
GRAN TOUR
Sever:  úterý a středa / 59 € dospělí, 39 € děti (2 – 12 let) 
 český průvodce při min. počtu 15 zájemců / 63 € dospělí, 40 € děti (2 – 12 let)
Jih:  úterý a středa / 59 € dospělí, 39 € děti (2 – 12 let) 
 český průvodce při min. počtu 15 zájemců / 63 € dospělí, 40 € děti (2 – 12 let)
Výlet ze severu začíná cestou do středu západní hornaté části ostrova La Granja, městečka 
Betancuria (do r. 1834 hlavní město) s prohlídkou staveb normandské gotiky z 15. stol. (kostel, 
muzeum umění Sarco a la Casa de Santa Maria) a návštěvou farmy (výroba a ochutnávka sýrů). 
Cesta pokračuje do jedné z nejkrásnějších vesniček v africkém rázu Pájara (kostel ze 17. stol. 
Iglesia de Nuestra Senora de la Regla) a východní části ostrova s pláží Jandía (výhled na Sota-
vento), kde je přestávka na oběd. Při návratu na severní část ostrova bude poslední zastávkou 
vesnička Lajares a návštěva větrných mlýnů. 
Výlet z jihu začíná cestou do jihozápadní části ostrova, do vesničky Pájara, a program celého 
vnitrozemí ostrova je pouze v obráceném pořadí výletu ze severu. Cesta zpět na jih vede přes 
vesničky Tefía a La Oliva do městečka Corralejo, přes národní park Playas de Corralejo s pře-
krásnými plážemi a dunami. 
V ceně doprava autobusem a oběd.

SABORES DE FUERTEVENTURA
Sever:  denně / 69 € dospělí / 34,50 € děti  
Jih:  denně / 69 € dospělí / 34,50 € děti 
Poznejte ostrov Fuerteventura netradičním způsobem! Tento mimořádný výlet malými auty 
(max. 8 osob) umožňuje návštěvu méně turisticky známých a hůře přístupných míst, často skry-
tých i místním obyvatelům. Navštívíte maják Faro de la Entallada, poznáte život obyvatel ve 
vnitrozemí, na kozí farmě ochutnáte řemeslně vyráběný kozí sýr, na olivové plantáži 100 % eko-
logický olivový olej. Poslední zastávkou je návštěva muzea soli.
V ceně doprava a tradiční oběd formou tapas.

OASIS PARK (otevřeno od 09.00 do 18.00 hod.)
Sever:  denně, neděle s trhem / 35 € dospělí / 20,50 € děti (4 – 11 let)  
Jih:  denně, neděle s trhem / 35 € dospělí / 20,50 € děti (4 – 11 let)
Výlet do nádherné zoologické a botanické zahrady v oblasti Pájara, která je obklopena pře-
krásnou tropickou zahradou (200 000 m2) nabízí jedinečné zážitky z přímého kontaktu se zví-
řaty. Některé druhy zvířat můžete i nakrmit (např. žirafy), za příplatek je možné krmit i lemury 
nebo si zaplavat s lachtany, která zde žijí v přirozeném prostředí. Uvidíte představení kroko-
dýlů, lachtanů, papoušků a dravých ptáků, součástí je i kaktusový park. V oddělené rezervaci 
uvidíte zvláštní rasu velbloudů, na kterých se můžete i projet s karavanou. 
V ceně doprava autobusem a vstupenka. 
Za příplatek:   
Koupaní s lachtany: 45 € (děti od 7 let)    
Krmení lemurů: 10 € dospělí / 8 € děti 
Camel Safari: 12 € dospělí / 8 € děti 
Samostatné zlevněné vstupenky můžete zakoupit u delegáta.

CRUSERO TRES ISLAS – LODNÍ VÝLET
Sever: sobota / 54 € dospělí / 27 € děti (2 – 12 let) 
Jih:  sobota / 54 € dospělí / 27 € děti (2 – 12 let)
Celodenní výlet lodí z přístavu Corralejo nabízí pohled na tři různé Kanárské ostrovy: různoro-
dosti písečného ostrova Fuerteventura, zcela vulkanického ostrova Lanzarote i malé chráněné 
přírodní rezervace ostrůvku Lobos. Z přístavu vyplouvá loď směrem k nejkrásnějšímu pobřeží 
ostrova Lanzarote na Playa Papagayo s přestávkou na koupání a obědem přímo na palubě lodi. 
Následuje plavba k ostrůvku Lobos, kde loď zakotví. Při návratu do městečka Corralejo obepluje-
te jedno z nejkrásnějších pobřeží ostrova Fuerteventura plné písečných dun. Během celé plavby 
je možné obdivovat v podpalubí podmořský svět proskleným dnem lodi. 
V ceně doprava autobusem, oběd a 1 nápoj na palubě.

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

NABÍDKA VÝLETŮ 
OSTROV FUERTEVENTURA 

JIŽNÍ OBLAST: JANDÍA, COSTA CALMA 
SEVERNÍ OBLAST: CALETA DE FUSTE, CORRALEJO

La Palma

El Hierro

La Gomera
Gran Canaria

Tenerife

Lanzarote

Fuerteventura



JEEP SAFARI COFETE – JIH OSTROVA
Sever:   denně mimo neděle / 70 € dospělí / děti do 11 let 50 % sleva
Jih:   denně mimo neděle / 59 € dospělí / děti do 11 let 50 % sleva
Dobrodružnou cestu a poznání jedné z nejmagičtějších pláží na světě můžete absolvovat s pro-
fesionálním řidičem. Jízda v Jeepu po serpentinách a původní kamenné cestě až na pláž Cofete 
na jihozápadě ostrova doplněnou vynikajícím obědem na „konci“ ostrova. Uvidíte překrásné 
lávové útvary, původní domky s unikátním hřbitůvkem, rozsáhlou pláž se silným větrem a legen-
dární tajuplnou vilu Winter. Pokud to počasí dovolí, je možné se při zpáteční cestě vykoupat na 
krásné klidné pláži kousek od majáku. 
V ceně doprava a oběd (paella).

JEEP SAFARI – SEVER OSTROVA
Sever:   denně mimo neděle / 70 € dospělí / děti do 11 let 50 % sleva
Jih:  denně mimo neděle / 59 € dospělí / děti do 11 let 50 % sleva
Dobrodružná cesta s profesionálním řidičem na jih od Corralejo je úžasným zážitkem. Jízda na 
duny, a nádherné pláže s přírodními bazénky v El Cotillo, které jsou právem považovány za jedny 
z nejkrásnějších na ostrově. Navštívíte i historické městečko La Oliva, kde bude připraven oběd  
a pokud počasí dovolí, bude možné i koupání na jedné z přírodních pláží. 
V ceně doprava a oběd.

LANZAROTE
Sever:    úterý, sobota / od 49 € dospělí / od 27 € děti (2 – 12 let)
Jih:  úterý, sobota / od 61 € dospělí / od 37 € děti (2 – 12 let)
Výlet s  německy mluvícím průvodcem začíná v  severním přístavu Corralejo plavbou na  lodi 
s proskleným dnem do Playa Blanca (Lanzarote). Zúčastníte se půlhodinové projížďky po vul-
kánech národního parku Timanfaya. Výlet dále pokračuje na  jih ostrova k  El Golfo a  oblasti 
Hervideros. Další zastávkou je vinařská oblast La Geria a návštěva jednoho z místních sklípků 
s ochutnávkou vín a likérů zdejší vulkanické oblasti. Na zpáteční cestě ještě muzeum Aloe Vera, 
odkud se vrátíte do přístavu Playa Blanca a zpět na ostrov Fuerteventura.
V ceně doprava autobusem, lodní lístky.

KATAMARÁN LOBOS
Sever: sobota / 59 € dospělí / 39 € děti (2 – 12 let)
Plavba kolem ostrůvku Lobos začíná cca v 10.00 hod. v přístavu Coralejo. Katamarán s pohostin-
nou posádkou připluje k ostrůvku Lobos, u kterého zakotví. Následuje pauza na šnorchlování, 
koupání a relax. Vychutnání si slunce, koupání v Atlantiku, a při troše štěstí, uvidíte i delfíny, 
velryby nebo létající ryby. 
V ceně výletu lodní lístky, občerstvení na palubě během plavby (forma buffetu), nápoje, 
doprava autobusem.

ODYSSEE
Jih:  denně / 59 € dospělí / 29 € děti (2 – 12 let)
Katamarán s velmi vstřícnou posádkou vyplouvá cca v 10.00 hod. z přístavu Morro Jable. V prů-
běhu plavby podél jižního pobřeží si budete moci prohlédnout nejen překrásné pobřeží s nej-
delšími plážemi ostrova Fuerteventura, ale i různorodost podmořské fauny. Posádka se pokusí 
vyhledat i delfíny nebo velryby, je možné zahlédnout i vodní želvy. Tento nezapomenutelný zá-
žitek je doplněn zábavou a příjemnou hudbou, v případě příznivého počasí i nabídkou vodních 
sportů. 
V ceně lodní lístky, oběd a doprava autobusem.

Okružní výlet ostrovem a trekkingové výlety se konají za předpokladu 
příznivého počasí a dostatečného počtu zájemců. Na tyto výlety je nut-
ná vhodná obuv a přiměřené oblečení!

UPOZORNĚNÍ: Uvedené ceny a  program výletů jsou orientační 
a mohou se změnit.

Výlety zakoupíte u  delegáta v  době informačních hodin, nebo si je 
můžete rezervovat telefonicky formou SMS (s uvedením jména, počtu 
osob dospělí/děti, názvu hotelu, č. pokoje) a  delegát Vás bude kon-
taktovat. 

Rezervace výletu je možná nejpozději 1 den předem.

V případě zrušení výletu je účtován storno poplatek: méně než 24 ho-
din před začátkem výletu na jiný ostrov 50 %, u ostatních výletů 30 %, 
v den výletu 100 %.

V případě, že zákazník zajistí náhradníka, nebude účtováno odstupné.

Děti do 2 let zdarma. Děti mají zvýhodněnou cenu nedovrší-li uve-
deného věku.

Kontaktní telefon na delegáta: +34 636 479 527

VELERO PEDRA SARTAÑA
Jih:  úterý, středa, sobota / 59 € dospělí / 29,50 € děti (2 – 12 let)
Celodenní lodní výlet z přístavu v Morro Jable na palubě starého pirátského korábu. V příjemné 
atmosféře přátelských námořníků poznáte jižní pobřeží Jandía a obrovskou rozsáhlost písečných 
pláží z jiného pohledu. Pro zábavu dětí proběhne v průběhu plavby i zábavná pirátská show a při 
příznivém počasí je možnost koupání z lodi. 
V ceně doprava autobusem, lodní lístky, oběd.
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