
Lanzarote 12.12.2013-19.12.2013

Na ostrově Lanzarote jsem byla poprvé. Odletěli jsme na super last minute s Fischerem. Ubytování bylo 
v apartmanhotelu El Trebol v letovisku Costa Teguise. Prostorný apartmán s kuchyňským koutem, obývákem, 
ložnicí a balkónem s výhledem do upraveného atria komplexu. 

Lanzarote,  rozlohou  čtvrtý  největší  ostrov  Kanárských  ostrovů  (po  Tenerife,  Fuerteventuře  a  Gran 
Canarii), leží v severovýchodním cípu souostroví, v Atlantském oceánu, asi 127 km od jižního pobřeží Maroka. 
Vzdálenost do Prahy je cca 3300 km. Dnešní jméno ostrova je památkou na janovského kupce a mořeplavce 
jménem Lanzerotto (též Lancelotto) Malocello, který roku 1312 přistál na Lanzarote a zůstal tam po téměř dvě 
desetiletí. 

Politicky náleží Španělsku, přičemž je součástí Autonomního společenství Kanárské ostrovy 
(Comunidad Autónoma de Canarias) a provincie Las Palmas. Společně s celým souostrovím patří do skupiny 
tzv. „nejvzdálenějších regionů“ Evropské unie. V roce 2009 zde žilo 142 000 obyvatel. Administrativně je 
ostrov rozdělen do sedmi obcí (municipios) – Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo a Yaiza. V 
hlavním městě Arrecife žije skoro polovina (58 000 obyvatel -  stav 2012)  a leží uprostřed východního pobřeží. 
Protože Lanzarote leží nejseverněji a zároveň  nejblíže  k africké pevnině (120km) je nepřetržitě sužován 
severovýchodním pasátem. V letních měsících možná příjemné, v zimě bohužel snižuje pocitovou teplotu 
z příjemných 18 až 20 stupňů minimálně o tři stupně. Ve mně zanechal pocit nejchladnějšího a největrnějšího 
kanárského ostrova z těch, co jsem poznala, ale možná, že na tom měl vinu i nedávný orkán Xaver. K pěším 
turistům a bikerům je ale vlídnější, existují zde turistické stezky, značené na křižovatkách a zajímavých místech 
směrovkami,a ukazatelem s názvem konkrétního místa viz : 
http://jaorel.rajce.net/2013_12_Lanzarote/#IMG_6495.jpg    

Také autobusová doprava zde funguje asi nejspolehlivěji z oněch tří ostrovů(Lanzarote, Tenerife, Gran 
Canaria), meziměstské autobusy http://arrecifebus.com/index.php?lang=en  jezdí vesměs na čas a na zastávkách 
jsou aktuální odjezdy, nikoli z počáteční, jak je zvykem na Tenerife. 

Teď už  přejdu k popisu našich tůr  a  charakteristice  letovisek  a  obcí.  Prošli  jsme pobřeží  od Costa 
Teguise až k Playa Blance (s výjimkou průmyslové zóny u Arrecife) a z Teguise ke kapli  Eremita de Nieves 
594m

Costa Teguise 
8 000 obyvatel, středisko surfařů a golfistů, každých 20 minut(So+Ne 30 min.) bus do Arrecife a Puerto del 
Carmen, čtyři větší písečné pláže Los Charcos, Las Cucharas (největší),  Bastian a El Jablillo, ale poměrně 
větrné, občas, skalnaté výčnělky ve vodě.

Arrecife
Hlavní město ostrova, cca 60 000 obyvatel a největší přístave ostrova. Dlouhá pobřežní promenáda s možností 
jízdy na kole až do Puerta del Carmen. A velká městská písečná pláž Playa Reducto. Hlavním městem se stalo 
až v roce 1852, do té doby sloužilo pouze jako pevnost a přístav původnímu centru Teguise. Kousek od pobřeží 
leží několik malých skalnatých ostrůvků, které v minulosti zdejšímu přístavu poskytovaly přirozenou ochranu – 
Fermina,  Francés,  Cruces  a  San  Gabriel.  Na  posledně  jmenovaném  byla  na  ochranu  přístavu  roku  1571 
vystavěna pevnost Castillo de San Gabriel, pobořená piráty v roce 1586 a do dnešní podoby obnovená v roce 
1588. V současné době zde sídlí Museo Arqueológico. V prostorách druhé zdejší pevnosti Castillo de San José 
stojící  na  severovýchodě  města  a  zbudované  v  letech  1776–79  na  popud  španělského  krále  Karla  III.  je 
Muzeum moderního umění (Museo Internacional de Arte Contemporáneo). Za zmínku stojí i hezký trojlodní 
kostel Iglesia de San Ginés z roku 1665 se zajímavým stropem a dvěma pozdně barokními plastikami. Kousek 
odsud se rozprostírá  mořská laguna Charco de San Ginés,  kolem které se  táhne pobřežní  promenáda.  Asi 
nejzajímavější část města a jeho centrum se rozkládá od nejvyšší stavby na Lanzarote Gran hotelu k pevnosti 
San Gabriel a k rybářskému přístavu Charco de San Ginés. Pak se po rušné silnici dá přijít  k pevnosti San 
José(1776-9)  a  k obchodní  zóně (Ikea,  Lidl).  Dál  už je  jen příjezd do největšího přístavu na ostrově a  do 
průmyslové zóny (elektrárna, plynárna, atd.), která sahá až do okrajové čtvrti Costa Teguise  Las Caletas.
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Playa Honda
Nejbližší obec letišti a stále rostoucí a část pláže je jen pár metrů od přistávací dráhy. Jsou zde dvě písečné 
pláže, moře je mělké a klidné Nejvíce se rozvíjející obec na ostrově má už okolo 10 000 stálých obyvatel.

Matagorda 
Čtvrť Puerto del Carmen přímo u letiště. Z pláže  Playa de Matagorda a pobřežní promenády lze pozorovat 
přistávající i odlétávající letadla.

Puerto del Carmen 
Jedno ze tří největších letovisek na ostrově(Puerto del Carmen, Playa Blanca, Costa Teguise), 12 000 obyv., 
pobřežní promenádou spojeno s Playa Honda a Arrecife. Má dvě větší písečné pláže Playa los Pocillos, Playa 
Grande. Jsou sice s pozvolným vstupem do vody, ale bohužel také poměrně větrné.

Puerto Calero
Největší jachetní přístav spojen turistickou cestou v délce cca 2km s Puerto del Carmen, ale bez pláže. Též 
silnice a pravidelná autobusová doprava.

Playa Quemada 
Malá přímořská vesnice si zachovala původní ráz. Lze  k ní dojít pohodlně turistickou stezkou z Puerto Calero 
asi dvoukilometrovou procházkou. Nemá ale pravidelné autobusové spojení. Je vstupní branou do národního 
parku  Natural de Los Ajaches  s několika  přírodními  plážemi  a  turistickou  i  bikerskou cestou  k Punta de 
Papagayo  či Playa Blancy a k obcím ležícím na úpatí hor.

Playa Blanca
V této nevýznamné rybářské vesnici se začali stavět v roce 1966 první rekreační objekty a hotely na Lanzarote 
a nyní patří mezi tři největší letoviska. Má dvě umělé pláže s bílým pískem Playa Dorada a Playa Flamengo 
chráněné  před  vlnobitím  a  částečně  i  před  všudypřítomným  větrem.  Cestou  k  „  Papouščí  pláži“  mineme 
obranou věž Castillo de las Coloradas, která sloužila k obraně proti pirátům. Přístav v Playa Blanca spojuje 
Lanzarote  s  městečkem  Corralejo  na  severu  nedalekého  ostrova  Fuerteventura  pravidelnou  a  častou  (cca 
30minut až 60 minut) trajektovou dopravou. Zpáteční jízdné 23EUR, doba jedné jizdy expresem 20 minut.

Teguise
Hlavní město ostrova do roku 1852, 1 740 obyv.,  městečko ležící  v centrální části  ostrova, necelých 9 km 
severně od Arrecife  ve výšce okolo  320 m n.  m.  Založeno  bylo  v roce  1418 jako Villa  Real  de Teguise 
Maciotem de Béthencourt, synovcem normandského dobyvatele Lanzarote Jeana de Béthencourt. Do roku 1485 
zde sídlil kanárský biskup, poté se přestěhoval na Gran Canarii. Mezi 16. a 18. stoletím se Teguise rozvinulo do 
kvetoucího  koloniálního  sídla,  které  zůstalo  nejdůležitějším  kanárským městem po  více  než  jedno  století.  
Městečko se může pochlubit vedle bohaté a občas i krvavé historie (např. během přepadení alžírskými piráty v 
roce 1586) také zajímavými architektonickými  a uměleckými památkami.  Na hlavním náměstí  Plaza de la 
Constitución  (též  Plaza  de  San  Miguel)  se  vypíná  zvonice  farního  kostela  Iglesia  de  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe, který sice pochází z 15. století, ale byl mnohokrát přestavován, naposledy po požáru na počátku 20. 
století v neoklasicistním a neogotickém slohu. Hned naproti stojí krásný městský palác Palacio de Spínola, 
vystavěný v letech 1730–80, dnes oficiální sídlo kanárské vlády a muzeum. V Teguise se nacházejí i dva bývalé 
kláštery,  na  jihovýchodě  františkánský  Convento  de  San  Francisco  z  konce  16.  století  a  na  jihozápadě 
dominikánský Convento de Santo Domingo z roku 1726. Východisko několika turistických cest. Každou neděli 
dopoledne se zde konají trhy. Z okraje kráteru vyhaslé sopky Guanapay (425 m) na městečko shlíží pevnost 
Castillo de Santa Barbara, původně pouze strážní věž ze 14. století, po sto letech rekonstruovaná a do dnešní 
podoby upravená italským stavitelem Leonardo Torrianim v reakci na útok berberských pirátů z roku 1586. 
Trasa pro  horská kola  kolem ostrova Lanzarote byla slavnostně otevřena 3. prosince 2009 Castillo de San 
José.Celková  trasa je 205,67 km na délku, ale  je rozdělena na 6 jednotlivých tras, které na sebe navzájem 
navazují.  

Každá z těchto cest byly odstupňovány v jejich obtížnosti, povrch vozovky a mapy s plnými detaily trasy jsou k 
dispozici ke stažení na : http://www.lanzaroteinformation.com/content/mountain-bike-routes-lanzarote

2

http://www.lanzaroteinformation.com/content/mountain-bike-routes-lanzarote


Trasa 1 : Arrecife- Arrieta
Vzdálenost : 29,5 km
Povrch : 10 % asfaltová silnice 90 % štěrková či kamenitá cesta

Trasa 2 : Arrieta - Ye
Vzdálenost : 23,57 km
Úroveň : Velmi těžké
Povrch : 75 % asfaltová silnice 25 % štěrková či kamenitá cesta

Trasa 3 : Ye - Caleta de  Famara
Vzdálenost : 41,5 km
Úroveň : Obtížné
Povrch : 15 % asfaltová silnice 85 % štěrková či kamenitá cesta

Trasa 4 : Caleta de Famara - Yaiza
Vzdálenost : 39,4 km
Úroveň : Obtížné
Povrch : 25 % asfaltová silnice 75 % štěrková či kamenitá cesta

Trasa 5 : Yaiza- Playa Quemada
Vzdálenost : 46 km
Úroveň : Obtížné
Povrch : 15 % asfaltová silnice 85 % štěrková či kamenitá cesta

Trasa 6 : Playa Quemada - Arrecife
Vzdálenost : 46 km
Povrch : 85 % asfaltová silnice 15 % štěrková či kamenitá cesta

A teď rozpis několika našich pěších výletů:

Pobřežní promenádou z Arrecife do Puerta Carmen - nenáročná vycházka podél oceánu s možností koupání 
na několika plážích a pozorováním letadel z bezprostřední blízkosti při odletu i přistávání, délka procházky cca 
12 km.

Teguise - Ermita de las Nieves-(594 m)  a zpět 
Ermita de las Nieves kaple  na vrcholu hory Risco de las Nieves (594m) vysoko na útesech a často zahalená  
v mracích,  zasvěcena  Panně  Marii  las  Nieves  ,  místní  obyvatelé  se  chodili  do  kaple  modlit  za  déšť.
Malá zahrada při kapli je jako oáza v jinak pusté, vulkanické krajině . Bohužel kaple je jen zřídka otevřena.  
5.srpna každého roku se konají  poutě do tohoto malého kostela z měst Teguise a Haría. Přímo pod kaplí je 600 
metrový sráz k moři. Pokud není mlhavo, je odtud nádherný panoramatický výhled na ostrov, zvlášť dolů na 
Famaru a ostrov La Graciosa. Nedaleko cca 1,5km odtud je vidět nejvyšší bod ostrova 672 metrů vysoký Penas 
del Chacha. Přístup na něj je však omezen, neboť se nachází ve vojenském prostoru. 

Teguise - pevnost Santa Barbara a zpět
Obojí nenáročné, na křižovatkách šipky i s udáním vzdálenosti a nadmořskou výškou daného místa. Doporučuji 
ale teplejší oblečení,  počasí zde je chladnější než by se v dané nadmořské výšce předpokládalo a s nejvíce 
srážkami na ostrově. 
Santa Barbara- Na hoře zvané Guanapay (425 m.nad m., cca 1km z Teguise) se tyčí středověký hrad z 16. 
století.  Dnes  slouží  jako muzeum,  avšak v minulosti  měl  praktický účel  –  jako strážní  věž chránit  místní 
obyvatele před barbarskými mořskými vlky. Dlouho ležel tento historický skvost v zapomnění a chátral; až v 
70. letech minulého století byla započata rekonstrukce, aby v něm byla umístěna expozice Muzea pirátství.  
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Nejdelší náš celodenní výlet z Puerto del Carmen  do Playa Blancy (cca 30km)
Pohodlná pobřežní cesta vede z Puerto del Carmen přes  Puerto Calero do Playa Quemady. Odtud už turistickou 
stezkou národním parkem Monumento natural de los Ajaches k pláži Playa de la Arena s černým pískem, zde 
možnost koupání, pak přes hřebínek k pláži Playa del Paso-černý písek a oblázky, ale neudržovaná. Dál ještě 
vede pěší stezka značená mužiky, ale bikerská se stáčí do vnitrozemí. Je sice delší, ale s menším převýšením – 
doporučuji po našich zkušenostech. My jsme zvolili tu pobřežní a mužici nás svedly na scestí, respektive do 
příčného údolí, odkud vedla pouze cesta do vnitrozemí a stezička vedoucí přímo přes několik „barranco“se 
vytratila. My poté zvolili  přesun  terénem na další hřebínek, kde se k nám vracela široká úvozová cesta pro 
biky a tou jsme už pokračovali k rozcestí La Toreta. Protože se začalo stmívat tak už nejdeme na Playa de 
Papagayo, což jsme původně měli v plánu, ale stáčíme se k Playa Blance k pláži Playa Mujeres, kde sledujeme 
západ slunce a pak už rovnou po pobřežní promenádě  kolem Castillo de Las Coloradas a  Playa Blancou  
k přístavu na bus do Arrecife a po přestupu naši „trojku“ do Costa Teguise.

Praktické informace: 
Nejnižší tarif meziměstské i  v městské hromadné dopravy :1,35 EUR
Jízdné:Costa Teguise-Arrecife-Playa Honda :1,35 EUR

Costa Teguise-Puerto del Carmen :2,90 EUR
Arrecife-Playa Blanca :3,55 EUR
Arrecife-Teguise :1,35 EUR

Na bus dopravu možno zakoupit BONOBUS za základní cenu 12 EUR z toho 2 EUR nevratné za vystavení 
karty a 10 EUR depozit na jízdné, lze dobíjet až dalšími 50 EURY- sleva 10% z celkového jízdného(možné 
použití více osobami)

Ceny-stav prosinec 2013
benzín 95 1l 1,07-1,16 EUR
pivo 1l 0,89-1,90 EUR
pivo točené-1pinta(0,45l) od 1,50 EUR
plná penze all inclusive v hotelu 15 EUR
dalamánek 0,40 EUR
bageta velká od 0,40 EUR
šunka, tvrdý sýr 100g od 0,80 EUR
vepřové maso 1kg od 4,50 EUR
pomeranče 1kg od 0,29 EUR
brambory 1kg od 0,80 EUR
rajčata 1kg od 0,80 EUR
víno 0,7l od 1,30 EUR
dobré víno 0,7l i do 3,0 EUR

Odkaz na fotky: http://jaorel.rajce.idnes.cz/2013_12_Lanzarote/
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