
Nádherná pláž Vallehermoso 
na ostrově La Gomera, 
Kanárské ostrovy

VELKÝ PRŮVODCE PRO

KANÁRSKÉ 
OSTROVY

13 Kanárských ostrovů je roztroušených necelých 100 km od afrického po-
břeží a díky svým příjemným teplotám mezi 20–25 °C celoročně láká 
návštěvníky z celého světa. Pestré portfolio ostrovů nabízí dokonalé 
podmínky pro adrenalinové sporty, windsurfing a kitesurfing, 
pohodový oddech na pláži, pozorování delfínů a velryb, 
potápění nebo objevování národních parků, uvnitř kterých 
se ukrývá i největší evropská sopka. Naskočte  
na trajekt a poznejte jedno z nejzajímavějších  
evropských souostroví zblízka
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Fuerteventura
Ať už na Ferteventuru doletíte kvůli vlnám, plážím 
nebo zvířatům, stejně skončíte u stolu se skvělým 
jídlem. Kanárské ostrovy nabízejí úžasné chutě 
moře, šťavnaté africké i místní ovoce, skvělá vína 
a sýry. Ostrov vyhledávají milovníci surfování, 
protože má nejdelší pobřeží ze všech Kanárských 
ostrovů. Vítr zde moře rozhoupává prakticky celo
ročně, takže na přibližně 150 plážích je i mnoho 
kitesurfingových a windsurfingových škol, díky 
kterým nebudete na dovolené jen tak nečinně 
vysedávat na pláži a obdivovat umění ostatních. 
Za nejhezčí pláž na Fuerteventuře místní sice 
považují Playa de Sotavento, ale pokud bychom 
měli zmínit tu nejoriginálnější, rozhodně by to byla 
Cofete – nádherná, divoká a horami lemovaná 

písečná pláž, která je často řazena mezi 10 nej
krásnějších pláží Evropy. Najdete ji na západním 
pobřeží ostrova s výchozím bodem ve městě 
Morro Jable, které leží asi 20 km od pláže. Pokud 
si budete pronajímat auto (nejvýhodněji přes 
 payless.es), rozhodně sáhněte po vozu 4x4 nebo 
jeepu. Silnice je prašná a nezvládne ji každé auto. 
Když se na ni vydáte, udělejte si malou zajížďku 
k majáku Punta Jandía na poloostrově Jandía.
Na tom samém poloostrově se můžete projít 
i po jemném saharském písku, a to konkrétně 
v pohádkové laguně Sotavento s příjemně teplou 
vodou, která vzniká při odlivu. Laguna je skvělá 
i na vodní sporty, hlavně pokud patříte k začá
tečníkům.

Na Fuerteventuře stojí 
i neslavně známá Villa Winter, 

kterou navrhnul německý 
inženýr Colonel Gustav 
Winter, nacistický špión 

a Hitlerův důvěrník, který 
údajně vlastnil celý 

poloostrov Jandía. Vila má 
skvělou strategickou pozici, 

díky čemuž ji nacisté 
využívali i pro tajné vojenské 

operace a jako provizorní 
stanici německých ponorek. 
Vila v činnosti pokračovala 
údajně i po válce. Podle 
legendy zde podstoupili 

plastickou operaci váleční 
zločinci jako Mengele, 
Bormann, Eichmann nebo 
dokonce samotný Hitler. 
Po menších kosmetických 

úpravách prý byli připraveni 
na nenápadný útěk do Jižní 
Ameriky bez toho, aby je 

poznali. 

600LETÁ BETANCURIA 
Katolický kostel Santa Maria de Betancuria 
v bývalém hlavním městě Fuerteventury najdete 
v centrální části ostrova, uprostřed nádherného 
Parque Rural de Betancuria.

LA FALUA 
– DOKONALÉ 

JÍDLO
Zajeďte do městečka La Lajita 

a v podniku La Falua ochutnejte 
některá z nejlepších jídel, jaká 

na Fuerteventuře najdete. 
Nezapomeňte ani na dezert 

(+34 928 34 32 59)!

Pokud chcete pobýt 
na Jandíi co nejblíž 
k laguně Sotavento, 
ubytujte se v hotelu 
Melia Gorriones. 
Je to jediné místo 
přímo u laguny 
a nabízí všechno 
dovolenkové pohodlí, 
jaké si můžete přát 
(od 83 €/2 000 Kč 
na noc/dvojlůžkový 
pokoj). 

VILLA 
WINTER

Autobus projíždějící mezi 
pláží Corralejo a písečnými 
dunami na ostrově 
Fuerteventura

V E L K Ý  P R Ů V O D C E  P R O  K A N Á R S K É  O S T R O V Y
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Tenerife 
Největší z Kanárských ostrovů leží ve stejném kli
matickém pásmu jako Sahara, takže si tady ná
vštěvníci během celého roku užívají teploty mezi 
18 až 29 °C. Ostrov někdy biologové označují 
za mikrokontinent s nádhernými zelenými lesy, 
skalnatými horami, pouštěmi, sopkami, bohatou 
faunou a flórou a nádherným pobřežím.
Nejvyšším bodem ostrova je sopka Pico de Teide 
(3 718 m n. m.), na kterou se můžete nechat vy
vézt lanovkou (zpáteční jízdenka 27 €/700 Kč) 
nebo ji můžete pokořit i pěšky (na výstup na 
úplný vrchol sopky potřebujete speciální povo
lení od Národního parku). Z vrcholu sopky se 
vám dostane úžasných výhledů na ostrov, který 
je jedním nejpopulárnějších windsurfingových 
rájů na světě.

Chceteli ochutnávku historie, podívejte se 
do severního městečka Garachico, jednoho 
z nejkrásnějších na celém ostrově. Kdysi to bylo 
významné přístavní město, takže zde najdete 
dlážděné uličky, kostely a barevné měšťanské 
domy. Vyhnete se tady hlavním turistickým 
tepnám na ostrově, podobně jako v živém měs
tečku La Laguna, o kterém mnoho návštěvníků 
ostrova vůbec netuší.
Milovníci hor by měli podniknout výpravu 
do Parque Rural de Anaga, jenž je plný turis
tických stezek s úžasnými výhledy. Narazit zde 
můžete také na mnoho návštěvníky nedotčených 
severních vesniček, díky kterým zažijete to pravé 
Tenerife.

Tato ochutnávka venkova 
s koloniální architekturou 

v sobě ukrývá mnohem více než 
časem nedotknutou vesnici. 

Najdete tady první univerzitu 
na Kanárských ostrovech, díky 
které se vesnice proměnila 
v živou, pulzující metropoli 
s pouličními muzikanty, 
stovkami barů, hospod 
a restaurací. Ulice jsou 

lemovány obchody s vintage 
zbožím, dobře známými značkami 
oblečení, ale i historickými 

budovami a kostely, díky čemuž 
je dnes město kombinací 
koloniální minulosti 

a moderny. La Lagunu, zapsanou 
na seznamu UNESCO, snadno 

poznáte i během jednodenního 
výletu ze Santa Cruz.

LA LAGUNA
Stromy a palmami lemo
vaná ulice s kostelní věží 
v pozadí v idylickém městě 
figurujícím na seznamu 
UNESCO

EL MEDANO
Toto pobřeží je jako stvořené 
pro milovníky windsurfingu, 
nabízí výukové hodiny pro 

začátečníky (Godzilla Surf Shop, 
hodiny ušité na míru, 2hodinová 
lekce od 70 €/1 750 Kč, včet

ně vybavení), ale i soutěže 
pro profesionály. 

MERCADO 
MUNICIPAL 

NUESTRA 
SEÑORA DE 

AFRICA

Zapomeňte na restaurace 
a běžte se podívat na míst

ní suroviny přímo na trh. 
Najdete zde čerstvé ovoce, 

křupavou zeleninu, vína, 
sýry, bylinky a mnoho dalších 
 místních produktů za překva

pivě nízké ceny. 

PROČ PRÁVĚ
LA LAGUNA

Přístavní město Garachico 
na severním pobřeží Tenerife 
bylo založeno hned po dobytí 
Tenerife v roce 1496

Nádherné venkovní prostory 
centrálního trhu v Santa Cruz  

de Tenerife. Najdete tady všechny 
místní pochoutky za skvělé ceny

V E L K Ý  P R Ů V O D C E  P R O  K A N Á R S K É  O S T R O V Y
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Pokud toužíte po cestě na Mars, ale finančně 
vám to zatím nevychází, zaleťte na Lanza
rote, čtvrtý největší Kanárský ostrov. V jeho 
jihozápadní části najdete park Timanfaya, 
který vypadá opravdu jako Mars – jemné rudé 
kopce, zvrásněná červenohnědá půda a žád
ná vegetace. Nejpopulárnější 14kilometrovou 
trasu si můžete prohlédnout z paluby „guanga“ 
neboli autobusu, a pokud cestujete s dětmi, 
určitě využijete i možnost prohlídky na velblou
dech. Na jídlo si cestou skočte do restaurace 
El Diablo, která vypadá, jako by na Marsu 
právě přistál létající talíř (+34 928 84 00 57). 
Výhodou Lanzarote oproti Marsu ale je, že 
hned po prohlídce „měsíční“ krajiny, můžete 
zamířit na úžasné písečné pláže (Playa Blanca, 
Puerto del Carmen nebo Arrecife), na výlet 
lodí po okolních ostrovech nebo do zelených 
zahrad a kaktusových polí, které leží mezi 
sněhově bílými vesnicemi.
Jako je Barcelona městem Gaudího, tak je Lan
zarote ostrovem sochaře a architekta Césara 
Manriqueho. Jeho práci si prohlédněte třeba 
v jeho domě v Tahiche, který stojí přímo v prou
du zkamenělé lávy, v kaktusové zahradě Jardín 
de Cactus s větrným mlýnem, v jeskyni Jameos 
del Aqua nebo u vyhlídky Mirador del Río. 

Gran Canaria je nejnavštěvovanějším ostrovem 
Kanárského souostroví a není to náhoda. Nabízí 
skvělé služby, letoviska, vodní světy, bujarý noční 
život, dechberoucí přírodu a pláže, historii, bio
sférickou rezervaci i památky UNESCO. Co ale 
nabízí těm, kteří se chtějí podívat na méně známá 
poklidná místa bez davů turistů?
Navštivte třeba nádhernou vesnici El Roque s bílý
mi domky: klid, ticho, úzké uličky a po pár krocích 
nádherný výhled na moře, který si můžete vychut
nat třeba u láhve vychlazeného piva na terase 
některého z místních podniků. Při západu slunce 
nebudete potřebovat nic jen oči a uši – budete se 
dívat na nádherné barvy majestátních slunečních 
paprsků a poslouchat burácející hukot vln, které 
narážejí na skály lemující El Roque.
Pokud vás láká spíše ruch a aktivita než ticho 
a klid, pak dorazte na Gran Canarii v období 
mezi 17. až 25. dubnem. Bude se zde konat ne
tradiční mezinárodní filmový festival Mecas, kde 
se budou prezentovat téměř dokončené filmové 
snímky. Zahlédnout tady budete moci neznámé 
režiséry, originální projekty a netradiční snímky 
od evropských a latinskoamerických producentů.
Téměř celá Gran Canaria je lemovaná nádherný
mi plážemi. Ví o tom ovšem většina návštěvníků, 

takže pokud chcete něco soukromějšího, 
budete se muset do nabídky pláží pořádně 
začíst. Za nás rozhodně stojí za návštěvu Playa 
Aguadulce. Cestou k ní projedete krásnou 
bílomodrou vesnicí Tufia s domky zdobenými 
nespočtem rozkvetlých okenic. Aguadulce 
je malá tichá pláž v zátoce jako stvořená 
na plavání a šnorchlování, jelikož okolní skály 
ji chrání od velkých vln a pěnící hladiny. 

Lanzarote 

Gran 
Canaria 

Dílo přírody a umělce 
Césara Manriqueho je 

kombinací přírodních krás 
a citlivého uměleckého 

ducha, jenž ctí nespoutanost 
divoké přírody.  

Manrique zde využil 
mimořádnou sopečnou 
krajinu s obrovským 
množstvím jeskyň 

a s podmořským slaným 
jezerem, do kterého zasadil 

restauraci, zahrady, 
smaragdové jezírko, 
auditorium a muzeum. 
Manriqueho vize byla 

zpřístupnit lidem divoké 
přírodní místo, kde by mohli 
v klidu kontemplovat, což se 

mu v roce 1977, kdy bylo 
 centrum otevřeno,  
skutečně povedlo  

(vstup od 10 €/250 Kč).

JAMEOS DEL 
AGUA

Gran Canaria je třetí 
největší ostrov Kanárů, 

a když už na ni vážíte cestu, 
stojí za to poznat ji celou. 
S pronajatým vozem poznáte 
nejhezčí pláže, historicky 
významné části ostrova, 
rybářská městečka, horské 

vesnice i metropoli.  
Mezi tři nejoblíbenější 
společnosti na pronájem 

vozů patří Cicar, 
Autoreisen a Mr Car Hire 
(od 120 €/3 000 Kč na týden). 
Najdete je i na letišti 
a auto vám půjčí bez 
zbytečných poplatků, 

velkých záloh  
a pojistek.

PRONAJMĚTE SI 
AUTO

Krajina připomínající Mars 
v parku Timanfaya 
na ostrově Lanzarote

Nádherná vesnice Tejeda 
v horách Gran Canarie

Palmy na písečné pláži 
Flamingo na pobřeží 
Lanzarote

Stylové auto odstavené ve městě 
Las Palmas na Gran Canarii

V E L K Ý  P R Ů V O D C E  P R O  K A N Á R S K É  O S T R O V Y
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Největším lákadlem ostrova La Palma není to, 
co je na samotném ostrově, ale spíše to, co je 
nad ním. Kromě běžných krás Kanárů má totiž 
La Palma jednu obrovskou výhodu – obloha 
nad ostrovem patří k těm nejjasnějším na světě 
a díky minimálnímu světelnému znečištění byl 
ostrov vyhlášen za jednu z nejideálnějších 
lokalit na pozorování hvězd na světě. Pokud 
vás hvězdy přitahují, pak dejte La Palmě šanci 
a vydejte se na komentovanou noční prohlídku. 
Pokud si chcete zabezpečit co možná nejlepší 
výhled na noční oblohu, zamiřte až do ob
servatoře Roque de los Muchachos v nad
mořské výšce 2 420 m, a jestli si v noci pod 
hvězdami chcete užít trochu romantiky, můžete 

si pronajmout vlastní teleskop a další amatérské 
nebo profesionální astronomické vybavení 
(starsislandlapalma.es). 
La Palmou vede síť horských a lesních stezek 
dlouhá více než 1 000 km. Zavede vás do ne
uvěřitelných prehistorických lesů, na vrcholy 
hor i k hučícím vodopádům. Síly po dlouhých 
túrách a nočních dobrodružstvích pak můžete 
nabrat v idylickém hlavním městě Santa Cruz 
de La Palma, které snad vypadá stejně jako 
před 500 lety. Staré Město zůstává stejné jako 
za dob kolonialismu a vládne v něm příjemná 
přímořská atmosféra, která je jako stvořená 
na několikadenní oddech.

El Hierro

La Palma

Lodní doprava 
na Kanárských ostrovech 

je jakousi místní 
„meziměstskou“ dopravou. 
Většina návštěvníků tráví 

dovolenou na jednom 
ostrově, ale touží alespoň 

po ochutnávce těch 
ostatních. Kromě menších 
katamaránů, člunů a lodí, 
které vás vezmou na plavbu 
za delfíny a velrybami nebo 
na okružní plavbu podél 

jednotlivých ostrovů, jezdí 
mezi ostrovy i trajekty, 

jejichž účelem jednoduše je 
dostat vás z jednoho 

ostrova na druhý. Třeba 
ostrov Lanzarote leží jen 

20 minut trajektem 
od Fuerteventury 
(jízdní řády a ceny 
jízdenek najdete 

na fredolsen.es/es).

Kanárské ostrovy jsou 
proslulou destinací, která 
ale pořád drží své ceny 
v rozumných hladinách. 

Na mnohých ostrovech neteče 
z kohoutků pitná voda, takže se 
pro jistotu zásobte balenou 
pitnou vodou. Opatříte si ji 

za podobné ceny jako u nás doma. 
Nejsnadněji se na Kanáry 

dostanete letecky (přímý let 
s Czech Airlines Praha–

Tenerife od 200 €/5 000 Kč), ale 
možností jsou i výletní lodě 
(plavby.info). Letiště najdete 
na každém ostrově, takže pokud 
vám lodě nedělají dobře, můžete 
se mezi jednotlivými ostrovy 

dopravovat i letecky. 
Téměř všechny ostrovy mají 
výbornou veřejnou dopravu.

CO BYSTE MĚLI 
VĚDĚT PŘED 

CESTOU

ISLAND 
HOPPING 

NA KANÁRECH

PISCINAS LA FAJANA 
Na ostrově se nachází kromě pláží i přírod
ní bazény, jako třeba La Fajana, kde se vám 
dostane čisté slané vody, ale v bezpečné 
vzdálenosti od agresivního vlnobití.

O tomto menším Kanárském ostrově jste možná 
ještě neslyšeli, ale to jen hraje v jeho prospěch. 
Je to ostrov s hustými borovicovými lesy, 
zelenou náhorní plošinou, skalnatými stěnami, 
banánovníkovými a ananasovými plantážemi, 
vinicemi, fíkovníky, pomerančovníky, olivovníky 
a celoroční dávkou tropického slunce. A ta 
nejdůležitější věc – s minimem turistů. Možná 
i právě proto se stal ostrov absolutně unikátní 
ukázkou 100 % soběstačného kusu země, který 
je poháněný čistě obnovitelnou energií. Kromě 
toho se místní a návštěvníci těší z všudypří
tomné bezplatné wifi, díky které můžete fotky 
z ostrova, který se pyšní označením biosférická 
rezervace UNESCO, okamžitě sdílet se svými 
blízkými. Ostrov je výjimečný i tím, že na něm 
nejsou povoleny stavby s více než dvěma 
patry, přičemž výstavbou nedotčena musí být 
alespoň polovina ostrova.
Snad největší devizou ostrova je přímořská 
vesnice La Restiga, která je dokonalým výcho
zím bodem pro potápěčské výlety. Leží u Mar 
de la Calmas (Pokojné moře), mořské rezer
vace, na kterou pravidelně vyplouvají lodě se 
zájemci o potápění. Plaví se k 27 výz nam ným 
potápěčským lokalitám. Pokud nemáte 
vybavení a nevíte jak na to, pomůže vám 
společnost Dive Centre, která nabízí speciální 
balíčky pro podmořské pozorování konkrétních 
živočichů (arrecifal.com) i výukové hodiny. 
Teploty vody se zde celoročně pohybují kolem 
21–24 °C.

TÚRY S PRŮVODCEM

Jonás Pérez ze společ nosti Natour 
vás provede po nejzajímavějších 
 sopkách na svých populárních 
prohlídkách Vulkano Tours 
(vulkanotours.com).

Pobřeží ostrova El Hierro má 
dokonalé podmínky na potápění 
a šnorchlování. Vpravo: pěší 
stezky na ostrově vás zavedou 
do hor i na pláže

Las Playas, největší 
plážová oblast 
na ostrově El Hierro

Měsíc a mléčná dráha nad 
Calderou de Taburiente 

na ostrově La Palma

V E L K Ý  P R Ů V O D C E  P R O  K A N Á R S K É  O S T R O V Y
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