Na moři
Název

Popis

Cena z destinace za auto

Ceník platný od 2.3.2018

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)

Výlet lodí za delfíny,
Někteří po návratu z tohoto výletu říkají, že zažili skutečné "blízké setkání třetího
velrybami a želvami s
druhu". A není to jen metafora, ale skutečnost. Setkání s delfíny, bezprostřední kontakt
koupáním v moři
LINK

Sportovní rybolov ve
vlnách Atlantiku

LINK

Windsurfing na Gran
Canaria
LINK

s nimi v pobřežních vodách ostrova Gran Canaria, je jedním z největších zážitků Vaší
dovolené. Bezpečným katamaránem vyjedete na moře a na závěr se můžete vykoupat.

Připravili jsme pro Vás skutečně mimořádný zážitek ve formě rybářské vyjížďky do vod
Atlantiku, během které můžete ulovit jak nepřeberné množství druhů ryb, tak získat
neuvěřitelné trofeje. Samozřejmostí je jídlo a pití během celé cesty. Oceán kolem
ostrova oplývající hojností ryb, mezi nimiž nechybí ani známý bojovný modrý marlin
(Makaira nigricans), různé druhy tuňáka (albacore, bonito), mečouni o váze kolem čtvrt
tuny, žraloci (v zimním období) a spousta dalších.

Gran Canaria je doslova mekkou windsurfingu. Nejlepším místem je potom pláž na
jihovýchodu ostrova, kde trénují ti nejlepší z nejlepších a konají se zde i mistrovské
závody. Pláž vyniká výtečnými podmínkami nejen z hlediska přístupu do moře, ale i
větru, který zde fouká snad 399 dní v roce :-).

info o cenách v článku

LINK

info o cenách v článku

LINK

info o cenách v článku

LINK

Na moři
Název

Popis

Ceník platný od 2.3.2018

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

Šnorchlování a
potápění při pobřeží
LINK

Cena z destinace za auto
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Cena dopravy vč. 2h čekání
lokalita

I když "kanáry" nejsou Egypt, tak možná právě proto je potápění na Kanárských
Maspalomas*
€ 44
ostrovech zážitek, na který budete vzpomínat celý život. I když se to pro laika nezdá
Arquineguín/ANFI
€ 48
logické, tak otevřenost oceánu zaručuje větší bohatost zdejší (atlantické) flóry a fauny,
Puerto Rico/Amadores
€ 49
než v menších uzavřených mořích.
Mogán/Taurito
€ 55
* vč. Bahía Feliz, San Augustín, Playa del Inglés
Campo International, Meloneras, Sonenland, El Tablero, Salobre

Celodenní výlet lodí
Rychlý člun vás doveze na pláž Güi güi, která leží pod mohutnými skálami jihozápadního
na pláž Gui Gui
pobřeží ostrova Gran Canaria. Tato pláž se nachází v národním parku a patří mezi
skutečné perly kanárských ostrovů. na pláži strávíte celý den a užijete si voilný čas
podle svého uvážení. Takže koupání, šnorchlování, procházky, slunění.

info o cenách v článku

LINK

info o cenách v článku

LINK

LINK

Výlet ponorkou pod
Čtyřicetiminutová plavba ponorkou spojená s procházkou idylickým přístavním městem
hladinu Atlantiku
na jihu Gran Canaria. Možnost prodloužení výletu o koupání na chráněné písčité pláži
bez vln.

LINK

Ceník platný od 02.03.2018

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

CENA každého výletu je vždy za auto bez rozdílu počtu osob a nikoliv za osobu.
Počet osob v autě si určijete vy. My k vám nikoho nepřidáme.
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
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!

