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S Miejska plaża w Puerto de Mogán na Gran Canarii zwanym Wenecją Wysp Kanaryjskich

T Wioska Masca w górskim wąwozie na Teneryfie
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T Laguna Sotavento na Fuerteventurze

© RENÉ EGLi By MELiÁ

S Marsjański krajobraz charakterystyczny dla Parku Narodowego Timanfaya na Lanzarote
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Na Teneryfie, najczęściej odwiedzanej z całego archipelagu (5,8 mln gości w 2018 r.,
w tym 4,5 mln zagranicznych), najwięcej
wczasowiczów przyciągają kurorty położone
w południowych gminach Adeje i Arona. Do
najpopularniejszych należą Los Cristianos,
Playa de las Américas i Costa Adeje. Połączone eleganckim deptakiem ciągnącym
się wzdłuż plaż (pięć z nich odznaczono
w 2018 r. Błękitną Flagą), różnią się atmosferą i rodzajem rozrywek. Miejscowość
Los Cristianos rozwinęła się wokół dawnej
osady rybackiej i portu, z którego wypływają promy na mniejsze Wyspy Kanaryjskie
– La Gomerę, La Palmę i El Hierro. Z dwóch
znajdujących się tutaj wzgórz (Montaña
Chayofita, 114 m n.p.m., i Montaña de Guaza,
428 m n.p.m.) rozpościerają się piękne widoki na okolicę. Osobom nastawionym na

URLOP POD WULKANEM
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TT Wielokrotnie odznaczana Błękitną Flagą piękna plaża Torviscas w kurorcie Costa Adeje
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SS Żmijowce na szlaku Chavao (ponad 2050 m n.p.m.) ze szczytem Teide w tle

Z Puerto de Santiago możemy dotrzeć krętą drogą do najczęściej odwiedzanej atrakcji Teneryfy – Parku Narodowego Teide.
Z północnych zboczy da się zaobserwować
zjawisko morza chmur – zaleganie warstwy obłoków poniżej miejsca, z którego
patrzymy. Na terenie parku wzrok przyciągają kratery, kominy wulkaniczne, różnokolorowe skały o intensywnych barwach.
Zachęcam do wjechania kolejką linową na
Pico del Teide (3718 m n.p.m.), najwyższy
szczyt Hiszpanii (pasażerowie docierają nią
na wysokość 3555 m n.p.m.). Przy sprzyjających warunkach widać stąd sąsiednie
wyspy – La Gomerę, La Palmę i El Hierro.
Uwagę zwracają pobliskie charakterystyczne białe zabudowania Obserwatorium Teide
(Observatorio del Teide). Dzięki niezwykłej
przejrzystości powietrza naukowcy mogą
przeprowadzać w nim badania nieba. Nocą
w Parku Narodowym Teide nietrudno też
spotkać astronomów amatorów. Lokalne 

TT Astronomiczne Obserwatorium Teide leży na wysokości 2390 m n.p.m.

SS Kompleks rekreacyjny Lago Martiánez z lat 70. XX w. w Puerto de la Cruz
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Różnice w średniej temperaturze powietrza
na wyspach między okresem letnim a zimowym wynoszą ok. 10°C. Na wybrzeżu, na terenach do wysokości 200 m n.p.m., notuje
się mniej więcej 200 mm opadów rocznie.
W tym rejonie średnia roczna temperatura
wynosi 19–23°C. Na obszarach leżących wyżej występują większe opady i jest trochę
zimniej. Na wyspach górzystych (Teneryfa,
Gran Canaria) termometry pokazują wyższe wartości na południu, tam bywa również
bardziej sucho.

NIE CZAS NA NUDĘ

TT Naturalne baseny powstałe przy plaży San Telmo w Puerto de la Cruz

©© Leszek Mika/wyspy-szczesliwe.pl

A

rchipelag charakteryzuje się łagodnym, suchym, stabilnym klimatem,
uważanym za jeden z najlepszych na
świecie. Takie korzystne warunki zawdzięcza swojemu położeniu w strefie podzwrotnikowej. Poza tym zimny Prąd Kanaryjski
działa jak naturalna klimatyzacja.
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korzystanie z uroków życia nocnego spodoba się Playa de las Américas. Mówi się,
że jest w niej tyle barów, klubów nocnych
i dyskotek, ile dni w roku. Costa Adeje to
spokojniejszy kurort, uznawany za największe skupisko 5-gwiazdkowych hoteli
w Europie. Można tu pływać skuterami i na
bananach ciągniętych przez motorówki,
uprawiać parasailing, flyboarding czy stand
up paddling (SUP). W pobliżu działa popularny park wodny – inspirowany tajlandzką
architekturą Siam Park.
Na południu wyspy znajduje się sześć pól
golfowych. W okolicach Golf del Sur (łącznie 27 dołków) otwarto w listopadzie 2018 r.
luksusowy, 5-gwiazdkowy hotel rodzinny
Fantasía Bahía Príncipe Tenerife, w którym
wystrój nawiązuje m.in. do legend związanych z Teneryfą.
Popularną atrakcją wśród rodzin są
wycieczki na obserwowanie delfinów lub
wielorybów w ich naturalnym środowisku.
Statki wypływają z mariny w Los Gigantes
usytuowanej na zachodzie wyspy. Miasteczko jest połączone promenadą z sąsiednim
Puerto de Santiago. Oba są spokojne, a ich
zadbane, wulkaniczne plaże długo oświetla zachodzące słońce. Rozciągają się stąd
spektakularne widoki na sięgające wysokości 600 m bazaltowe klify (Acantilados
de Los Gigantes) i sąsiednią La Gomerę.
Warto wybrać się na wycieczki po okolicy,
np. do ukrytej w górskim wąwozie malowniczej wioski Masca, która w przeszłości miała
stanowić kryjówkę piratów.

« W 2018 r. Wyspy Kanaryjskie pod względem
liczby odwiedzających je zagranicznych
gości znalazły się na trzecim miejscu wśród
wszystkich wspólnot autonomicznych Hiszpanii
(po Katalonii i Balearach). Na archipelag
przybyło ponad 13,8 mln turystów z zagranicy.
Blisko 13,5 mln osób wybrało Teneryfę, Gran
Canarię, Fuerteventurę i Lanzarote. Na tych
czterech największych kanaryjskich wyspach
rozwinęła się najlepsza infrastruktura
turystyczna w całym regionie. Turystów
przyciągają tu piękne plaże, egzotyczne
krajobrazy i słoneczna pogoda. »
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S Dolina Agaete pokryta licznymi uprawami

S Plaża w kurorcie Puerto Rico de Gran Canaria

© GRAND HORiZON
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T Rowerzyści mijający formację skalną Los Azulejos niedaleko wioski Veneguera na Gran Canarii
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Przyrodniczego Tamadaba (Parque Natural
de Tamadaba) i wycieczek do okolicznych
atrakcji: Parku Archeologicznego Maipés
(Parque Arqueológico del Maipés), Malowanej Jaskini (Cueva Pintada) w miejscowości Gáldar i przypominającego olbrzymi
plaster miodu spichlerza zwanego Cenobio
de Valerón.
Na tarasowych polach pobliskiej doliny
Agaete (Valle de Agaete) uprawia się mango,
papaje, awokado i cytrusy. W tym regionie
znajdują się także jedyne w Europie plantacje kawowców. W gospodarstwie Finca de
La Laja, którego historia sięga ponad 200 lat
wstecz, turyści poznają proces pozyskania
napoju z ziaren kawowych i mogą spróbować kawy arabiki o obniżonej zawartości
kofeiny.

S Grand Horizon, luksusowy kompleks apartamentów

firmy organizują wycieczki na wulkan połączone z obserwowaniem ciał niebieskich za
pomocą profesjonalnego sprzętu.
Warto udać się również dalej na północ
i zajrzeć do jednego z najładniejszych miast
na wyspie – La Orotavy. Swój urok zawdzięcza ona historycznej zabudowie, wąskim,
stromym uliczkom i drewnianym balkonom.
Chętnie odwiedzanym przez turystów obiektem jest tu Casa de Los Balcones. Niedaleko
stąd leży Puerto de la Cruz, które mimo tłumów przyjezdnych zachowało kanaryjski
charakter. Oprócz licznych barów, restau-
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racji, kawiarni, sklepów i wysokich hoteli
są w nim także zabytkowe budynki, malownicze ogrody i place. Na zainteresowanie
zasługuje zaprojektowany przez urodzonego w 1919 r. na Lanzarote Césara Manrique
kompleks basenów Lago Martiánez. Miłośnicy zwierząt powinni zajrzeć do ogrodu
zoologiczno-botanicznego Loro Parque.
Turyści chętnie wybierają się też do
La Laguny (San Cristóbal de La Laguna),
słynącej z kolorowej historycznej architektury. Poza tym udają się również do
kosmopolitycznej stolicy wyspy, Santa Cruz

de Tenerife, żeby wziąć udział w niezmiernie
barwnych obchodach karnawału (w 2019 r.
główne parady odbyły się 1 i 5 marca).

SPOTKANIE PRZY KAWIE
Tylko ok. 80-minutowy rejs promem dzieli
stolicę Teneryfy od zachodniego wybrzeża sąsiedniej Gran Canarii. W Puerto de las
Nieves na marzących o spokojnym urlopie
wczasowiczów czekają wakacyjne apartamenty i 4-gwiazdkowy hotel spa położony
tuż obok naturalnych basenów. Miasteczko
jest dobrą bazą do wędrówek szlakami Parku

KANARYJSKA WENECJA
Po oddaniu w 2017 r. pierwszego odcinka nowej autostrady GC-2 czas przejazdu
z Agaete na turystyczne południe Gran
Canarii skrócił się do ok. 1,5 godz. Położone
tu Puerto de Mogán zachwyca przyjezdnych
białymi domkami z pergolami ozdobionymi przez zawsze kwitnące bugenwille. Jego
poprzecinane kanałami centrum nazywane
jest Wenecją Wysp Kanaryjskich. Miejscowa
osłonięta falochronami plaża ze względu
na przybrzeżne płycizny idealnie nadaje się
dla rodzin nawet z małymi dziećmi. Atrakcją
dla najmłodszych będzie też 40-minutowa
wycieczka łodzią podwodną Golden Shark
cumującą w tutejszej marinie. Osoby, które przyglądanie się przez bulaje bogatemu
życiu morskiemu zachęci do spróbowania
nurkowania ze sprzętem, mogą wziąć udział
w kursach prowadzonych przez polską szkołę – Delphinus Diving School.

TROPIKI I PIASKI PUSTYNI
W gminie Mogán przemieszczanie się między położonymi na wybrzeżu kurortami
ułatwiają promy. Do najpopularniejszych
miejsc w tym rejonie należy przyjmująca

kształt półksiężyca i otoczona falochronami
zatoka w Puerto Rico (Puerto Rico de Gran
Canaria). W dwóch marinach oferowane są
m.in. wycieczki motorówką, parasailing,
kilkugodzinne rejsy katamaranem lub wyprawy na połowy dalekomorskie. Przy promenadzie i w ciągnących się od wybrzeża
w głąb kurortu centrach handlowych mieszczą się liczne restauracje, kluby muzyczne
i bary karaoke. Spokojniejsi wczasowicze
wieczorami podziwiają widoki na ocean
z tarasów apartamentów znajdujących się
na klifach. Przybrzeżny deptak prowadzi
do plaży Amadores (Playa de Amadores).
Oblewające ją wody przybierają rozmaite
odcienie turkusu. Bardzo drobny i jasny piasek pokrywający brzeg pochodzi z Karaibów.
Podobnie jest w pobliskim Anfi del Mar, któremu atrakcyjności dodaje tropikalny ogród
z wysokimi palmami.
Najpopularniejsze miejscowości wypoczynkowe leżą w gminie San Bartolomé
de Tirajana. Każdy z czterech tutejszych kurortów ma odmienny charakter. Łączy je nadmorska promenada. Oprócz tego wyróżniają
się również plażami oznaczonymi Błękitną
Flagą. Meloneras stanowi spokojną enklawę z 5- i 4-gwiazdkowymi hotelami oraz
luksusowymi butikami. Charakterystycznym punktem Maspalomas jest wzniesiona
w XiX w. imponująca latarnia morska, w której w lutym 2019 r. otwarto muzeum etnograficzne z interesującymi eksponatami pochodzącymi z okresu od XV do XX stulecia.
Nieopodal znajduje się Specjalny Rezerwat
Przyrodniczy Wydm Maspalomas (Reserva
Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas) z jeziorem i oazą. Wydmy ciągną się
do miejscowości Playa del inglés, tworząc
przypominającą pustynię 6-kilometrową
plażę. Wydzielono na niej strefy dla naturystów i surferów oraz obszar przeznaczony
na przejażdżki na wielbłądach. Za świetną
atrakcję dla całej rodziny uchodzi Aqualand
Maspalomas ze zjeżdżalniami wodnymi.
W tym kompleksie wodnym popływamy 

Z Grankan Tours spodziewaj się
po Teneryfie więcej niż oczekujesz!
Organizujemy niepowtarzalne i kameralne wycieczki
z autorskim programem w najpiękniejsze i często
niedostępne miejsca Teneryfy. Tempo i program
dostosowywane indywidualnie do uczestników!
GRANKAN TOURS zaprasza szlakami Guanczów.

WYCI

ECZKI TWOICH MARZEŃ

Ewa Jasińska
Główny Organizator Wycieczek
I-0004358.1
tel.: 0034 677 635 311,
0048 665 285 690
e-mail: ewa@aktywnagrancanaria.eu
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S Fasada XVI-wiecznej Katedry św. Anny w historycznym centrum Las Palmas de Gran Canaria

także z lwami morskimi (leones marinos).
Warto też wybrać się do rozległego ogrodu
botaniczno-zoologicznego Palmitos Park
z delfinarium, położonego kilkanaście kilometrów na północ od miasta. Do kurortu
Playa del inglés przyciągają liczne dyskoteki
i kluby. Sąsiednia miejscowość San Agustín
przypadnie do gustu amatorom wypoczynku przy niezakłóconym niczym szumie
oceanu. Chlubi się również największym

(zajmującym powierzchnię ok. 7 tys. m²)
centrum talasoterapii w Europie (Thalasso
Gloria San Agustín).
Na Gran Canarii działa osiem profesjonalnych pól golfowych. Wyspa jest też popularna wśród cyklistów (zwłaszcza zimą),
którzy przyjeżdżają trenować na jej krętych,
górskich drogach. Chętni mogą wybrać się
na krótszą wycieczkę rowerową z przewodnikiem, a także zdecydować się na tygodnio-

Serce stolicy wyspy, 380-tysięczne
Las Palmas de Gran Canaria, stanowi historyczna dzielnica Vegueta z XVi-wieczną Katedrą św. Anny (Catedral de Canarias). Wzdłuż
ponad 3-kilometrowej plaży Las Canteras
stoją liczne hotele. Przy promenadzie można surfować, grać w siatkówkę, delektować
się mojito w kubańskim barze, wybrać się
na lekcję swingu w domu kultury Fábrica
La isleta (Centro Artístico Multidisciplinar)
lub na koncert symfoniczny w Auditorio
Las Palmas de Gran Canaria imienia Alfreda Krausa (1927–1999), najsłynniejszego
kanaryjskiego tenora. Smakosze chętnie
odwiedzają cztery hale targowe z produktami spożywczymi i restauracje z kuchniami
z pięciu kontynentów. W okolicy nabrzeża,
przy którym cumują statki wycieczkowe
(Muelle Sanapú), w grudniu 2017 r. otwarto
robiące ogromne wrażenie akwarium Poema
del Mar, gdzie sprowadzono zwierzęta z ponad 350 gatunków z całego świata.
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PLAŻA ARCHIPELAGU

T Modna Playa de Morro Jable (Playa del Matorral)
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S Centrum kitesurfingowe René Egli by Meliã
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Z Gran Canarii w niewiele ponad 2 godz.
dostaniemy się na Fuerteventurę słynącą z powyżej 150 km plaż. Promy zawijają
np. do rybackiego miasteczka Morro Jable.
W jego centrum znajduje się wiele mieszkań
wakacyjnych położonych jakieś 100 m od
zatoki, częściowo osłoniętej od wiatru przez
niewielkie wzniesienie. Ukwiecony deptak
z restauracjami serwującymi ryby z porannego połowu na tarasach z widokiem na
ocean prowadzi do plaży Jandía, przy której
usytuowane zostały większe hotele i centra handlowe. W jej sąsiedztwie rozciąga się
obszar chroniony Saladar de Jandía (Sitio
de interés Científico de Playa del Matorral),
będący przykładem ekosystemu powstałego
na terenie o dużym zasoleniu. Przy ścieżce rowerowej znajduje się wypożyczalnia,
w której dostępne są także rodzinne rowery
czterokołowe i pojazdy typu buggy. Latarnia morska dzieli odcinek wybrzeża na dwie
strefy: ogólnodostępną i przeznaczoną dla
naturystów. Pasjonaci wędrówek powinni
zdobyć najwyższy szczyt Fuerteventury Pico
de la Zarza (807 m n.p.m.), z którego można podziwiać cały półwysep Jandía. Dobrze

widać z niego zwłaszcza zjawiskową plażę
Cofete, popularny cel wycieczek samochodami terenowymi.
Podczas odpływu warto wybrać się na
ok. 25-kilometrową pieszą wyprawę wzdłuż
południowo-wschodniego wybrzeża półwyspu – od Morro Jable do spokojnego kurortu Costa Calma. Niedaleko tego ostatniego znajduje się Playa de Sotavento. To jedna
z najpiękniejszych plaż nad Atlantykiem.
W jej okolicy od 35 lat działa nowoczesne centrum wind- i kitesurfingu René Egli
by Meliã, które zatrudnia również polskich
instruktorów. Początkujący kursanci i osoby
bardziej zaawansowane trenują na rozległej
(o długości ponad 4 km i szerokości powyżej 200 m), zależnej od przypływów lagunie
w miejscu, gdzie zawsze panują sprzyjające
warunki wiatrowe, lub na oceanie pod czujnym okiem ratowników na skuterach wodnych. Wind- i kitesurferzy mogą zatrzymać
się w pobliskim hotelu Meliã Fuerteventura
(4 gwiazdki plus) z tropikalnym ogrodem
i czterema basenami (w tym jednym specjalnie dla najmłodszych) oraz elegancką
strefą spa i wellness albo w Sol Beach House
at Meliã Fuerteventura (obiekcie przeznaczonym dla turystów powyżej 16. roku życia)
z oryginalnymi, modnymi i komfortowymi
pokojami z widokiem na Atlantyk.

WYPOCZYNEK Z DZIEĆMI
W miasteczku La Lajita znajduje się ogród
zoologiczno-botaniczny Oasis Park Fuerteventura. Do jego największych atrakcji
należą m.in. pokazy z udziałem uszanek
kalifornijskich i ptaków, przejażdżki na wielbłądach, spotkanie oko w oko z lemurami
czy możliwość karmienia zwierząt. Z każdej
miejscowości turystycznej na wyspie chętnych dowozi się do parku bezpłatnie.
Z dziećmi warto wybrać się również do
Oceanarium Explorer w Caleta de Fuste.
Z tutejszej przystani wyruszają katamarany
na obserwowanie delfinów i łódź ze szklanym dnem. Można wypożyczyć motorów-

S Monumento Natural de Ajuy z nadmorskimi jaskiniami i najstarszymi skałami na archipelagu
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we wakacje na dwóch kółkach z noclegami
w różnych hotelach. Organizatorzy takich
pobytów zapewniają serwis techniczny na
trasie, a przedsiębiorczy miejscowi w pobliżu punktów widokowych prowadzą kioski,
w których serwują świeżo wyciśnięte soki
z tropikalnych owoców.

© LESZEK MiKA/WySPy-SZCZESLiWE.PL
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S Plantacja oliwek europejskich w okolicy miejscowości Valles de Ortega na Fuerteventurze

kę, kajak lub rower wodny oraz spróbować
swoich sił w akrobacjach na flyboardzie.
Plaże w tym niewielkim i charakteryzującym się niską zabudową kurorcie mają jasny
piasek i są osłonięte od fal. Turyści mogą
korzystać także z dwóch 18-dołkowych pól
golfowych (Fuerteventura Golf Club i Golf
Club Salinas de Antigua) oraz nowoczesnego centrum talasoterapii w 4-gwiazdkowym
hotelu Barceló Fuerteventura Thalasso Spa.
Autobusem dojedziemy do oddalonej stąd
o ok. 13 km stolicy wyspy, 40-tysięcznego Puerto del Rosario z niedużym historycznym centrum, deptakiem handlowym
i szlakiem rzeźb w plenerze. Niedaleko leży
też malownicza i zabytkowa Betancuria,

która do 1834 r. pełniła funkcję najważniejszego ośrodka administracyjnego na
Fuerteventurze.

GEOLOGICZNE CIEKAWOSTKI
W rybackiej wiosce Ajuy, położonej na zachodnim wybrzeżu wyspy (w gminie Pájara),
znajduje się Monumento Natural de Ajuy.
Na ten pomnik przyrody składa się plaża,
która skamieniała przed 4 mln lat, i bazaltowe jaskinie uformowane ponad 70 mln
lat temu. Można tutaj podziwiać najstarsze
skały na całym archipelagu (tzw. Complejo
Basal). Na Fuerteventurze na prawdziwych
pasjonatów geologii czeka wiele interesujących zakątków. Ciekawym miejscem jest 

Spełniamy Twoje Marzenia
Jesteśmy polskim biurem lokalnym
specjalizującym się w organizacji
wycieczek fakultatywnych.
Zapraszamy do wspólnego
odkrywania uroków najpiękniejszej
z Wysp Kanaryjskich.

WYCI

ECZKI TWOICH MARZEŃ

Ewa Jasińska
Główny Organizator Wycieczek
I-0004358.1
tel.: 0034 677 635 311,
0048 665 285 690
e-mail: ewa@aktywnagrancanaria.eu
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Nie z tej planety wydają się być też lokalne winnice. Wzgórza w kolorze węgla
pokryte jednolitą siatką złożoną z dołków
z popiołów lapilli (picón) otoczonych kamiennymi murkami przypominają bardziej
surrealistyczną instalację niż uprawy. Przez
region winiarski La Geria przebiega łatwy,
9-kilometrowy szlak pieszy (Ruta del Vino).

Pueblo Marinero. Współtwórcą jego projektu był wspomniany już César Manrique
(1919–1992).
Lanzarote wiele zawdzięcza temu artyście. Dzięki wdrożeniu jego koncepcji zabudowy wyspy udało się zatrzymać rozwój
urbanistyczny typowy dla dużych ośrodków
Teneryfy i Gran Canarii. Zachowano trady-

ogród w formie amfiteatru, który obsadzono
ok. 4,5 tys. kaktusów z całego świata (Jardín
de Cactus). Na klifie Risco de Famara wzniesiono z materiałów pasujących kolorem
i fakturą do otoczenia platformę widokową
z restauracją. Można z niej podziwiać sąsiedni archipelag Chinijo z największą w nim
La Graciosą (ponad 29 km² powierzchni).

SS Jameos del Agua – basen w kształcie laguny

TT Mirador del Río z widokiem na La Graciosę

SS Playa del Pozo (Playa de la Cruz) na półwyspie Papagayo usytuowanym na południu Lanzarote

Fuerteventurę od Lanzarote, najmniejszej
z czterech omawianych wysp archipelagu (mającej ponad 845 km² powierzchni),
dzieli jedynie cieśnina Bocaina. Z Corralejo
dotrzemy promem do przystani w miejscowości Playa Blanca. Ta dawna wioska
rybacka to obecnie spokojny kurort z 4i 5-gwiazdkowymi hotelami. Jej wizytówkami są XVIII-wieczna przybrzeżna wieża
obronna, Castillo de las Coloradas (Castillo
de San Marcial de Rubicón), i elegancka,
sportowa Marina Rubicón. Jednak największa atrakcja okolicy ukryta jest na głębokości
od 12 do 15 m pod wodą. W 2017 r. otwarto
tu pierwsze podwodne muzeum w Europie
(Museo Atlántico). Składa się na nie 12 instalacji złożonych z ponad 300 figur, które stwo-

nich wiedzie prowadzący z miejscowości
blisko 7,5-kilometrowy szlak pieszy. Do
plaż dojedziemy również bitą drogą. Popularnością cieszą się także organizowane na
nie wycieczki skuterami wodnymi lub katamaranem, połączone ze snorkelingiem.
Mniej więcej 6 proc. powierzchni Lanzarote
(ok. 51 km²) zajmuje Park Narodowy Timanfaya
(Parque Nacional de Timanfaya) założony na
obszarze zmienionym przez erupcje z XVIII
i XIX stulecia. Turyści oglądający jego surowe
krajobrazy i pokazy zjawisk geotermicznych
mogą odnieść wrażenie, że przybyli na Marsa.
Duże wrażenie robi restauracyjny grill, na którym produkty opieka się nad żarem wydobywającym się wprost z ziemi (vulkan grill).

Podczas wycieczki tą trasą można spróbować nagradzanych na międzynarodowych
konkursach win, które produkują Bodega
La Geria i Bodegas Rubicón. Ciekawym wydarzeniem w okolicy jest impreza Lanzarote
WineRun (połączona z festiwalem tradycyjnej kuchni). Zwycięzca głównego pół
maratonu (23,2 km) dostaje w nagrodę tyle
wina, ile waży. Najbliższa edycja odbędzie
się 15 i 16 czerwca 2019 r.
Biegać można również w Puerto
del Carmen. Przechodząca przez nie nadmorska promenada wiedzie wzdłuż ośmiu
plaż, z których trzy (Playa de Matagorda,
Playa de Los Pocillos i Playa Blanca, inaczej
Playa Grande) otrzymały w 2018 r. Błękitną

(ma 13 km). Prowadzi aż do ponad 60-tysięcznej stolicy Lanzarote – Arrecife. W mieście
warto m.in. udać się na XVIII-wieczny most
zwany Puente de Las Bolas, zwiedzić muzeum
archeologiczne i etnograficzne mieszczące się
w Castillo de San Gabriel z XVI stulecia i pójść
na spacer nad malownicze jeziorko z oceaniczną wodą, czyli Charco de San Ginés.

cyjną architekturę. Ronda przyozdobiono
poruszanymi wiatrem rzeźbami Juguetes
del viento. Stworzono obiekty ekstra
waganckie, ale jednocześnie harmonijnie
dopasowane do wulkanicznego charakteru
Lanzarote. Znakomitym przykładem takiego projektu jest Jameos del Agua. W jaskini wulkanicznej turyści mogą tu podziwiać
podziemne jezioro zamieszkałe przez endemiczne ślepe kraby (cangrejitos ciegos
de los Jameos). Do kompleksu należą też audytorium i restauracja oraz basen przypominający lagunę. Zastygłe wulkaniczne bańki
César Manrique wykorzystał jako element
swojej rezydencji – Taro de Tahíche (obecnie znajduje się w niej siedziba Fundacji
Césara Manrique). W dole po tufach powstał

WYSPIARSKIE SPECJAŁY

HARMONIA ARCHITEKTURY
Z NATURĄ
Trzeci najpopularniejszy kurort wyspy,
Costa Teguise, przyciąga kameralną atmosferą, otoczonymi zielenią plażami, polem
golfowym (Costa Teguise Golf) i Aquarium
Lanzarote. Turyści lubią spędzać wieczory w restauracjach przy placu miejskim
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Flagę. Na najmłodszych czeka w okolicy
tematyczny Rancho Texas Lanzarote Park.
Spotkają w nim delfiny i uszanki kalifornijskie, odwiedzą indiańską wioskę i kopalnię
złota czy przejadą się na kucyku.
Wspomniana promenada, idealna także
na przejażdżki rodzinnymi, czterokołowymi
rowerami, należy do najdłuższych w Europie

©© Leszek Mika/wyspy-szczesliwe.pl

rzył brytyjski rzeźbiarz Jason deCaires Taylor.
Tę nietypową galerię sztuki można zwiedzać
po uzyskaniu przeszkolenia nurkowego.
Wczasowiczów przyciągają przyjemne
plaże miejskie wyposażone w odpowiednią
infrastrukturę, ale najpiękniejsze zakątki na
tutejszym wybrzeżu leżą na sąsiadującym
z kurortem półwyspie Papagayo. Wzdłuż

©© Leszek Mika/wyspy-szczesliwe.pl

unikatowe stanowisko paleontologiczne
usytuowane ok. 2,5 km od kurortu Costa
Calma, w okolicy Matas Blancas. Obejrzymy tu skamieniałe muszle ślimaków morskich z gatunku Strombus bobonius (z rodziny skrzydelnikowatych), które mają od
100 tys. do 180 tys. lat (pochodzą z okresu
czwartorzędu).
W turystach zdziwienie budzi Playa
El Hierro, leżąca na północny wschód od
El Cotillo. Choć z daleka wydaje się być piaszczysta, gdy przyjrzymy się jej nieco bliżej,
odniesiemy wrażenie, że pokrywają ją małe
kamyki przypominające z wyglądu popcorn.
W rzeczywistości są to zwapnione algi.
Największe na Wyspach Kanaryjskich
wydmy zdobią utworzony na Fuerteventurze Park Przyrodniczy Corralejo. Powstały
one z materiałów organicznych przyniesionych przez oceaniczne prądy na północne
wybrzeże – pancerzy mięczaków i skorupiaków, które uległy rozpadowi i sproszkowaniu. W granicach obszaru chronionego znajduje się również niezamieszkała wysepka
Lobos (Parque Natural del Islote de Lobos).
Obecnie można ją odwiedzić po uzyskaniu
bezpłatnego pozwolenia wydawanego przez
władze wyspy. Takie zezwolenie otrzymuje
maksymalnie 400 osób dziennie.
W kurorcie Corralejo spokojne plaże
otoczone są kompleksami apartamentów
i licznymi restauracjami. W kawiarniach na
miejskim placyku wieczorem posłuchamy
muzyki na żywo. Promenada zachęca do
spacerów z wózkiem. Z dziećmi można się
wybrać też do kompleksu Acua Water Park.
Nad oceanem ustawiono sprzęty do ćwiczeń.
W miejscowości działa kilka profesjonalnych
baz surfingowych, kite- i windsurfingowych
oraz wypożyczalnie rowerów.
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Kuchnia Wysp Kanaryjskich łączy w sobie
zwyczaje kulinarne ich pierwotnych mieszkańców, Guanczów, z wpływami z Europy
i Ameryki Południowej. Jednymi z pierwszych
roślin, które zostały przywiezione na archipelag z Nowego Świata (i to już w XVI w.), były
ziemniaki. Obecnie 29 gatunków pochodzących z tego okresu jest oznaczonych chronioną nazwą Denominación de Origen Protegida
(DOP) Papas Antiguas de Canarias.
Będące nieodłącznym dodatkiem do
ziemniaków mojos prawdopodobnie wywodzą się od portugalskich molhos. Sosy
te przygotowuje się na bazie oliwy, czosnku, soli, kminu rzymskiego i octu winnego.
Najbardziej popularne są mojo verde (sos 
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zielony, z kolendrą) i mojo rojo (sos czerwony, z papryką), ale dodaje się do nich
również np. awokado, migdały, pomidory,
pietruszkę, szafran, a nawet chleb.
Specjałem z czasów prehiszpańskich jest
gofio. To rodzaj mąki z uprzednio uprażonych ziaren kukurydzy, pszenicy czy ciecierzycy. Po rozmieszaniu z wodą, solą i rumem
wygniata się z niej placek stanowiący dodatek do potraw (pella de gofio). Przyrządzona
z bulionem mięsnym lub rybnym i surową
cebulą tworzy bardzo sycące danie escaldón
de gofio. Używa się jej także do przygotowywania deserów, np. musu z dodatkiem bitej
śmietany (mousse de gofio).
Z oceanu trafia na stoły wiele świeżych
ryb i owoców morza. Do lokalnych gatunków należą np. vieja (pielęgnica), sargo
(sargus), sama (morlesz szkarłatny), cherne
(wrakoń, tzw. wrakowa ryba), bocinegro (pagrus różowy), lapas (skałoczepy – mięczaki
przyczepiające się do przybrzeżnych skał)
i camarones (krewetki).

Przepisy na potrawy różnią się w zależności od regionu. Poszczególne wyspy,
a nawet miejscowości, słyną też z pochodzących z nich produktów. Warto wymienić
wśród nich m.in. rum wytwarzany w Arucas
(Ron Arehucas) i chorizo de Teror (kiełbasę wieprzową z czosnkiem i winem) z Gran
Canarii.
Miody z Teneryfy mają chronioną nazwę DOP Miel de Tenerife. Do regionalnych
specjałów z wysp zalicza się również sery.
Do produkcji DOP Queso de Flor de Guía
używa się enzymu roślinnego z karczocha.
Kozi ser majorero (DOP Queso Majorero)
z Fuerteventury zdobywa pierwsze miejsca w międzynarodowych konkursach
na najlepsze sery świata. Oliwa z tej wyspy, Teguerey, to według organizacji Agro
Canarias najlepsza oliwa z pierwszego tłoczenia na archipelagu. Na Fuerteventurze
popularna jest koźlina (carne de cabra), na
Lanzarote – królik (conejo). Na obu jada się
suszone na słońcu ryby (jareas).

Na Wyspach Kanaryjskich uprawia się
tropikalne owoce. Najczęściej są to banany, cytrusy, mango, papaje, ananasy, figi,
opuncje, awokado, marakuje czy persymony (kaki). Na rolniczych targach spotyka się
także bardziej egzotyczne pitaje, czerymoje
(flaszowce), kiwano, karambole, kolczochy
jadalne, gujawy, liczi i tamarillo (pomidory
drzewiaste).

ZAWSZE NA WAKACJACH
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T Skałoczepy (lapas) podawane na płaskiej patelni w restauracji w wiosce Orzola na Lanzarote
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T Na targowiskach na Wyspach Kanaryjskich kupimy świeże owoce i warzywa z miejscowych upraw
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Jeśli ktoś zapragnie własnego kawałka raju,
może zdecydować się na zakup wakacyjnej
nieruchomości na archipelagu. Wyspy Kanaryjskie są regionem bezpiecznym, stabilnym i wciąż się rozwijającym. Ze względu
na rozbudowaną infrastrukturę, jakość życia na poziomie europejskim, pogodnych
mieszkańców przyjaźnie nastawionych
do przybyszów oraz łagodny klimat wielu
obcokrajowców postanawia mieć tutaj swój
drugi dom. W 2018 r. aż 40 proc. transakcji
zakupu nieruchomości zostało zawartych
przez cudzoziemców. Sezon na archipelagu trwa cały rok, jego populacja rośnie
(w ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkańców zwiększyła się o ok. 30 proc., w 2018 r.
wyniosła 2 127 685 osób), a terenów odpowiednich pod budowę będzie coraz mniej.
Można zatem liczyć na wzrost wartości
inwestycji. Wynajmowanie lokalu w okresie, gdy się z niego nie korzysta, pozwala
na pokrycie kosztów utrzymania i przynosi
dodatkowe zyski.
Popularne wśród turystów są szczególnie mieszkania jedno- i dwupokojowe z nasłonecznionymi tarasami, zwłaszcza z widokiem na ocean, położone w niewielkiej
odległości od plaż w popularnych miejscowościach. Tego typu apartamenty ma w swojej ofercie np. deweloper Rentinvestcan SL,
firma z kapitałem polskim. Jeszcze w 2019 r.
rozpocznie on budowę kameralnego, nowoczesnego, 5-gwiazdkowego kompleksu
Grand Horizon w kurorcie Puerto Rico na
południu Gran Canarii. Powstaną w nim
33 luksusowe apartamenty z dużymi tarasami, z rozległymi widokami na Atlantyk,
pobliską plażę i marinę. Można zaaranżować je według indywidualnych upodobań,
wyposażyć w prywatny basen, jacuzzi lub
ogród.
Rynek nieruchomości na archipelagu to
jednak nie tylko apartamenty. Na sprzedaż
są też m.in. małe winnice, gospodarstwa
z plantacjami kawy czy historyczne kamienice i wille nadające się do zaadaptowania
na stylowy pensjonat lub butikowy hotel.
Wybór zależy jedynie od nas. 

Grand Horizon to luksusowy kompleks apartamentowy w Puerto Rico na południu wyspy
Gran Canaria. To unikalne miejsce do życia i odpoczynku, oferujące 33 luksusowe apartamenty
(standard 5 gwiazdek), przestronne tarasy, prywatne baseny, przestrzeń restauracyjną oraz
spektakularny widok na ocean, przystań jachtową i plażę.
Część apartamentów może na życzenie zostać wyposażona w prywatny basen, jacuzzi albo
ogród. W sprzedaży są również prywatne miejsca parkingowe.
Puerto Rico de Gran Canaria cieszy się niezwykłą popularnością zarówno wśród miejscowych,
jak i turystów z całego świata. Mieszkając w Grand Horizon, będziesz mieć szybki dostęp do plaży,
centrów sportów wodnych, barów, restauracji, klubów, pól golfowych i centrów handlowych.

RENTINVESTCAN S.L.
C/ Buenos Aires 3,
35002 Las Palmas, Gran Canaria, Hiszpania
www.grandhorizon.es
e-mail: gh@grandhorizon.es
tel. sprzedaż: (+48) 587 463 040

