
Nákupy a trhy

Maspalomas € 49 Taurito € 59

Playa del Inglés € 49 Amadores € 55

San Augustín € 49 Mogán € 59

Pto Rico/ANFI € 55 Las Palmas € 0

Maspalomas € 25 Taurito € 39

Playa del Inglés € 25 Amadores € 35

San Augustín € 25 Mogán € 39

Pto Rico/ANFI € 35

Název Popis Cena z destinace

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)

Ceník platný od 8.6.2019

Outlet u Las Palmas Shopping centrum u Las Palmas+slevy až 70%+Zara+Nike+Corte Inglés+Lewis+Mango a 

další, elektronický obchod Mediamarkt+restaurace+Wok+bowling, otevřeno Po-So 10-

22 hodin.

Deset minut od Playa 

del Inglés 

Ceny viz  článek Trhy na Gran Canaria 

CENA každého výletu za auto bez rozdílu počtu osob a nikoli za osobu

Trhy na Gran Canaria Nefalšované grankanárské trhy v Puerto Mogán, Vecindario, Arguineguín, San 

Fernando-Maspalomas, Aguimes, Cruce de Arinaga, Arucas, San Mateo, Teror, 

Valsequillo, Las Palmas.
LINK

LINK

Gran Canaria přitahuje kupující díky svému nízkému daňovému zatížení, DPH je zde jen 

7%. Přítomnost obchodů s významnými národními i mezinárodními značkami (Zara, 

Mango, Stradivarius, Bershka, Cortefiel, Zara Kids, Springfield, Paco Martinez, Nikki, 

Bata, Calzedonia, Adidas, C&A, Guess, Desigual, Desnudos, H&M a další) spolu se 

širokou sítí obchodních hypercenter, kde je možné zakoupit i typické kanárské výrobky, 

dělají z ostrova ideální místo k nakupování. Jedno z těchto center je jen deset minut 

jízdy od Maspalomas.

LINK

http://www.grancanariaservis.cz/clanky/nakupy-a-trhy/trhy-na-gran-canaria.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/nakupy-a-trhy/gran-canaria---outlet-u-las-palmas.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/nakupy-a-trhy/vyhodne-nakupy-jen-deset-minut-od-playa-del-ingles.html


Nákupy a trhy

Maspalomas € 49 Taurito € 59

Playa del Inglés € 49 Amadores € 55

San Augustín € 49 Mogán € 59

Pto Rico/ANFI € 55 Las Palmas € 0

Grancanariashop.cz

LINK

Nakupování v Las 

Palmas 

Název Popis

LINK
Třetí a další hodiny čekání 6 euro/hod.

Shop určený pouze pro návštěvníky Gran Canaria, kteří chtějí nakupovat o dovolené za 

skutečně dobré ceny. Potraviny, nápoje, kosmetika, drogerie, domácí potřeby, 

suvenýry, alkohol, cigarety. 

Cena z destinace

CENA každého výletu za auto bez rozdílu počtu osob a nikoli za osobu
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče

auto je určené pouze pro vás)

Gran Canaria přitahuje kupující díky svému nízkému daňovému zatížení, DPH je zde jen 

7%. Přítomnost obchodů s významnými národními i mezinárodními značkami (Zara, 

Mango, Stradivarius, Bershka, Cortefiel, Nikki, Bata, Promod, Adidas, C&A, Guess, 

desigual, Desnudos, H&M a další) spolu se širokou sítí obchodních hypercenter, kde je 

možné zakoupit i typické kanárské výrobky, dělají z Las Palmas ideální místo k 

nakupování.

Ceník platný od 8.6.2019

http://www.grancanariaservis.cz/clanky/nakupy-a-trhy/napoje--potraviny--kosmetika-a-dalsi-z-naseho-eshopu.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/nakupy-a-trhy/nakupovani-v-las-palmas---zara--mango--stradivarius--bershka-a-mnoho-dalsich-znacek.html


Ceník platný od 8.6.2019

KONTAKT
tel.:      český mobil +420 702 560 575
e-mail: grancanariaservis.cz@gmail.com

Facebook: Grancanariaservis.CZ
Skype: Grancanariaservis.cz

Počet osob v autě si určijete vy. My k vám nikoho nepřidáme.

Při rezervaci e-mailem zašlete zprávu na grancanariaservis.cz@gmail.com ve formě : jméno, příjmení, kontaktní telefon, hotel, 

požadovaný termín(datum), počet osob. Nenašli jste v ceníku svou destinaci? Napište nám! 

Jsme flexibilní, jezdíme 365 dní v roce, máme dětské sedačky pro děti od 3 měsíců, vozíme kola i nadměrná 

zavazadla. 
Max. počet osob v jednom autě 4 osoby (mimo řidiče), ale vypravíme i dvě auta nebo mikrobus pro 8 cestujících 

nebo autobus pro velkou skupinu

CENA každého výletu je vždy za auto bez rozdílu počtu osob a nikoliv za osobu.

mailto:grancanariaservis.cz@gmail.com

