáme místní specialitu kávu Barraquito.
Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Pátek 19. května: Tento den je určen pro individuální program nebo se lze zúčastnit fakultativního
výletu Masca trekking.
V rámci individuálního programu doporučujeme např. plážování u moře nebo návštěvu městečka Puerto de la Cruz. Mezi
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hlavní atrakce města patří Loro Park, Botanická zahrada nebo Orchidárium. Další možností je fakultativně plavba katamaránem za
kulohlavci – místními velrybami.
Výlet Masca trekking – pohoří v západní části ostrova Tenerife nabízí jedinečnou kombinaci pěší turistiky, plavbu na lodi a výlet
minibusem. Výlet zahrnuje ranní transport přes pohoří Teno do strže Masca s jedinečnou serpentinovou silnicí. Následuje
tříhodinový pěší pochod roklí v Gigantických skalách, koupání na pláži a nezapomenutelná plavba lodí kolem skalních
bloků s možností pozorování delfínů nebo kulohlavců. Sportovní obuv je pro tento výlet podmínkou!
Tento výlet je fakultativní a průvodce vybere na místě v hotovosti cca 50 €/osobu. Tento výlet se bude konat pouze v
případě příznivého počasí. Výlet nedoporučujeme osobám s pohybovým omezením nebo zdravotními komplikacemi.
CK si vyhrazuje změnu nabídky fakultativního výletu dle jejich dostupnosti, aktuální nabídka výletu bude upřesněna
nejpozději v pokynech k zájezdu.

Sobota 20. května: Jedinečným zážitkem bude celodenní výlet na sousední zelený ostrov La Gomera.
Trajektem se společně přesuneme na ostrov La Gomera. Trajekty jezdí pomaleji, aby neplašily kulohlavce v místních vodách, a tak
na sousední ostrov dorazíme asi za hodinu a půl. La Gomera je pro mnoho rostli endemický, čekají tak na nás nejen banánové
plantáže nebo ostrovní novinka - políčka s aloe vera, ale i množství rostlin, které jinde nenajdeme.
Neodepřeme si návštěvu Národního parku Garajonay, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Tady se
skrývá živoucí relikvie ze třetihor, fascinující stálezelený a pohádkový vavřínový prales. Nevynecháme ani návštěvu malého
etnografického muzea, kde se dozvíme, jak zde lidé žili a pracovali a v místní botanické zahradě se můžeme vyfotit s
překrásnými květy africké květiny Protea nebo s množstvím jiných endemitních druhů.
Oběd si vychutnáme ve společnosti jedné z nejzajímavějších místních tradic. Uvidíme a především uslyšíme ukázku místního
pískacího jazyka. Tato speciální dorozumívací technika zvaná silbo gomero, slouží po staletí místním k dorozumívání
se na dlouhé vzdálenosti. Dodnes se děti ve školách tento jazyk učí, zároveň byl jazyk zapsán na seznam světového dědictví
UNESCO jako mistrovské dílo ústního a nehmotného dědictví lidstva. Některé tradice je potřeba uchovávat a my budeme mít
jedinečnou možnost kousek této tradice zažít.
Odpoledne nás čeká hlavní město ostrova, příjemné a malé městečko San Sebastian. Projdeme se malebnými uličkami,
navštívíme místní kostel, dáme si kávu nebo drink a nakoupíme suvenýry. Nevynecháme ani místo, kde se podle legendy
ubytoval Kryštof Kolumbus těsně před vyplutím na svou objevitelskou cestu do Ameriky.
Poté se přesuneme trajektem zpět na ostrov Tenerife a autobus nás doveze na hotel.

Neděle 21. května: Čeká nás celodenní výlet do severního cípu ostrova Tenerife. Kromě návštěvy hlavního města
Santa Cruz a města San Cristobal de la Laguna dnes také budeme mít možnost osvěžit v moři.
San Cristobal de la Laguna má velmi dobře zachovalé historické centrum se šlechtickými paláci, kláštery a kostely, a proto bylo
zařazeno mezi památky světového dědictví UNESCO. Jedná se rovněž o původní hlavní město, sídlo biskupa s nejstarší
univerzitou na Kanárských ostrovech.
Prohlídku začneme na Plaza del Adelantado – náměstí obklopené domy s balkóny jako Palacio de Nava, Ayuntamiento a Casa
de los Capitanes Generals. Z náměstí vede jedna z nejkrásnějších ulic směrem ke katedrále a končí u nejstaršího kostela města
Nuestra Seňora de la Concepción, jehož nápadná sedmipatrová zvonice je považována za symbol La Laguny.
Odpoledne se přesuneme až na severovýchodní výběžek nad hlavním městem – poloostrov Anága. Místo není příliš turisticky
navštěvováno, a tudíž si zachovalo jedinečnou přírodu. Pohoří fascinuje rozeklanými skalisky a hustým zeleným porostem. Hory
střídají obrovská údolí spadající až k moři. Zastavíme se na saharské pláži Las Teresitas, kde budeme mít možnost se vykoupat a
závěrem dne ještě společně navštívíme hlavní město Santa Cruz.

Pondělí 22. května: V dopoledních hodinách individuální program. V odpoledních hodinách je zajištěn transfer z
hotelu na letiště, následuje odlet do Prahy.
V závislosti na letových řádech možné osobní volno ke koupání, nákupům suvenýrů nebo relaxu v kavárně. Přesun objednaným
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transferem na letiště a odlet zpět do ČR.

To nejlepší z Tenerife + LA GOMERA (letecky z Prahy)
https://www.radynacestu.cz/t/29020/

To nejlepší z Tenerife + LA GOMERA (letecky z Prahy)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strana 5/5

14155-29020

