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nabídka výletů – ostrov Lanzarote

GRAN TOUR
pátek / 88 € dospělí / 49 € děti (2 – 11,9 let) 
český průvodce při min. počtu 15 zájemců

Celodenní výlet s českým průvodcem nabízí všechny krásy a symboly ostrova 
Lanzarote. Začíná cestou na  západním pobřeží a  zastávkou na  vyhlídce 
na  smaragdové jezírko uvnitř kráteru El Golfo. Další zastávka s  projížďkou 
po vulkánech je národní park Parque Nacional de Timanfaya (u restaurace 
El Diablo, dle projektu Cesara Manrique s ukázkami teplotních anomálií). Výlet 
pokračuje do vinařské oblasti La Geria (ochutnávka vín) a středem ostrova 
kolem Monumento del Campesino přes Teguise a  nejvyšší bod ostrova 
do  údolí 1000 palem do  města Haría, kde je zastávka a  na  oběd. Cestou 
na  severovýchodní pobřeží jsou ještě plánovány návštěvy Muzea Aloe vera 
a vrcholného díla Cesara Manrique, jeskyně Jameos del Agua, v sopečném 
tunelu vulkánu La Corona (koncertní síň, jezírko se slepými ráčky albíny, 
muzeum a restaurace).

V ceně doprava autobusem, vstupné, oběd a ochutnávka vín.

TRHY V TEGUISE A SV. BARBARA
Puerto del Carmen, Costa Teguise: neděle / 25 € dospělí / 12,50 € děti
Playa Blanca: neděle / 35 € dospělí / 17,50 € děti

V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků lze zajistit obdobný výlet 
v AJ, NJ nebo ŠP (info u delegáta CK). 

Půldenní výlet s  českým průvodcem do  městečka Costa Teguise nabízí 
návštěvu místních trhů s nabídkou tradičních kanárských produktů a řemesl-
ných výrobků stejně jako dřevěných suvenýrů a koženého zboží od obchod-
níků z Gambie i velkého množství typických upomínkových předmětů z Kanár-
ských ostrovů. Výlet je završen vyjížďkou na vyhlídku až k hradu sv. Barbary 
nad městem. 

V ceně doprava autobusem, zastávka u sv. Barbary.

DUNY CORRALEJO NA OSTROVĚ FUETEVENTURA
pondělí – sobota / 52 € dospělí / 28 € děti

Celodenní výlet z  přístavu Playa Blanca začíná plavbou lodí (cca 45 min.) 
do  přístavu Corralejo na  ostrově Fuerteventura. V  nedalekých dunách, pří-
rodní rezervace Natural Dunas Park, je přestávka (cca 2,5 hod.) na procházku, 
koupání nebo prohlídku přístavu a  turistického letoviska Corralejo. Při zpá-
teční cestě loď pluje k další přírodní rezervaci, ostrovu Lobos. Výlet končí plav-
bou zpět do přístavu Playa Blanca a návratem do hotelu. 

V ceně doprava autobusem, lodní lístek, lehké občerstvení na lodi.

TREK VULKANICKÝM LANZAROTE
nepravidelně / 62 € dospělí / 52 € děti / průvodce v anglickém jazyce

Informace o termínu a místě srazu obdržíte u delegáta CK. 

Tento půldenní výlet začíná srazem účastníků a pěší tůrou po severní části 
ostrova. Trasa vede v oblasti vulkánu La Corona nebo u  městečka Haria 
Valle de las mil Palmeras (Údolí 1000 palem). Jižní variantou výletu je pěší 
túra sopečnou krajinou u kráteru Caldera Blanca nebo vulkánu Vulcán el 
Cuervo. 

Doprava na místo začátku výletu je individuální.

UVEDENÉ CENY A PROGRAMY VÝLETŮ JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE ZMĚNIT!



www.canariatravel.cz

LA GRACIOSA A PLAVBA KATAMARÁNEM
denně / 64 € dospělí / 38 € děti

Celodenní výlet z  rybářské vesničky a  přístavu Orzola (cca 25 
min. trajektem) na sousední ostrůvek La Graciosa. Po prohlídce 
přístavu následuje plavba katamaránem kolem jižního pobřeží, 
koupání na pláži Playa Francesa nebo přímo z paluby lodi (k dis-
pozici ploutve, šnorchly, kajaky) a oběd na palubě. Po procházce 
v  přístavu Caleta del Sebo následuje přejezd lodí na  Lanzarote 
a návrat do hotelu. 

V ceně doprava autobusem a lodí, nápoje a lehké občerstvení 
během celé plavby na katamaránu, oběd.

PONORKA SUBMARINE SAFARIS
denně kromě neděle / 59 € dospělí / 39 € děti (starší 2 let)

Výlet do hlubin Atlantiku za poznáním podmořského světa, který 
byl dříve vyhrazen pouze pro potápěče, je netradičním zážit-
kem nejen pro rodiny s  dětmi. Moderní klimatizovaná ponorka 
s panoramatickými okny vyplouvá z přístavu Puerto Calero. Ponor 
do hloubky až 30 metrů trvá přibližně 45 min. (dobrý výhled z kaž-
dého místa v  ponorce je zaručen). Před návratem do  hotelu je 
v přístavu volný čas na procházku a prohlídku přístavu.

V ceně doprava autobusem z autobusové zastávky u hotelu 
do přístavu a zpět, ponor.

SPORTOVNÍ RYBAŘENÍ
denně / 85 € rybář dospělí i děti / 65 € ne-rybář dospělí  
i děti

Půldenní projížďka (cca 5 hod.) sportovní jachtou s možností rybo-
lovu je ideální pro výlety na hlubokém moři i s rodinou a přáteli. 
Její kvalitní vybavení je výhodou jak pro „nováčky“, tak pro zkušené 
rybáře. Skvělým průvodcem výletu je profesionální rybář a skipper 
s celoživotní zkušeností, který vždy přizpůsobí trasu a způsob 
rybolovu momentálním podmínkám!

V ceně sportovní vybavení, materiál pro lov, občerstvení, 
doprava od hotelu a zpět.

Tato společnost nabízí i možnost soukromého pronájmu menší 
lodi s kapitánem na vyhlídkovou plavbu s možností koupání. Cca 5 
hod. / 500 € / do 6 osob, 800 € / do 10 osob

BUGGY TOUR LANZAROTE
denně / vyjížďka cca 1,5 hod. 95 € dospělí / 3 hod. 125 € dospělí 
/ anglicky, německy nebo francouzsky mluvící průvodce.

Podmínka pro řidiče: řidičský průkaz skupiny B, věk min. 18 let

Skupinový výlet s průvodcem, při kterém uvidíte Lanzarote ze zcela 
nového úhlu a budete řídit buginy na silnici i mimo ni po bezpečně 
vybraných trasách. Trasa vede středem ostrova, terénem po praš-
ných cestách a vinicích.

V ceně výletu pronájem buginy.

UVEDENÉ CENY A PROGRAMY VÝLETŮ JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE ZMĚNIT!
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Výlety zakoupíte (dle aktuální nabídky a  obsazenosti) 
u delegáta v době informačních hodin nebo si je můžete 
rezervovat telefonicky formou SMS (jméno, počet osob 
dospělí/děti, název hotelu, č. pokoje) a delegát Vás bude 
kontaktovat.
Rezervace je možná nejpozději 1 den předem. Není-li uve-
deno jinak – děti do 2 let zdarma.
Za zrušení výletu je účtován storno poplatek: méně než 24 
hod. před začátkem výletu 100 %. V  případě, že zákazník 
zajistí náhradníka, nebude účtováno odstupné. 

Výlety se konají za předpokladu příznivého počasí a dosta-
tečného počtu zájemců.

Dle typů výletu je nutná vhodná obuv a přiměřené oblečení!

Kontaktní telefon na delegáta: +34 650 929 471

Platnost ke dni tisku 01. 01. 2023.

OSTATNÍ AKTIVITY
RANCHO TEXAS LANZAROTE PARK 
38 € dospělí / 28 € děti od 3 let  
Doplňkové aktivity za příplatek, rezervace nutná  
předem – koupání s lachtany 60 € / osoba, koupání  
s delfíny 110 € / osoba (děti od 7 let v doprovodu  
dospělé osoby) 
POTÁPĚNÍ 
Ponor včetně připojištění od 66 €

WINDSURFING 
Cena dle počtu lekcí a pokročilosti klienta,  
zkušební lekce cca 80 €

PROJÍŽĎKA NA KONI 
Cena v závislosti na trase (pláž, vnitrozemí, délka)  
a pokročilosti klienta od 48 € / osoba 

MÍSTNÍ ZAJÍMAVOST
Soukromý útulek Sara Protectora de Animales pro 
opuštěná zvířata funguje na ostrově již přes 30 let. Mezi 
psy je velké procento typické kanárské rasy Kanárský 
Podenco, po  které jsou pojmenovány Kanárské ostro-
vy, a která se využívá k  lovu králíků. Na záchraně těchto 
psů spolupracuje s  českou organizací Lanzpodenco  
(www.lanzpodenco.cz), která zajišťuje i  adopce do  ČR. 
Útulek je otevřený veřejnosti denně dopoledne kromě 
neděle (10.30 – 12.30 hod.), a  milovníci psů se mohou 
s  tímto zajímavým plemenem nejen seznámit, ale využít 
i možnost venčení a tím dát své dovolené na ostrově opět 
jiný rozměr. V recepci útulku mluví i česky a přivítají Vás 
s otevřenou náručí.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLUŽEB
PRONÁJEM AUTA V DOBĚ POBYTU
(např. W-Polo, Fiat Punto, Opel Corsa) od  autopůjčovny 
CABRERA MEDINA/AUTOS ELIZABETH: 1 den 40 € / proná-
jem dětské sedačky 2 € / den
V  ceně zahrnuto: Pojištění bez spoluúčasti, pronájem bez 
zálohy (kauce), neomezený počet najetých km, servis dele-
gáta s doporučením, jaká místa na ostrově navštívit.
Pozor: rezervujte nejpozději 4 dny předem do  12.00 hod. 
Pojištění žádné z  půjčoven se nevztahuje na  nezpevněnou 
vozovku. Pokud si klient zapůjčí samostatně automobil u jiné 
autopůjčovny, nezodpovídá ani Canaria Travel CZ ani delegát 
za případné nesrovnalosti či problémy.

LEHÁTKA A SLUNEČNÍKY NA PLÁŽI 
cca 15 € / den

www.canariatravel.cz


