AKTUALIZOVÁNO 2016
TENERIFE:28.1.2005 - 5. 2. 2005, 9.12.2005 - 16. 12.
2005, 14.1.2011 - 21. 1. 2011, 1.2.2013 - 8. 2. 2013
a 15.1.2016 – 25.1.2016
Los Gigantes, Puerto de Santiago, Playa de la Arena, Alcalá, Playa de San Juan,
Costa Adeje, Playa de las Americas, Los Cristianos, Guaza, Playa de Las
Galletas a Costa del Silencio, Santa Cruz, Guimar, Puerto de la Cruz, Icod de los
Vinos, Garachico, Buenovista del Norte, Punto de Teno, Masca, Santiago del
Teide, Tamaimo, Vilaflor, La Orotava, Taganana, San Andrés, Pico del Teide a
národní park Las Caňadas, pohoří Teno, pohoří Anaga.
Poprvé jsem strávila týden na Tenerife na Kanárských ostrovech na přelomu ledna a února, podruhé v
předvánočním čase 2005, potřetí v lednu 2011, počtvrté v únoru 2013 a popáté v lednu 2016. Nebudu se
rozepisovat všeobecnými údaji, ty najdete v odkazu http://tenerife.euweb.cz/ či http://www.ostrovtenerife.cz/ či
jinde na webu, ale uvedu pár svých poznatků. Poprvé jsem vycestovala na "Last moment“ s Canaria Travel
trochu s obavami, které však byly rozptýleny korektností předplacených služeb tak, jak byly prezentovány v
katalogu. S matkou (80let)jsme si vybraly hotel Bahio Flamingo v Playa de la Arena, v místní části
původního městečka Puerto de Santiago (ještě k němu patří Los Gigantes). Hotel s účelně vybavenými pokoji s
koupelnou a WC, s prostorným balkónem, sice bez lednice, ale s velmi chutnou polopenzí servírovanou v
podobě bohaté nabídky švédských stolů. Postaven do podkovy otevřené k moři, vprostřed bazén se sladkou
vodou s hotelovými lehátky. Protože mně tenhle ostrov učaroval, navštívila jsem ho ten rok podruhé, tentokrát
s Jardou. Ten přechod ze zimy do léta je nezapomenutelný. Tentokrát jsme jeli na "Last moment"s Fischerem a
ubytováni jsme byli v apartmánhotelu Jardin Caleta v klidném letovisku La Caleta v části Costa Adeje, asi
3km pěšky z Playa de las Americas po hezké přímořské promenádě. Hotel je 4podlažní i architektonicky pěkný,
pohodlný se vkusně upraveným okolím, v atriu je třídílný bazén s lehátky, v 3. patře vířivka a ve čtvrtém
vyhlídková terasa s lehátky. Náš apartmán se sestával z ložnice, předsíně s příslušenstvím a obývacím pokojem
s kuchyňským koutem. Pochopitelně měl lednici, televizi, dvouvařič a nějaké nádobí. Za ty peníze skutečně
luxus. A strava? Tentokrát jsme si objednali "jen snídaně", ale přežraní jsme byli obvykle až do pozdních
odpoledních hodin. Večeře jsem zhotovovala na vařiči v apartmánu. Při mé třetí návštěvě v lednu 2011 jsme
poznávali stále nová místa. Také tentokrát jsme letěli na "Last moment"s Fischerem a ubytováni jsme byli
v obrovském apartmánhotelu Santa Maria (402 apartmánů) v Playa de las Americas. Příšerné
megalomanické centrum, ale krásné písečné pláže, na nejbližší La Pintu jsme to měli asi 300m z hotelu, dobré
spojení busy po celém ostrově, supermarket Mercadonu i půjčovny aut za rohem. Apartmán byl účelně
vybaven, bohužel jsme měli smůlu na sousedy, kteří na balkónku neustále vykuřovali. Při mé čtvrté návštěvě
v únoru 2013 opět na "Super last moment"s Fischerem jsme byli ubytováni v apartmánhotelu Global
Tamaimo Tropical (372 apartmánů) poblíž pobřežní promenády nejbližší koupání v oceánu bylo na „Natur
Pool“ (cca 500m), 20 minut od autobusového nádraží v Los Gigantés (7min na nejbližší busstop), 30 minut od
pláže Los Gumos a Playa de la Arena. Obrovský, ale hezky situovaný komplex s dvěma atrii a bazény. O
sousedech jsme tentokrát nevěděli, snad jen dle pověšeného ručníku na balkónu, A při mé letošní návštěvě
v lednu 2016 jsme opět bydleli v apartmánhotelu Global Tamaimo Tropical, v apartmánu číslo 364, ale
bohužel tentokrát sousedi byli vesměs kuřáci a ještě navíc každý večer od 21hodin do půlnoci halekali
v animačních programech v restauraci na druhé straně atria.
Praktické informace:
Po celém ostrově jezdí zelené autobusy společnosti TITSA Je výhodné si zakoupit BONOBUS-pernamentku za
15 či 30EUR pro libovolný počet cestujících a jízd, neboť při platbě touto kartou vyjde cena jízdenky někde až
o 50% levněji než jednotlivá jízdenka. Příklad: nejkratší pásmo Los Gigantes - Playa de San Juan-jednotlivá
jízdenka 1,40 EUR, na Bonobus 1,15 EUR (tarif městské dopravy). Bonobusy se prodávají ve vybrané síti
prodejen a na autobusových nádražích, jednotlivé jízdenky u řidiče autobusu. Do autobusu se vždy nastupuje
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dveřmi u řidiče. Nahlásí se cílová stanice řidiči a pak se zasune BONOBUS do označovače; když jede více
osob, tak tolikrát kolik je osob. Jízdní řády bývají na stanicích zřídka, ale už je uveden čas z konkrétní obce,
pokud jsou vyvěšeny (pro všechny stanice v obci stejný), ale nikoli odjezdy pouze z konečných, jak bývalo
uváděno dříve. Jízdní řády platí tak nějak, nikoli korektně, záleží na mnoha různých faktorech; (počtu
nastupujících, na tom jak rychle je řidič dokáže odbavit, na průjezdnosti komunikace, atd.), takže cesta z Los
Gigantes do Playa de las Americas může trvat necelou hodinu anebo taky v odpolední špičce téměř hodiny dvě.
A při vzdálenosti 50 km z výchozí stanice to lze jen odhadovat. Zacpané komunikace jsou velkou část dne,
zvlášť v přímořských letoviskách a při sjezdech z dálnice. A ještě jedno upozornění! Pokud chcete nastoupit,
zuřivě dávejte znamení, jinak autobus projede zastávku bez zastavení, byť by tam čekal dav cestujících, pokud
máte přání na nějaké stanici, co není konečná, vystoupit, zazvoňte na řidiče. Zvonky jsou většinou umístěny
nahoře ob sedadlo. Zastávky jsou obvykle označeny nápisem Parada v dopravní značce zákazu zastavení anebo
zelenými informačními tabulemi s čísly busů. Důkladně si prostudujte aktuální informační letáček TITSA,
jízdní řád se může měnit každé tři měsíce. Nejlevnější nákupy lze uskutečnit v supermarketech, nejlevněji v
Mercadoně (pivo 1 l 0,75EUR - 2 EUR, vínko 1,40 - 8 EUR, vepřové či hovězí maso 5 až 10 EUR za 1kg,
grilované kuře ks 5 EUR, běžné potraviny nepatrně dražší nebo stejně drahé jako u nás) a nyní už i v Lídlu.
Benzín Super95 kolem 0,87 a Super 98-0,97 EUR za 1l a nafta nepatrně nižší (stav leden 2016), cena
jízdného v TITSA autobusech asi jako u nás. A ještě dobrá zpráva pro milovníky pěnivého moku a sklenky
vína. Ve Španělsku a tudíž i na Kanárech je tolerováno v krvi 0,8 promile! alkoholu. A kouření? V budovách
i restauracích se nekouří, ale v zahrádkách restaurací bohužel zákaz kouření neplatí.
Jízdné na BONOBUS 2011
Playa de las Americas – El Portillo
Playa de las Americas-Guaza
Playa de las Americas-Las Galletas
Playa de las Americas-Parador Nacional del Teide

4,45
1,00
1,50
3,35

Jízdné na BONOBUS 2013 a 2016
Los Gigantés-Playa de San Juan
Los Gigantés-Tamaimo
Los Gigantés-Alcalá
Los Gigantés-Santiago del Teide
Los Gigantés-Playa de las Americas
Los Gigantés-Los Cristianos

1,15 (tarif místní dopravy)
1,15
1,15
1,20
2.70
2,90

Značené turistické cesty: Po dlouhých letech velmi pofiderního značení neznačení už je na
Tenerife soubor velmi dobře značených a udržovaných turistických cest značených
jednotným žlutobílým značením, některé cesty modrými či jinobarevnými terčíky či bíle
trasa TS10 – viz odkaz
http://www.tenerife.es/wps/portal/tenerifees/medioambiente/ocionaturaleza/sendero

Teide a národní park Las Caňadas
Výstup na Teide – 2005
Kromě plážové turistiky, kterou je tento nádherný a zajímavý ostrov zprofanován, bylo mým snem
vystoupit na nejvyšší horu Španělska, což se mi podařilo napodruhé. Pokud nechcete použít lanovku, je nutné si
zapůjčit auto, jinak nelze z časových důvodů za 1 den pěší výstup na vrchol zvládnout, pokud nejste výkonný
běžec ve vysokohorském terénu. Z Playa de Las Americas jezdí každý den autobus č. 342 z Torvicas v 9:00, z
autobusového nádraží Playa de las Americas v 9:15 (jeden z mála autobusů, co jezdí na čas!!!), zpět pak z
konečné u El Portillo v 15:15, od spodní stanice lanovky v 15:40 a od Paradoru v 16:00. Na vrchol je nutné si
vyžádat povolenku v hlavním městě Santa Cruz: adresa-Oficina del Parque Nacional, ulice Emilio
Calzadilla 5 - 4.patro. Tel. 922 290129 - 922 290183, fax: 922 244788, a nyní snad i email. Úřední hodiny: 9
-14 Po-Pá (kopie pasu či OP)!!!. Je nutné tuto dobu respektovat, za povolení se nic neplatilo. Kancelář je v
centru města. Každý den může na vrchol vystoupit pouze 50 turistů. Povolenky na vrchol kontroluje pracovník,
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který je na Rambletu přivážen první lanovkou v 9 hodin. Lanovka jezdí od 9 do 16 hodin každý den, pokud
není její provoz pro silný vichr zastaven. Volně přístupná je jen cesta na Rambletu (3550m), kde je horní
stanice kabinové lanovky.(Počet je prý regulován na 150 lidí v daném okamžiku na Rambletě-proto fronty na
lanovku), ty jsem však naštěstí nezažila. Kdo nemá povolenku, musí na vrchol před 9hodinou či po16hodině.
Poprvé (v únoru 2005) jsem se pokusila o výlet veřejnou dopravou. Bohužel na autobus 342, který jede
pouze jednou denně z Playa de las Americas -autobusového nádraží v 9:15!!! do národního parku, jsem sice
přijela busem 473 včas, ale stála jsem sice ve vhodnou dobu, ale na nesprávném místě. Když jsem zjistila svůj
omyl, nemělo smysl nic jiného podnikat, než si prohlédnout nejznámější letoviska na jihu Playa de las
Americas a Los Cristianos a pro poznání Teide zvolit jinou alternativu. Obětovala jsem 22 EUR a zvolila
standardní půldenní výlet místní cestovky. Zájezd sestával s tím, že nás od hotelů dopravili mikrobusem do Los
Cristianos a tam dle předplacenek rozřadili do autobusů na denní výlety. Jelo se k dolní stanici lanovky a zde
jsme dostali 90 minut volno k absolvování jízdy lanovkou na Rambletu a zpět. Jízdenka tam a zpátky stála
20EUR (prosinec 2005 22EUR) a doba jedné jízdy je cca 10 minut. Pak následovala ještě jedna 10 minutová
zastávka u Los Roques de García s krásným pohledem na Teide a pitoreskní sopečné útvary a už následovala
cesta borovicovými háji do Guia de Isora a zde 30 minut "na kávu" a mezitím rozdělení klientů do mikrobusů
do výchozích lokalit. Příjezd k hotelu Bahia Flamingo cca ve 14 hodin. Takže moje první poznání Teide tím
nejméně chtěným způsobem. Po druhé už o něco zkušenější jsme s Jardou vyrazili správným autobusem
správným směrem (na Torviscas, odkud autobus vyjíždí, je to od hotelu Jardin Caleta asi 35minut pěšky) a v
11:10 jsme vystoupili z autobusu u dolní stanice lanovky. Zakoupili za 11 EUR jízdenku jen nahoru a po
zdolání dalších 200 výškových metrů jsme asi v 12:15 dosáhli vrcholu Teide-3718m. Teplotně mělo být -1°C,
pocitově -14°C, ale nebylo to tak hrozné, stačily mi kraťasy a polár, sluníčko i tady nahoře hřálo. Na tak
vysokou horu je velmi skoupá na sníh a nemá ledovec, to Pico di Aneto v Pyrenejích je úplně jiný kafe, zato je
trochu cítit síra ze sopečného kráteru. Po pokoukání jsme začali sestupovat po cestě číslo 7 přes chatu
ALTAVISTU 3270m (v naší přítomnosti byla zavřená, je totiž taky nutná předchozí rezervace na telefon) a
skončily sestup u parkoviště nástupové cesty číslo 7. Po závěrečném úprku, abychom stihli jediný autobus toho
dne (tam v 15:30), což se nám podařilo a pak jím už ujížděli na pobřeží. Právě začínalo pršet, takže nebylo čeho
litovat. Na pobřeží sice bylo také zataženo, ale pro méně rozmazlené bylo stále na koupání, teplota vzduchu
dosahovala 22°C a voda měla něco přes 20°C.

Trek po trailu číslo 4 Siete Caňadas Trail v NP Teide 16. 1. 2011
Busem č 342 ve stejnou dobu jako před 5lety jsme tentokrát jeli až na konečnou zastávku El Portillo-sedlo ve
výšce 1980m a vydali se po cestě číslo 4. Vede zvláštní krajinou Las Caňadas s překrásnými výhledy na Teide i
sopečnou krajinu. Měla jsem pocit, že jsem v Utahu v NP Arches nebo na korsických Calanche. Ne omylem
zde byly točeny exteriéry k filmu Planeta opic. Trail je psán na 5hodin chůze, má nepříliš velké převýšení a
15km délky. Protože bus byl zpožděn; byla neděle a vezl i horáky pro cyklisty, přijel až skoro v 11:45 na El
Portillo. Měli jsme tedy na cestu 4:15, protože jediný bus zpět jede od Paradoru v 16:00. Myslela jsem si, že
15km po docela pohodlné cestě bude brnkačka, ale kromě asi 20 minutové pauzy na svačinu a zastavování se
na fotografování jsme bus stačili opravdu jen tak tak. Na rozdíl od jiných cest mohu potvrdit, že tato cesta
kromě jedné chybějící šipečky, kde už cíl byl na dohled, byla dobře značena a cestou je i několik informačních
tabulí o délce, převýšení i místní zajímavosti. Ostatně jako i u jiných cest v centrální části NP Teide.

Trail číslo 3 Roques de Garcia trail (kolem Garciových kamenů)
Start i cíl La Ruleta viewpoint poblíž visitor centra v Paradoru de Caňadas del Teide. Prochází nejzajímavější
částí parku kolem červených skal a zvláštně formovaných kamenů a skalek. Psaná je na 3,5km a 2hodiny chůze.
My (já a Jarda) jsme to šli v pohodě i s focením 90minut. V některých místech je i horskou stezkou, převýšení
bych si tipla tak na 150m.

Trail číslo 13-Samára
Výhledová cesta na lávu vyvřelou po erupci v roce 1706 na západním okraji NP

Trail číslo 1-Fortaleza (výstup na Risco de la Fortaleza 2159m) a zpět
Začátek u El Portilla či Alto Portilla, nedá se zabloudit, křižovatky značené, pouze vzdálenost a převýšení na
jednotlivých úsecích neodpovídají, převýšení asi 400m, nejvyšší a nejnižší bod trasy rozdíl asi 200m. celkem
s odpočinkem na vrchol a zpět 4hodiny.
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Trail ze silnice TF 21 59,5km (Boca Tauce-Vilaflor) poblíž Las Lajas na hranu kaldery,
možný výstup i na Sombrero (2415m)
Výchozí bod : 2 rozbořená stavení s malým parkovištěm a info cedulí-pak cestou nad silnicí napřed zelené
terčíky,pak modré a posléze také bílé šipky, spojení s trailem 31-na hřeben cca 2400m s rozhledem na Teide
(NP Las Caňadas) a zpět - 3hodiny, převýšení 450m.

Pohoří Teno
Masca a její soutěska
Ve středu 19. 1. 2011 jsme autem z půjčovny (Renault Clio) vyrazili směr Masca. Jeli jsme přes Guia de Isora,
Santiago del Teide do vesnice Masca. Po projetí ze Santiaga se stoupá na sedlo asi 1000m, aby se pak kleslo asi
na 600m, v kteréžto výšce se Masca rozkládá. Podle popisů z netu jsou zde prý problémy se zaparkováním, ale
jsou to asi zastaralé informace neb při silnici je nové parkoviště pro několik desítek aut a několik i pro busy.
Zatím je bezplatné (zima 2013). Kromě toho většina mikrobusů i busů pouze vysadí turisty a odjíždějí pryč neb
4/5 turistů chodí pouze soutěskou dolů. My jsme měli v plánu sestup i výstup neb jsme se potřebovali vrátit
k autu a cesta zpět je vždycky trochu vizuálně odlišná. V Masce prodávají lístky na lodě, které odvezou turisty
do Los Gigantés. Poslední loď má odjezd v 16:30. Masca je původně pirátská vesnice, která se nachází v
sevření hor pohoří Teno v severozápadní části Tenerife. Typické domečky, schodovitá políčka, palmy, kozy a
neuvěřitelné přírodní scenérie. Masca je jedním z nejfotogeničtějších míst ostrova. Má asi 100 obyvatel a
autobusové spojení se Santiago del Teide a Buenavista del Norte. Sestup jsme začali asi v 11:45 a na Playa de
Masca jsme dorazili kolem 13:30. Pláž skutečně není vhodná ke koupání, jak jsem vytušila z obrázků na netu,
ale u přístavního mola jsou nové schůdky, po kterých se dá krásně slézt do vody, pokud zrovna nepřistává
některá z lodí a dosyta si užít plavání v průzračné vodě. Po svačině a vykoupání jsme nastoupili zpáteční cestu.
Pohledy do rokliny jsou fantastické, značení cesty už horší, Ačkoli většina výletníků chodí seshora dolů, jakés
takés značení bílými či žlutými puntíky je značeno evidentně ze strany výstupu, takže při sestupu není většinou
vůbec patrné, ale zabloudit se moc nedá. Po každých 100 metrech je na balvanech číslo, které udává, kde se
zrovna nacházíte-u oceánu je tuším 49(4900m) a u vstupu do rokle u informační tabule v Masce začátek-0, po
100m jednička, ale opět spíše vše patrno při výstupu. Co se týká obtížnosti, tak je v Kompas mapě 1:50 000
značena tečkami, což odpovídá i realitě, v horní části je méně obtížná. Návštěva soutěsky v zimních měsících
má tu výhodu, že není vyprahlá, dnem zurčí potok a i vysoké stěny nedovolují příliš slunečným paprskům
vniknout na dno soutěsky. Cesta nahoru nám trvala něco málo přes 2hoďky. Celý výlet jsme korunovali
točeným pivem v hospůdce na náměstí za 2,5 EUR.

Cesta v pohoří Teno po hřebeni mezi soutěskami Barranco de Masca a Barranco Seco po
„chodníku“ Guergues
Trasa nepříliš dobře značená (občas bílé či rudé terčíky) vychází ze zatáčky silnice, pod sedlem Degollada de
Cherfe, kde je příjezdovka k usedlosti Casas de Araza a vede vrstevnicově, ale s určitým převýšením pod
vrchol 1034m až k ruinám usedlosti Finca de Guergues. Cestou rozhledy- celkem tam i zpět 4 a půl hodiny.
Parkovat lze na parkovišti na vyhlídce kousek nad začátkem cesty anebo použít autobus 325 a vystoupit v
centru Santiago del Teide a dojít cca 2km po silnici přes Degollada de Cherfe. Tak jsme učinili my.

Pohoří Anaga
Protože v průvodcích jsem se dočetla, že v této severovýchodní oblasti se hromadí hutné mraky, které sem
neustále nahání pasátový vítr, často zde prší a teplota vzduchu často nedosahuje 20°C, tak jsem se sem odvážila
až letos v roce 2016, kdy jsme celých 11dní měli bezdeštné a teplé počasí, dokonce i Anagu jsme zažili bez
mlhy a deště, ale s modrou oblohou. Je to nejzelenější část ostrova s rozmanitou vegetací a s dostatkem
pramenité vody. Bohatá zdejší vegetace se pyšní zejména borovicovými a vavřínovými lesy. Vrcholky pohoří
dosahují 1000m, nejvyšší horou je Taborno s 1024metry. Tentokrát jsme Anagu poznávali jako autoturisté.
Přijeli jsme po dálnici kol La Laguny a odbočili malou silničkou TF12 na Las Mercedes a tady jsme už začali
stoupat vyhlídkovou silnicí k prvnímu miradoru Jardin (výhled na La Lagunu), poté na mirador Cruz del
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Carmen, kde je i kaplička ze 17.století a infocentrum. To už jsme ve výšce 920m a zajíždíme k miradoru Pico
del Inglés. Vracíme se zpět na TF12 a zjišťujeme poměrně malé množství benzínu v nádrži.Dle automapy jsem
zjistila, že ani na severu v obci Taganana a ani v koncové vesničce na silnici TF123 Chamorge žádná pumpa asi
nebude, tak sjíždíme po TF12 do San Andrés, na okraji Santa Cruz čepujeme a v San Andrés necháváme
auto(nevěděli jsme, že se i u pláže dá zdarma zaparkovat) a pěšky asi 1km jdeme na proslulou největší umělou
písčitou pláž Playa de Las Teresitás, kde se vykoupeme. Voda příjemná, plavání naprosto bezpečné, neboť je
chráněna obrovským vlnolamem, ale všudypřítomný vítr stále fouká vítr do očí i na deku-tady bych pochopila,
proč se muslimové a muslimky zahalovali-v poušti je to na místě. Po koupeli jsme zamířili zpátky po TF12 do
hor a pak na severozápadní pobřeží. Dojeli jsme až na konec silnice v Benijo, v Roque de las Bodegas zašli na
bizardní skalní výběžek, který částečné chránil pláž, před mohutným vlnobitím, odkud odplouvali po staletí
lodě s vínem. Na koupání nic moc, jen pro adreňaliňáky.
Pak jsme zajeli do střediskové obce místního divokého kraje Taganany. Jméno Taganana pochází z řeči
Guančů a znamená v překladu „ země skal“. Dřív se zde pěstovala cukrová třtina, dnes malvazové víno.
Vesnička má neskutečně prudké uličky a všechny domky svítí bělobou. Jsou zde dva obchody, nějaké bodegas,
kostel i škola a pravidelné autobusové spojení se Santa Cruz (linka 946).

Další treky:
Barranco del Inferno (Ďábelská soutěska)-nově zavedeno vstupné 3EUR(2005), omezen vstup a opět
nutná rezervace návštěvy předem!!! Celkový čas tam i zpět cca 2 hodiny. Cesta několika vegetačními pásmy
končí u vodopádu, množství vody dle ročního období. Zajímavé, ale zas nic tak úchvatného to není. Protože
v prosinci 2010 po silném lijáku byl sesuv půdy a byl při tom zabit jeden návštěvník, je nyní soutěska uzavřena
(leden 2011).

Ronde del Conde 1002m
Zajímavá stolová hora s překrásným výhledem na pobřeží, ráj paraglajdistů. Po výstupu z autobusu (480) na hl.
silnici a po hl. silnici za benzinovou pumpou (zast. 482 a 342) směrem na Vilaflor a (opatrně ať nezabloudíte)
první odbočkou doleva na osadu Vento (jednosměrná) a zde už směrovky na stezku k hoře-nenáročná půldenní
vycházka tam i zpět cca 3 hodiny. Kdeže je naše značení turistických cest!!!tady se po vymotání ze zástavby
nedá zabloudit, ale po cestě z La Calety do Adejí či do Playa Paraiso se to už říci nedá.

Santiago del Teide -Tamaimo-Puerto de Santiago
Nově označená turistická cesta, která vede po bývalé královské stezce, začíná na konci Santiaga a zrovna tak
končí na konci Puerto de Santiago vede roklinou Barranco de Santiago viz web
http://www.tenerife.es/wps/wcm/connect/913fa0804d6c7344a54bb5403408cda9/35PRTF65SantTeidePtoSan.p
df?
MOD=AJPERES&CACHEID=913fa0804d6c7344a54bb5403408cda9&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0

Zajímavá městečka a místa: (od severozápadu)
Punta del Teno
Nejzápadnější bod ostrova, příjezd z Buenovista del Norte po asfaltové silnici, která však má trojjazyčné
výstražné cedule, že jízda po ní jen na vlastní nebezpečí a zákaz jízdy za větru a deště, kvůli padání kamenů.
Malá pískoštěrková pláž bez příboje, lze koupat, pokud není okupována rybáři. Maják

Buenovista del Norte
městečko 4500 obyv. Domy ze 17. a 18 století v typickém ostrovním stylu na náměstí uprostřed kruhová
kavárna, kostel z roku 1513, bohužel vyhořel 1996, znovu zrestaurován, uvnitř obraz sv. Františka od Alonsa
Cani (1601-1667).

Garachico
město na severozápadním pobřeží 6 000 obyv., založené italskými obchodníky v 15. století, které ale ztratilo na
významu po ničivé erupci 5. 5. 1706 Volkánu de Negro, kdy většinu bohatého obchodního města a přístavu
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zalila láva. I když bylo znovu postaveno, jeho funkci převzalo město Puerto de la Cruz. Neporušena zůstala
pevnost sv. Michala z 16. století na ochranu před piráty a několik budov. Zajímavé přírodní bazény, vytvořené
lávou stékající do moře, možnost koupání v některých z nich, jsou poblíž pevnosti sv. Michala a nedaleko
upravené prostranství se vstupem do vody po schůdkách. V moři kousek od nábřeží se tyči neobydlený skalní
útes Roque de Garachico.

Icod de los Vinos
Toto město s 20 000 obyvateli je známé především nejstarším a nejmohutnějším dračincem na ostrově (cca
600let) je 16m vysoký a obvod kmenu je 6m. Protože to však není strom, nemá letokruhy a nedá se přesně určit
jeho stáří. Pro Guanče byl posvátný. Využívá se z něj hlavně šťáva. Protože na vzduchu červená, tak se nazývá
"dračí krev" stejně jako likér z ní vyráběný. Na prostranství před Inglésia San Marco a na Plaza de la
Constitución rostou další zajímavé rostliny; taková malá botanická…

Puerto de la Cruz Zajímavé historické město na severu ostrova s cca 30 000 obyv., s Playa de las Americas
spojen autobusovou linkou s půlhodinovým intervalem. Je to moderní přístav s historickými památkami. Mezi
ty nejvýznamnější patří starobylá pevnost Castilla de San Felipe a náměstí Plaza del Charto. Na náměstí pak
navazuje promenáda Calle de Quintana, která je lemována mnoho obchůdky, kavárnami a restauracemi.
Spousta domů má zajímavé dřevěné balkónky. K nejnavštěvovanějším muzeím v Puerto de la Cruz patří zdejší
archeologické muzeum. Za návštěvu prý stojí také zábavní park Loro Parque. V Puerto de la Cruz se nacházejí
dvě pláže, Playa Jardin s výhledem na Pico de Teide a Playa Martianez, oblíbená mezi surfaři a
bodyboldingéry, kteří využívají místních silných vln. Přímo na pláži najdete surfařskou školu, vhodnou pro
začátečníky i pokročilé. Bohužel místní pláže s černým pískem mě moc nenadchly neb písek byl promíchán
kamínky i kameny při vstupu do vody a mohutný příboj příliš ke koupání nelákal. Červená vlajka (zákaz
koupání) se asi na stožáru objevuje velmi často. Kromě toho ani voda není nejčistší.

La Orotava
ležící v srdci údolí v nadmořské výšce kolem 400m, se právem řadí mezi nejzachovalejší historická města na
Tenerife. První kostely a sídla pochází z 16. století a svou krásnou dřevěnou výzdobou připomínají arabské
paláce v jižním Španělsku, žije v ní kolem 41 000 obyv. Má úzké, křivolaké uličky, pověstný dům balkónů, ale
jaksi poměrně hustý automobilový provoz v historickém centru není dosud nějak řešen. Centrem kulturního
života je Plaza de la Constitución s parčíkem a kostelem.

Santa Cruz
Hlavní město a správní centrum ostrova, 200 000 obyv., rozrůstající se do kopců. Největší přístav osobní i
nákladní, rušné velkoměsto, spojení po celém ostrově, ale poblíž centra žádné pláže!!! Pár zajímavých staveb
(tržnice) a městský park se zajímavými dřevinami (bohužel t. č. uzavřen odstraňovány škody po hurikánu). S
Playa de las Americas spojen autobusovou linkou 111 v půlhodinových intervalech.

San Andrés malé rybářské městečko, kolem 3 000 obyv, u ní začíná největší umělá písečné pláž s vlnolamy
na Tenerife Las Teresitás s dobrým dopravním spojením s hlavním městem číslo busu 910 méně než
30minutový.

Güimar
je město nacházející se na jihovýchodním pobřeží ostrova Tenerife, který je jedním z Kanárských ostrovů.
Městečko je známé hlavně díky svým pyramidám, jejichž existenci prokázal Thor Heyerdahl. Güimar je
jednou z nejstarších obcí na Tenerife, může tak mimo pyramid nabídnout mnoho impozantních historických
budov. K těm nejkrásnějším patří dva kostely Iglesia del Convento de Santo Domingo a Iglesia de San Pedro.
Oba pocházejí ze 17. století. Pyramidy jsou spojené s expozicí věnovanou objevům Thora Heyerdahla a malou
botanickou zahradou. Do celého objektu je vstupné 10,5 EUR. V současnosti žije ve městě cca 16 000 obyvatel.

Santiago del Teide
(900m/mořem), 800 obyv. středisková obec, malebné městečko s bílým kostelem z počátku 20. století, který
svými kopulemi v maurském stylu připomíná mešitu, možnost občerstvení i nákupu, východiště k trekům do
pohoří Teno. V okolí malá políčka a vinice. Pravidelné bus spojení s Los Gigantés i Puerto de la Cruz (č. 325)
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Arona
Správní centrum provincie Arona položené v nadmořské výšce cca 600m. Východiště značené cesty na
vyhlídkovou horu Ronde del Conde 1002m. Autobusy 480, 482 z Los Cristianos několikrát denně, ranní 342 z
Playa de las Americas.

Vilaflor
Nejvýše položené městečko na Tenerife (1400m, 1500obyv.) je obklopené borovými lesy. Ví la Flor v překladu
znamená: viděl jsem květinu. Říká se, že jeden z dobyvatelů uviděl překrásnou rodačku, která mu však záhy
zmizela v bujném lesním porostu. Krátce nato prohlásil: „Viděl jsem květinu!“ A tato jeho památná slova byla
pak využita k pojmenování města. Je také známé pro minerální vody z pramenů Pinalito Fuenta Alta, které jsou
rovněž hlavním zdrojem pitné vody pro celý ostrov. Z náměstí vede žlutě značená turistická cesta borovým
lesem k zajímavým skalkám Paisaje Lunar (6,3km), zpáteční částečně okružní cesta (9mil) je plánována na 68hodin(nestihli jsme to už).
http://www.tenerife.es/wps/wcm/connect/192742804d880eb39f16bf403408cda9/39PRTF72VilaflorLunar.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=192742804d880eb39f16bf403408cda9&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0

Ostatní letoviska, městečka a zajímavosti na pobřeží:
Puerto de Santiago
Z původní rybářské vesničky, stále se rozvíjející centrum plážové turistiky má dnes čtyři části: Los Gigantés s
přístavem, původní vesnici Puerto de Santiago, letoviska Playa de la Arena a Varadero. Asi třetí největší po
Playa de la Americas a Los Cristianos.

Playa de Alcalá
malé rybářské městečko asi 4km na jih od Playa de la Arena, lze dosáhnout příjemnou cestou po ještě divokém
mořském pobřeží a mezi banánovými plantážemi. Zde nadivoko táboří a tráví své víkendy Tenerifčané,
zůstávají tu však po nich i odpadky. U Alcaly též stavební ruch a úprava pobřeží. Městečko samo má malou
písečnou plážičku a betonovou navigaci se schody se zábradlím do vody. Příjemné plavání. V roce 2016 kromě
nového obrovského hotelového komplexu vybudována pláž Playa la Laquita s tmavým hrubým pískem až
štěrkem a 2 natur pool.

Playa de San Juan
toto město též zažívá stavební boom, na jih vybudovaná promenáda pro pěší cca 2 km ukončena u schodů k
zřícenině bývalého kostelíka na břehu, na sever též příjemná pobřežní promenáda. Menší, i když teď rozšířená
písečná pláž, bez vln, chráněná přístavním molem nedaleko zastávky autobusu. Vhodné i pro malé děti i
seniory.

Je možné projít po pobřeží mezi Los Gigantes El Varaderem, Alcalou a Playa de San
Juan až cca 2km za Playa de San Juana vyhlídkovou promenádou, která končí u ruiny.
Pokračující stezičkou se dá projít na příjezdovku k banánovým plantážím, tudy na silnici
TF-47, pokud jsou otevřená vrata a po ní k hotelu Abama a tudy zamířit k malé písečné
plážičce pod hotelem. Cesta po pobřeží do Callao Salvaje bohužel neexistuje.
Playa Paraiso, Callao Salvaje
2 rozvíjející se poměrné velká letoviska - restaurace, obchody, služby, autobusové spojení, ale bohužel každé
má jen jednu maličkou ošklivou kamenitou pláž-nevhodné pro lidi, kteří mají rádi koupačku v moři v blízkosti
ubytování a jen hotelový bazén je neuspokojuje. V roce 2016 jsme nenavštívili, ale je možné, že už je pláž
upravena.

El Puertito
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Malá osada s malou písčito-kamenitou pláží cca 2km od Playa Paraiso na turistické stezce z La Calety na Playa
Paraiso.

La Caleta
Malé klidné letovisko s restauracemi a několika obchůdky, jemuž vévodí aparthotel Jardin Caleta, na pobřeží
schody ke kamenným plotnám k opalování, vstup do vody klidného zálivu po železných schůdkách. Pro plavce
docela hezká koupačka.

Costa Adeje, Playa de las Americas, Los Cristianos
tyto letoviska dnes už v souvislé zástavbě, nabízí turistům vše, co si třeba já představuji pod pojmem turistický
průmysl. Spousta pláží, promenád, restaurací i zábavních i obchodních center, dobré autobusové spojení s místy
na celém ostrově, velká konkurence a tudíž i levnější nákupy i jídlo. Vše je jen proto, aby se zde turistovi líbilo
a utratil co nejvíc peněz, popřípadě se sem i vracel trávit své dovolené.

Adeje
Správní centrum provincie Adeje, původně hlavní město Tenerife, patří k němu i pobřeží v délce 16 km tkzv.
Costa Adeje. Východiště na výlet do Barranco del Inferno. Spojen několika autobusovými linkami, jak s Los
Cristianos a Playa de las Americas, tak s Los Gigantes linkou 473, která jezdí maximálně v půlhodinovém
intervalu.

Guaza
Nevýznamná obec na konci pěší procházky z Los Cristianos přes pobřežní kopce směrem k Playa de Las
Galletas. Dobré autobusové spojení z Playa de las Americas

Playa de las Galletas a Costa Silencio
2 vzájemně se prolínající letoviska 12km severně od Playa de las Americas spojené s ním celodenním
autobusovým spojením s půlhodinovým intervalem (linka 467). Město Las Galletas, bývala dřív rybářská
osada, má dvě písčitoštěrkové pláže ta u přístavu malých lodí se zdá být bez kamenů i příboje, na té městské se
bohužel objevují při odlivu skrytá skaliska pod vodou. Vznikl zde také v roce 1960 jeden z prvních hotelových
komplexů na Tenerife. Ten Bel Costa Silencio je nové bez historického jádra. Když projdeme Costa del
Silencio a budeme chtít po pobřeží pokračovat směrem do Guinga a El Abriga, přijdeme k návrší nad mořem
kde je přírodní rezervace Montana Amarilla. Takzvané Zlaté Hory jsou krásnou ukázkou toho, co všechno
dokáže eroze, voda a vítr. Sopka zapříčinila žluté zbarvení vrcholků, a tak dala vzniknout skvostnému názvu.
Při pobřeží vykukují z vody spousty ostrůvků. Koupání však jen pro adreňaliňáky. V některých místech jsou
žebříky usnadňující přístup do vody. Cesty po mořském pobřeží vedou až do Guinga a El Abriga, ale
autobusové spojení s Playa de las Americas je už méně časté (jednou za hodinu či dvě linka č. 470)

Odkazy na fota:
http://jaorel.rajce.idnes.cz/2013-02_TENERIFE_1/
http://jaorel.rajce.idnes.cz/2013-02_TENERIFE_2/
http://anajpo.rajce.idnes.cz/2011_01_Tenerife/
http://jaorel.rajce.idnes.cz/2016_TENERIFE_15az25leden/
http://anajpo.rajce.idnes.cz/2016_leden_Tenerife/
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