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Lokalizacja i dojazd
Przewodnik po Teneryfie należy zacząć od tego gdzie znajduje się Teneryfa. Teneryfa to wyspa położona na
Oceanie Atlantyckim , należąca terytorialnie do Hiszpanii. Teneryfa jest częścią archipelagu Wysp
Kanaryjskich i leży około 300 kilometrów na zachód od Afryki, na północ od Zwrotnika Raka. Teneryfa jest
największą i najludniejszą wyspą archipelagu Wysp Kanaryjskich. Ma ona 80 km długości i 50 km
szerokości, zamieszkuje ją nieco ponad 880 000 ludzi, a jej stolicą jest Santa Cruz de Tenerife.

Z racji na to, że Teneryfa jest wyspą to najłatwiej i najszybciej dostać się na nią można samolotem. Na
Teneryfie znajdują się dwa lotniska, jednak przez międzynarodowych przewoźników częściej
wykorzystywane jest to południowe. Lot na Teneryfę z Polski trwa około pięciu godzin. Atutem jest to, że
bez problemu można znaleźć bezpośrednie połączenia na wyspę z wielu miast Polski. Bilety także nie są
wygórowane cenowo, szczególnie jeśli dobrze poszuka się jakiejś promocji.
Jeśli jednak przeraża Was lot samolotem to z kontynentalnej Hiszpanii na Teneryfę można dopłynąć
promem . W tym wypadku trzeba się liczyć z większymi kosztami, w porównaniu z samolotem i dużo
dłuższym czasem podróży.

Historia Teneryfy
Przewodnik po Teneryfie nie może pominąć także
historii tej wyspy, więc przed rozpoczęciem
zwiedzania Teneryfy polecamy zapoznanie się
z nią. Według legendy obecna Teneryfa to
pozostałości po zaginionej wyspie Atlantydzie,
a niepotwierdzone teorie mówią, że w tym miejscu
ludzie mieszkali już w XII wieku p.n.e.
Pozostawiając jednak legendy na boku i patrząc
jedynie na potwierdzone badania naukowe
możemy się dowiedzieć, że pierwsze ślady
osadnictwa na Teneryfie datowane są na 200 lat
p.n.e.
Teneryfa do czasu przybycia na nią Hiszpanów
(1 402 rok) zamieszkana była przez Guanczów.
Według przekazów hiszpańskich marynarzy,
posiadali oni jasne włosy i niebieskie oczy.
Początkowo twierdzono, że lud zamieszkujący
Teneryfę to potomkowie Wikingów, jednak
najnowsze badania pokazują, że byli oni
powiązani z rdzenną ludnością Berberii
zamieszkującą północną część Afryki i Sahary.
Za czasów bytności Guanczów na Teneryfie,
wyspa była podzielona na dziesięć królestw.
Sytuacja się zmieniła gdy 1 2 grudnia 1 495 roku
w bitwie pod Acentejo zostali oni pokonali. Wtedy
to władzę na wyspie przejęli Hiszpanie, tworząc
stolicę w zlokalizowanym w centrum wyspy
mieście La Laguna. Pozostali na Teneryfie

Guanczowie albo pogodzili się ze zmianą
narodowości, albo byli wywożeni na kontynent
europejski jako niewolnicy.
Założone przez Hiszpanów miasto la Laguna
celowo było oddalone od brzegów wyspy, by
uchronić je przed atakami angielskich piratów.
Przez niemal 300 lat Teneryfę omijały większe
działania wojenne, aż do 25 lipca 1 797 roku, kiedy
to została zaatakowana przez Brytyjczyków.
W 1 821 roku Teneryfa została wcielona do
Hiszpanii, a jej stolicą zostało miasto Santa Cruz
de Tenerife.
Teneryfa przez wiele lat dynamicznie się
rozwijała. Znajdowały się na niej porty tranzytowe
w drodze do Ameryki, a uprawiany na niej cukier
trzcinowy podbijał całą Europę. Niestety
z biegiem lat wyspa traciła na znaczeniu,
a zamieszkująca ją ludność coraz chętniej
emigrowała. Działo się tak, aż do lat 60.
poprzedniego wieku kiedy to Teneryfa została
przekształcona w region turystyczny. W tych
latach pływał nawet na nią z Polski turystyczny
statek, MS Batory.
Obecnie Teneryfa nadal należy do Hiszpanii, a co
zatem idzie także do Unii Europejskiej.
Obowiązującą walutą na wyspie jest euro,
a językiem urzędowym - język hiszpański.
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Mapa zwiedzania
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Roques de Garcia
Zwiedzanie Teneryfy zaczynamy od razu od wjazdu powyżej linii chmur, udajemy się na
Roques de Garcia. Roques de Garcia to formacja skalna znajdująca się w Parku
Narodowym Teide, który wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, na
wysokości około 2200 m. nad poziomem morza. Formacja leży około 5 km na południe
od pięknego wulkanu del Teide, na skraju rozległej równiny Caldera de las Canadas.
Historia tego miejsca sięga aż pół miliona lat wstecz i ściśle związana jest z erupcjami
wulkanicznymi. Te ogromne formacje skalne powstały przez nagromadzenie wielu
warstw różnych materiałów. Przed erozją tworzyły one jednolitą ścianę na drodze do
wulkanu del Teide, jednak trwająca tysiące lat erozja spowodowała, że ściana się
przerwała i powstały tu piękne i ogromne formacje skalne. Większość skał ma tutaj swoje
nazwy, ale w Roques de Garcia na szczególną uwagę zasługuje Roque Cinchado, która
góruje nad pozostałymi.
Dodatkowo z Roques de Garcia roztacza się piękny widok na wulkan del Teide.
Wskazówka: Tuż przy Roques de Garcia znajduje się sporych rozmiarów parking,
a miejsca dla osób niepełnosprawnych są na samym jego końcu (najbliżej skał).
Przy skałach znajduje się równy plac, a wgłąb parku prowadzi dostosowana ścieżka.
Otwarte całą dobę
Bezpłatne
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Pico del Teide
Gdy już nacieszymy się widokami Roques de Garcia udajemy się w stronę wulkanu del
Teide. Nie sposób pomylić drogi, bo wulkan widać z bardzo daleka. Podobnie, jak w
przypadku Roques de Garcia, także pod wulkanem znajduje się parking, na którym
znajdują się miejsca dla niepełnosprawnych.

Pico del Teide to wysoki na 371 8 metrów n.p.m. szczyt wulkaniczny, którego nazwa
wzięła się od pierwotnego ludu Teneryfy, Guanczów i ich języku oznaczała „Piekielną
Górę'. Pico del Teide jest wulkanem czynnym, a jednocześnie najwyższym szczytem
Hiszpanii i najwyższym wzniesieniem na jakiejkolwiek wyspie atlantyckiej. Okolice
wulkanu to równiny ukształtowane przez jego działalność, a na samym stożku można
zauważyć zastygłe strumienie lawy. Według Guanczów wulkan był siedzibą bogów,
podobnie jak Olimp w Grecji. Guanczowie wierzyli, że w wulkanie mieszka demon
Guayota i by zapobiec jego wyjściu w czasie erupcji palili ogromne ogniska.
Do wulkanu Pico del Teide można dojechać drogą publiczną z północy i południa
Teneryfy, także komunikacją publiczną. Kolej linowa Teleférico del Teide ma swój
początek na wysokości 2356 metrów, a stacja końcowa znajduje się 3555 metrów.
Wejście na wierzchołek wulkanu wymaga uzyskania darmowego zezwolenia, które
można otrzymać na stronie internetowej parku, ale trzeba się starać o nie sporo
wcześniej, bo liczba wpuszczanych na wierzchołek turystów dziennie jest ograniczona.
Jeżeli komuś bardzo zależy na wejściu na krater, a nie mieści się w limicie turystów
mogących wejść na krater, to alternatywą jest nocleg w schronisku Altavista, który
automatycznie daje potrzebne pozwolenie.
Szlak od kolejki na krater ma długość zaledwie 600 metrów, a różnica wysokości to 1 60
metrów, ale jest bardzo trudny i pokonanie go w jedną stronę zajmuje około 40 minut.

By dostać się do kolejki na wulkan trzeba pokonać kilka schodów,
ale obsługa chętnie pomaga. Wejście pod sam krater wulkanu
jest niemożliwe.
Kolejka otwarta jest w godzinach 9:00 – 1 6:00,
a w sierpniu i wrześniu od 9:00 do 1 9:00.
Dorośli 27 euro, dzieci 1 3,50 euro, niepełnosprawni 1 3,50 euro.
Ceny za przejazd w dwie strony.
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Smocze Drzewo
Nie mógłby się obyć bez najcenniejszego okazu roślinnego na Teneryfie. Smocze Drzewo,
nazywane tu del Drago, to gatunek występujący jedynie na Wyspach Kanaryjskich
w ilości zaledwie kilkuset egzemplarzy. Dla ludu Guanczów drzewa z tego gatunku były
magiczne, a to dlatego, że po nacięciu kory lub liści wypływająca żywica utlenia się na
czerwony kolor. Obecnie produkuje się z niej Smoczy Likier.

Największy okaz Smoczego Drzewa znajduje się w parku, tuż obok kościoła Parroquial de
San Marco. Ogłoszone w 1 91 7 roku Pomnikiem Narodowym drzewo ma 1 8 metrów
wysokości i 20 metrów średnicy, a nazywane jest Drago Milenario. Wiek, ważącego
niespełna 1 40 ton smoczego Drzewa, szacuje się na około 800 lat. W parku poza wielkim
okazem Smoczego Drzewa znajdują się także jaskinie i inne gatunku roślin oraz szkółka
Smoczych Drzew.
Wskazówka: Tuż obok parku znajduje się sklep gdzie można nabyć likier ze Smoczego
Drzewa i inne kanaryjskie rarytasy.

Wejście do parku ułożone jest z kocich łbów, w samym parku droga to utwardzony żwir i kamienne
płyty. Część parku nie jest dostępna z powodu występujących tu schodów. Natomiast Smocze
Drzewo jest osiągalne.
Miesiące I-IV i X-XII: 9:30-1 8:30, V-IX: 9:30-20:00
Dorośli 5 euro, dzieci 2,50 euro,
niepełnosprawni bezpłatnie.
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Loro Park
Po niezwykłej wizycie w parku Smoczego Drzewa kierujemy się do Loro Parku ,
uważanego przez turystów za najlepszy ogród zoologiczny na świecie. Loro Park to
prywatny ogród zoologiczny otwarty przez Wolfganga Kiesslinga w 1 970 roku, znaldujący
się w Puerto de la Cruz. Już dwa lata po otwarciu parku odbył się w nim pierwszy
spektakl z papugami w roli głównej, w Europie. Obecnie do największych atrakcji Loro
Parku należą pokazy delfinów, orek, papug i lwów morskich. Poza pokazami w Loro Parku
zobaczyć można także aligatory, flamingi, goryle, mrówkojady, tygrysy, pingwiny,
szympansy, wielkie żółwie, wolno latające papugi, niezwykłą roślinność, a dzieci poza
oglądaniem zwierząt, mogą się pobawić na placu zabaw. Niewątpliwym atutem Loro
Parku jest fakt, że zwierzęta mają bardzo duże wybiegi i świetne warunki życia, czego
dowodem jest chociażby Planeta Pingwinów czy Akwarium. W parku znajduje się także
kilka restauracji, w których można zjeść naprawdę niedrogo.

Wskazówka: Tuż przy wjeździe do Loro parku znajduje się parking podziemny, a w nim
także miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Park jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, choć niektóre podjazdy są dość strome.
Park otwarty codziennie między 8:30 a 1 8:45



Dorośli 37 euro, dzieci 25 euro. W cenie biletu
wszystkie pokazy. Możliwość kupienia biletów
łączonych z innymi atrakcjami Teneryfy.
28°24’33.1 ″N 1 6°33’59.0″W
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Czarna Plaża
Nieopodal Loro Parku znajduje się kolejna atrakcja, której nie można pominąć. Atrakcja ta
to najlepsza czarna plaża na Teneryfie – Playa Jardin. Ta znajdująca się w Puerto de la
Cruz plaża otoczona jest bujną roślinności, a wzdłuż całej jej długości rozciąga się
promenada przy której rozlokowane są liczne bary i restauracje. Plaża, poza swoim
pięknym otoczeniem, zachwyca jeszcze czymś, a jest to czarny piasek. Kolor piasku
wynika z faktu, że jest on pochodzenia wulkanicznego. W dotyku i swojej sypkości
przypomina zwykły piasek jaki znamy z Polskich plaż, jednak jego kolor powoduje, że
chce się w tym miejscu zostać na dłużej. W połączeniu z błękitnym niebem
i wszechobecną bujną roślinnością tworzy niesamowity obrazek.
Na plaży pełnią dyżury ratownicy, jednak uważajcie bo fale na Playa Jardin są wyjątkowo
wysokie i gwałtowne.
Na plażę najłatwiej dostać się od strony Loro Parku. Ratownicy chętnie pomagają wejść na plażę.
Czynne całą dobę
Bezpłatne
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Klify Los Gigantes
Klify Los Gigantes znajdują w miejscowości o tej samej nazwie. To właśnie stąd można
podziwiać klify olbrzymie, które Guanczowie nazwali Piekielną Ścianą – Murilla del
Infierno. Nic dziwnego, bo klify osiągają wysokość od 300 do 600 metrów i robią
niesamowite wrażenie. Lokalizacja, którą podpowiada nasz przewodnik po Teneryfie
pozwala podziwiać klify z najlepszego z możliwych miejsc na lądzie. Warto także
spróbować wsiąść na jedną z dostępnych w Los Gigantes łodzi i spojrzeć na nie od
strony wody.
Zdawać by się mogło, że klify to jedynie monumentalne skały wpadające ostro do morza,
ale zdecydowanie warto je zobaczyć będąc na Teneryfie, bo ich widok zapada głęboko
w pamięć i potęguje szacunek do sił natury.

Dostęp bezproblemowy, choć bywa stromo
Otwarte całą dobę
Bezpłatne
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Rejs na delfiny
Przewodnik po Teneryfie byłby niepełny bez informacji o naturalnej faunie Teneryfy. Poza
wszechobecnymi, wolno latającymi papugami na Teneryfie warto wybrać się w rejs, by
zobaczyć wolno żyjące delfiny. Takich rejsów na Teneryfie jest bardzo dużo. Można
wybrać te dłuższe z możliwością kąpania się, czy nurkowania w Oceanie oraz posiłkiem
na pokładzie, lub te krótsze, podczas których płyniemy jedynie oglądać delfiny.
Polecamy katamaran Royal Delfin, odpływający z portu Puerto Colon w Las Americas,
którego obsługa jest bardzo sympatyczna, a katamaran posiada podwodny pokład,
z którego można obserwować delfiny także pod wodą.
Wyspy Kanaryjskie to prawdziwy rarytas dla miłośników tych pięknych zwierząt, bo w ich
wodach żyje aż 1 9 z 79 gatunków waleni, a do tego spotkać można je tutaj przez cały rok.
Obsługa katamaranu chętnie pomaga w dostaniu się na pokład i wskazuje miejsca,
gdzie pływają delfiny.
Wypłynięcia w poniedziałek i czwartek 1 0:30
rejs na same delfiny
Dorośli 24 euro, dzieci 1 2 euro
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Piramidy w Guimarze
W miejscowości Guimar znajdują się niezwykłe budowle, są to piramidy, których znajduje
się tu aż sześć. Początkowo uważano, że są to jedynie odrzucone na bok kamienie
znajdowane przy organizacji pól uprawnych. Jednak w 1 991 roku odkrywca Thor
Heyerdahl dokładnie zbadał piramidy i zdecydowanie stwierdził, że nie są one jedynie
stertą przypadkowo wyrzucanych kamieni. O tym fakcie mają świadczyć miedzy innymi
narożne kamienie, które noszą wyraźne ślady obróbki przez człowieka. Dodatkowo
piramidy nie są ustawione w przypadkowy sposób. Otóż podczas przesilenia letniego
z platformy na najwyższej piramidzie można ujrzeć podwójny zachód słońca. Słońce
zachodzi za wysokim szczytem górskim, pojawia się ponownie i zachodzi jeszcze raz za
kolejną górą.
Pod jedną z piramid znajduje się jaskinia z czasów Guanczów, którą podobno
zamieszkiwali, a sam Guimar był siedzibą jednego z dziesięciu królów Teneryfy.
Obiekt dostosowany, chociaż miejscami bywa dość stromo.
Otwarte codziennie od 9:30 do 1 8:00
Dorośli 1 1 ,90 euro, dzieci 5,m50 euro,
uczniowie i studenci 7,65 euro
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Praktyczne wskazówki
• Na spokojne odwiedzenie miejsc, które opisuje nasz przewodnik po Teneryfie potrzeba
minimum tygodnia.
• Na Teneryfie obowiązuje euro, język hiszpański i można podróżować wyłącznie
z dowodem osobistym.
• Na Teneryfie warto wynająć samochód.
• Jeżdżąc po Teneryfie samochodem często warto pojechać dookoła autostradą
niż przez wulkan.
• Kolejka linowa na wulkan jest zamykana w przypadku bardzo złych warunków
pogodowych, np.: silny wiatr.
• Będąc na Teneryfie warto spróbować świeżych owoców sprzedawanych na targach
i przy drogach.
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