Celodenní výlety
Název

Popis

Ceník platný od 23.02.17

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

Západní tour +
Mogán
LINK

Cena z destinace za auto
osob v autě mimo řidiče: 1-4, 5-6, 7-8, 9-21
auto je určené pouze pro vás
Počet osob
Hotel
5-6
1-4
7-8

Přístav Mogán,větrný mlýn,barevné skály,rajčatové údolí,skály západního
pobřeží,hluboké lesy,horské přehrady,akvadukty,skalní monolity,obydlené
Maspalomas
jeskyně,nejvýše položené město,skanzen bydlení v jeskyních,kostel v jeskyni,město
Puerto Rico
na dně centrálního kráteru s originální mandlovou cukrárnu,výhledy na nejvyšší
ANFI / Amadores
vrchol ostrova,skály Roque Nublo,Roque Bentayga,nejvyšší horu Španělska Pico de
Taurito / Mogán
Teide,vyhlídka nad údolím Mogán.
Las Palmas

Hotel
Sopečný kráter Bandama - průjezd Las Palmas - pláž Las Canteras - likérka Arucas Gran Tour, vnitrozemí
neogotická katedrála - balkonová ulice a Virgen del Pino v Teror - zelený sever,
ostrova za 1 den
Maspalomas
pomerančovníky, eukalyptové háje - geografický střed ostrova - borovicové lesy Puerto Rico
výhledy na nejvyšší horu Španělska Pico de Teide - čedičové skály Roque Bentayga
ANFI / Amadores
a Roque Nublo - výjezd na nejvyšší horu Pico de Las Nieves (1949 mnm) - město v
LINK
Taurito / Mogán
horách San Bartolomé - údolí tisíce palem Fataga - palmová oáza - vodní mlýn ze
Las Palmas
16.století - vesnička Fataga - vyhlídka na Maspalomas - písečné duny Maspalomas.

Okolo ostrova + Las
Palmas
LINK

Kanárské Benátky - větrný mlýn - barevné skály - banánové a rajčatové plantáže horské přehrady v hlubokých údolích - tři skalní monollity - borovicové lesy
národního parku - obydlené jeskyně - kostel ve skále - strmé skály západního
pobřeží - Boží prst - tradiční kanárský přístav s domorodými obchůdky - zelený
zemědělský sever + banánové plantáže - pláž Las Canteras - historická čtvrť
Vegueta s katedrálou Santa Ana - písečné duny Maspalomas.

Hotel
Maspalomas
Puerto Rico
ANFI / Amadores
Taurito / Mogán
Las Palmas

€ 115
€ 115
€ 115
€ 115
€ 130

€ 175
€ 175
€ 175
€ 175
€ 190

€ 235
€ 235
€ 235
€ 235
€ 245

Počet osob
5-6
1-4
7-8

9 - 21

€ 110
€ 115
€ 115
€ 115
€ 125

€ 440
€ 440
€ 440
€ 440
€ 440

€ 170
€ 175
€ 175
€ 175
€ 185

€ 230
€ 235
€ 235
€ 235
€ 240

Počet osob
5-6
1-4
7-8
€ 120
€ 125
€ 125
€ 125
€ 135

€ 180
€ 185
€ 185
€ 185
€ 195

€ 240
€ 245
€ 245
€ 245
€ 255

Celodenní výlety
Název

Popis

Ceník platný od 03.03.17

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

Severní tour + Las
Palmas

LINK

Východní Tour
LINK

Cena z destinace za auto
osob v autě mimo řidiče: 1-4, 5-6, 7-8, 9-21
auto je určené pouze pro vás
Počet osob
Hotel
5-6
1-4
7-8

Sopečný kráter Bandama - likérka s ochutnávkou rumů a likérů (poplatek) + město
Arucas s katedrálou - přístav Puerto de las Nieves - torzo skalního monumentu
Maspalomas
Dedo de Díos - město Agaete - bývalé hlavní město Gáldar - banánové plantáže Puerto Rico
jeskyně Cenobio de Valerón - tradiční kanárské město Moya - vavřínové a
ANFI / Amadores
eukalyptové lesy - město vody Firgas - balkonová ulice a madona Virgen del Pino
ve městě Teror - zelený zemědělský sever, eukalyptové háje - pláž Las Canteras - Taurito / Mogán
Las Palmas
historická čtvrť Vegueta v hlavním městě Las Palmas.

Hotel
Historické město biskupů, údolí obydlených jeskyň,mandloní,město mlýnů cukrové
třtiny,svatyně a obětiště předšpanělských obyvatel,první hlavní město
Maspalomas
ostrova,akvadukt,sopečný kráter Bandama,vinařská oblast,pláž Las
Puerto Rico
Canteras,historická čtvrť Vegueta, katedrála Santa Ana, muzeum Kolumba,mořský ANFI / Amadores
gejzír,prohlídka písečných dun.
Taurito / Mogán
Las Palmas

Do středu ostrova
LINK

Zelený zemědělský sever,vinařská oblast,sopečný kráter Bandama,tradiční
kanárská města a architektura,sněžné jámy,výjezd na nejvyšší horu,borovicové
lesy,kanárský trhovec,geografický střed ostrova,výhledy na Roque Nublo,
Bentayga a ostrov Tenerife,etnografické muzeum,město na dně centrálního
kráteru s mandlovou cukrárnou,nejmenší kanárské město,skanzen bydlení v
jeskyních, kostel v jeskyni,eukalyptové lesy,přírodní park,kanárské
vesničky,bazilika Nuestra Seňora del Pino+dřevěné balkony v Teror.

Hotel
Maspalomas
Puerto Rico
ANFI / Amadores
Taurito / Mogán
Las Palmas

€ 115
€ 120
€ 120
€ 120
€ 130

€ 175
€ 185
€ 185
€ 185
€ 190

€ 230
€ 235
€ 235
€ 235
€ 240

Počet osob
5-6
1-4
7-8
€ 105
€ 105
€ 105
€ 105
€ 120

€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 180

€ 230
€ 230
€ 230
€ 230
€ 240

Počet osob
5-6
1-4
7-8

9 - 21

€ 110
€ 115
€ 115
€ 115
€ 125

€ 440
€ 440
€ 440
€ 440
€ 440

€ 170
€ 175
€ 175
€ 175
€ 185

€ 230
€ 235
€ 235
€ 235
€ 240

Půldenní výlety
Název

Popis

Ceník platný od 03.03.17

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

Arucas - Firgas - Teror Pláž Las Canteras - neogotická katedrála - historické městské jádro a francouzský park likérka s ochutnávkou (poplatek) - vodní kaskáda + heraldika měst + plastiky kan.
- Bandama
LINK

Střecha Gran Canaria,
vinný sklípek a
Aguimes
LINK

Panorama tour
LINK

ostrovů - vodní mlýn z 16.století - balkonová ulice a madona Virgen del Pino ve městě
Teror - zelený sever, vinice, sopečný kráter.

Údolí tisíce palem Fataga, vodní mlýn, palmová oáza+město San Bartolomé+skalní
monument Roque Nublo+borovicové lesy+nejvyšší hora Gran Canaria+originální
kanárské vinařství, výhledy na celý ostrov a sousední Tenerife, sopečný kráter+město
biskupů Aguimes+údolí obydlených jeskyní+řada volitelných cílů.

Nedotčené části hor - větrný mlýn - stará zemědělská vesnička - barevné skály banánové a rajčatové plantáže - hluboká skalní údolí - vysokohorské přehrady zapomenuté městečko v horách - tajemný čedičový monolit - město v kráteru s kultovní
cukrárnou - výhledy na Roque Nublo a Bentyaga s trekem - kanárské Benátky.

Cena z destinace
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určeno pouze pro vás)
Maspalomas € 59
Taurito
€ 65
Playa del Inglés € 59
Amadores € 63
San Augustín € 59
Mogán
€ 65
Pto Rico/ANFI € 63
Las Palmas € 79

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 59
€ 59
€ 59
€ 63

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 65
€ 63
€ 65
€ 79

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 79
€ 79
€ 79
€ 79

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 79
€ 79
€ 79
€ 99

Čtyřhodinové výlety
Název

Popis

Cena z destinace

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 49
Taurito
€ 59
Las Palmas Historická čtvrť Vegueta, katedrála Santa Ana+muzeum (vstup € 3/os.), výtahem na věž
Playa del Inglés € 49
Amadores € 55
historické památky +
na vyhlídku(poplatek € 1,5/os), přístav La Luz, písečná pláž Las Canteras, promenáda,
San Augustín € 49
Mogán
€ 59
pláž Las Canteras
obchůdky, restaurace. Jako bonus pravá nefalšovaná kanárská vesnička.
Pto Rico/ANFI € 55
Las Palmas € 0
Ceník platný od 03.03.17

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

LINK

pozn.: Lze kombinovat s výlety: Botanická zahrada, Arucas, Aguimes. Při současném objednání jednoho z těchto výletů a
Las Palmas Vám na přiobjednaný výlet poskytneme slevu 30%.

Přehrada v horách,
Santa Lucia, San
Bartolome a Fataga
LINK

Lihovar a likérka v
Arucas
LINK

Přehrada v barranco Tirajana, skalní pevnost původních obyvatel Fortaleza, město
Santa Lucia, historické domy, výborná kuchyně, místní speciality, muzeum Castillo de
Fortaleza El Hao, oslí safari(vhodné pro děti), město San Bartolome, městečko Fataga s
palmovou oázou, vyhlídka nad Maspalomas.

bývalá rybářská vesnička - obydlené jeskyně - průjezd Las Palmas - likérka s výrobou z
cukrové třtiny - ochutnávka rumů, likérů v ceně výletu - neogotická katedrála historické centrum - francouzský park - zelená část ostrova - banánové plantáže výhled na Las Palmas a nejvyšší horu Španělska na ostrově Tenerife.

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 44
€ 44
€ 44
€ 47

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 49
€ 47
€ 49
€ 69

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 59
€ 59
€ 59
€ 65

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 67
€ 65
€ 67
€ 79

Čtyřhodinové výlety
Název

Popis

Ceník platný od 03.03.17

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

Aguimes a Barranco
Guayadeque
LINK

Puerto Rico a Puerto
Mogán, lodí z Mogán
do Pto Rico
LINK

Mogán a jižní pobřeží
LINK

Po stopách Guančů dávných obyvatel
ostrova
LINK

Historické centrum Aguimes, kanárská architektura, Plaza San Anton, kostel Iglesia de
San Sebastián, přejezd do Barranco Guayadeque s dodnes obývanými skalními domy,
kostel a restaurace ve skále.

Meloneras (pro výjezd z Maspalomas a Las Palmas),přístav Pto Rico, vyhlídka nad
městem, kanárská vesnička, silnice po skále nad mořem, přejezd do Pto Mogán,
prohlídka města, nákupy, přístav, opravna lodí, promenáda, restaurace, obchůdky.
Odjezd lodi z Mogán -.> Rico 10:15 každou hodinu, poslední 17:15. Cena lístku lodi €
6,50/os.

Přístav Pto Mogán, vyhlídka nad městem, přejezd do Pto Taurito - pláž, přejezd do
Tauro - původní kanárské domy, kanárská kuchyně přímo u moře, Pto Rico - vyhlídka
nad městem a přístavem, Arguineguín, Meloneras.

Kanárské ostrovy jsou pro většinu návštěvníků především krásné pláže a exotická
příroda. Ve skutečnosti je to ale také místo, kam mnozí kladli Atlantidu. Jednu z
největších záhad tohoto souostroví představují původní obyvatelé - Guančové.

Cena z destinace
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 44
Taurito
€ 49
Playa del Inglés € 44
Amadores € 47
San Augustín € 44
Mogán
€ 49
Pto Rico/ANFI € 47
Las Palmas € 69

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 38
€ 38
€ 38
€ 38

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 38
€ 38
€ 38
€ 69

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 38
€ 38
€ 38
€ 38

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 38
€ 38
€ 38
€ 69

Maspalomas
Playa Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 44
€ 44
€ 44
€ 47

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 47
€ 49
€ 49
€ 59

Dvouhodinové výlety
Název

Popis

Ceník platný od 03.03.17

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

Pěšky přes duny k
Opravdové "africké" písečné 20-ti metrové duny, přechod přes duny trvá 30-45minut,
moři a dále po pláži k
poté procházka podél pláže k majáku Faro de Maspalomas, můžete se procházet,
majáku
opalovat, plavat nebo si zaběhat, délka pláže 4 km.
LINK

pozn.: Lze kombinovat s výletem "Boulevard El Faro - pláž, gastronomie, zábava a nákupy". Na navazující
výlet sleva 30%.

Boulevard El Faro pláž, gastronomie,
zábava a nákupy

Promenáda okolo majáku v Maspalomas a shopping centrum, restaurace, kavárny,
bary, obchůdky, značkové obchody, pozorování moře, surfařů, rybářů, jedinečný západ
slunce.

LINK

pozn.: Lze kombinovat s výletem "pěšky přes duny k moři …", "Procházka po pláži podél dun", "Na
velbloudech po dunách" a "MINI Tour do údolí Fataga".

Procházka po pláži
podél dun
LINK

Přístav Puerto de
Mogán
LINK

Procházka po písečné pláži v délce asi 4km, příjemné sportovní a zdravotní aktivity,
dýchání slanné vodní tříště, brouzdání v moři, přejít pláž trvá cca 1,5hodiny.
pozn.: Lze kombinovat s výletem "Boulevard El Faro - pláž, gastronomie, zábava a nákupy". Na navazující
výlet sleva 30%.

Tzv. malé Benátky na jihu ostrova,nádherný západ slunce u majáku, přístav s
malebnými uličkami, hospůdkami, obchůdky, rybí restaurace, historická i moderní část.
Odjezdy 9:00 - 22:00, návraty 11:00 - 24:00.

Cena z destinace
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 20
Taurito
€ 33
Playa del Inglés € 20
Amadores € 29
San Augustín € 22
Mogán
€ 33
Pto Rico/ANFI € 29
Las Palmas € 69

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 20
€ 20
€ 22
€ 29

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 33
€ 29
€ 33
€ 69

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 20
€ 20
€ 22
€ 29

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 33
€ 29
€ 33
€ 69

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 29
€ 29
€ 32
€ 29

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 19
€ 69

Dvouhodinové výlety
Název

Popis

Cena z destinace

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 20
Taurito
€ 33
Na velbloudech po
Opravdové "africké" písečné 20-ti metrové duny, karavana velbloudů s přechodem
Playa del Inglés € 20
Amadores € 29
dunách Maspalomas
přes duny, doprovod nefalšovaného beduína. Půlhodinový výlet na hřbetech velbloudů
San Augustín € 22
Mogán
€ 33
stojí pro dospělého 12 euro, pro děti 8 euro, vstupné není v ceně výletu.
LINK
Pto Rico/ANFI € 29
Las Palmas € 69
Ceník platný od 03.03.17

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

pozn.: Lze kombinovat např. s výletem "Boulevard El Faro - pláž, gastronomie, zábava a nákupy" nebo dalšími. Na
navazující výlet sleva 30%.

MINI Tour do údolí
Fataga
LINK

Výhled na celou oblast Maspalomas včetně písečných dun a desítek hotelů - hluboké
údolí ne neprávem nazývané kanárský Gran Caňon - palmové oázy - citrusové sady,
pole, vinice - zachovalý vodní mlýn ze 16.století - hotel schovaný v palmách a
přestavěný ze zemědělských ubytoven - výhledy na nejvyšší hory Gran Canaria (1,949
mnm) - a mnoho dalšího. Jako bonus se zastavíme na vyhlídce na Playa del Inglés, ze
které uvidíte podstatnou část ohromujících písečných dun.
pozn.: Lze kombinovat s výletem "Boulevard El Faro - pláž, gastronomie, zábava a nákupy". Na navazující výlet sleva 30%.

hodina čekání €8
Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 29
€ 29
€ 29
€ 35

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 39
€ 35
€ 39
€ 69

Pláže a aquaparky
Název

Popis

Ceník platný od 03.03.17

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

Pláž Amadores u
Puerto Rico
LINK

Umělá písečná pláž Playa de Amadores+dětské vodní atrakce+bílý písek+klidné
vlny+restaurace+bary+obchůdky. Odjezdy 9:00 - 14:00. Návraty 14:00 - 18:00, každý
den.

Cena z destinace
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 26
Amadores Playa del Inglés € 26
Taurito
€ 29
San Augustín € 26
Mogán
€ 29
Pto Rico/ANFI Las Palmas € 59

Maspalomas
Pláž Playa de Mogán Umělá písečná pláž Playa de Mogán vedle kanárských Benátek+sportovní aktivity na
Playa del Inglés
vodě, skútry, potápění+jemný písek+bez vln+restaurace+bary+obchůdky. Odjezdy 9:00 - San Augustín
14:00. Návraty 14:00 - 18:00, každý den.
Pto Rico/ANFI
LINK

€ 29
€ 29
€ 29
€ 29

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 29
€ 59

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 20
€ 20
€ 20
€ 29

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 29
€ 35
€ 35
€ 59

Maspalomas
San Augustín
Puerto Rico

€ 24
€ 24
-

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 29
€ 29
€ 59

Vodní ráj Aqualand
Maspalomas

Vodní park, skluzavky, tobogány, bazény, dětský vyhřívaný, 13 zábavných atrakcí,
restaurace, pizerie, šatny. Odjezdy 9:30 - 15:00. Návraty 12:00 - 18:30, každý den.

LINK

Pláž v komplexu ANFI Perla Gran Canaria, duny a sedmikilometrová písečná pláž od majáku Maspalomas až k
LINK

San Augustín. Lehátka, slunečníky, doprovodné sportovní aktivity v místě. Modrá vlajka
EU za čistotu a bezpečnost.

Pláže a aquaparky
Název

Popis

Cena z destinace

Ceník platný od 03.03.17

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)

Pláže pro naturisty a Perla Gran Canaria, duny a sedmikilometrová písečná pláž od majáku Maspalomas až k
ceny viz článek
San Augustín. Lehátka, slunečníky, doprovodné sportovní aktivity v místě. Další zátoky
nudisty
LINK

Pláž Maspalomas
LINK

Aquapark v údolí
Taurito
LINK

LINK

bez civilizace i kamenité pláže bez zvědavých očí.

Perla Gran Canaria, duny a sedmikilometrová písečná pláž od majáku Maspalomas až k
San Augustín. Lehátka, slunečníky, doprovodné sportovní aktivity v místě. Modrá vlajka
EU za čistotu a bezpečnost.

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 20
€ 20
€ 20
€ 29

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 29
€ 35
€ 35
€ 59

Park má vyjma řady atrakcí pro děti a dospělé i velké bazény s přihřívanou vodou v
zimním období, k dispozici je dostatečné množství lehátek a slunečníků. A ceny jsou o
polovinu levnější než v Aqualandu Maspalomas. Restaurace. Slaná voda.

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 29
€ 29
€ 29
€ 29

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 29
€ 59

Cykloturistika
Název

Popis

Cena z destinace

Ceník platný od 03.03.17

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)

Cyklovýlety - horská
Gran Canaria je cyklistický ráj, ročně se o tom přesvědčují tisíce milovníků kol. Připravilli
kola
LINK

jsme pro Vás pět perfektních tras, při kterých poznáte vše nejpodstatnější z přírody a
krás ostrova.

Ceny viz článek Cyklovýlety - horská kola.

Cyklovýlety - silniční
Gran Canaria je cyklistický ráj, ročně se o tom přesvědčují tisíce milovníků kol. Připravilli
kola
LINK

Doprava na start
cyklovýletů
LINK

Doprava s kolem z
letiště a na letiště
LINK

jsme pro Vás pět perfektních tras, které ocení amatéři i profesionálové a při kterých
poznáte vše nejpodstatnější z přírody a krás ostrova a přitom splníte "svůj plán"
kilometrů :-) .

Ceny viz článek Cyklovýlety - silniční kola

Jen s námi se dostanete do všec h koutů Gran Canaria! Kolo je k poznávání Gran
Canaria ideální prostředek. Potřebujete se však dopravit na start vašich cyklovýletů.
Jinak budete odkázáni pouze na výlety z jednoho místa ubytování a objevování ostrova
bude monotónní.

Ceny viz článek Doprava na start cyklovýletů

Zajistíme dopravu vašich kol z letiště do hotelu a zpět na letiště.

Ceny viz článek Doprava s kolem

Parky, zahrady, zvířata
Název

Popis

Ceník platný od 03.03.17

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

Obří mořské
akvárium

Připravujeme pro Vás nový výlet do obřího mořského akvária.
START v červnu 2017!

Cena z destinace
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 59
Taurito
€ 69
Playa del Inglés € 59
Amadores € 65
San Augustín € 59
Mogán
€ 69
Pto Rico/ANFI € 65
Las Palmas

Maspalomas € 44
Botanická zahrada +
27 akrů botanické zahrady, flora a jedinečné endemické druhy rostoucí pouze na
Playa del Inglés € 44
sopečný kráter
Kanárských ostrovech, největší výstava kaktusů a sukulentů v Evropě! Vstup zdarma,
San Augustín € 44
Bandama
denně 9:00 - 18:00, přejezd do sopečného kráteru Caldera de Bandama, pravá kanárská
Pto Rico/ANFI € 47
rybářská vesnička jako bonus.

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 49
€ 47
€ 49
€ 69

€ 29
€ 29
€ 29
€ 35

Amadores
Taurito
Mogán
Las Palmas

€ 35
€ 38
€ 38
€ 59

LINK

ZOO Cocodrilo park
LINK

Malá soukromá zoologická zahrada na Gran Canaria a největší sbírka krokodýlů v
Evropě. 300 krokodýlů. 500 zvířat. Velkolepé SHOW krokodýlů. To musíte vidět!

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

Speciality
Název

Popis

Cena z destinace za auto

Ceník platný od 03.03.17

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

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
úhrada v hotovosti k rukám řidiče)

Grilovací párty vysoko v horách pod střechou ostrova Gran Canaria uprostřed
hlubokých piniových lesů a v nadmořské výšce 1.700 metrů. Ryby, krevety, maso,
zelenina, vše kanárské provenience. Šampaňské, víno a další nápoje. Originální dárek
například k životnímu jubileu vašeho partnera. Prohlídka starého kanárského města a
výjezd na nejvyšší horu ostrova 1.949 mnm. Originální dárek například k narozeninám
vašeho partnera.

Cena od 38 € za osobu, více info v článku.

Grilovací párty v
horách
LINK

Doprava na golfová
hřiště
LINK

Oslavy mandlových
květů 2018
LINK

Gran Canaria je golfová země, najdete zde velký výběr hřišť i s umělým osvětlením.
Vyberte si a my Vás tam výhodně dopravíme ve vámi vybraných časech a na přání Vám
poskytneme doprovod.

Ceny a odjezdy viz. článek

předmět mailu: GOLF

Na přelomu ledna a února rozkvétají v horách mandlovníky, města Tejeda, Valsequillo,
San Bartolomé pořádají fiesty mandlových květů, celé horské stráně jsou obsypané
bílými nebo růžovými květy. Termín pro rok 2018 bude upřesněn.

Ceny v článku

Speciality
Název

Popis

Ceník platný od 03.03.17

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

Canary WOK - ráj pro
labužníky

Mezinárodní a kanárská kuchyně formou neomezené konzumace
bufetu+sushi+čína+ryby+krevety+ humři+mušle+chobotnice+sépie+saláty+
sladkosti+zmrzlina+čokoláda. Cena za osobu PO-Čt €10,95/dítě €7, Pá-Ne €15/dítě €9.

LINK

Výlet na přání
LINK

Cena z destinace za auto
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 25
Taurito
€ 35
Playa del Inglés € 25
Amadores € 33
San Augustín € 27
Mogán
€ 35
Pto Rico/ANFI € 33
Las Palmas € 49

Odjezdy každý den mezi 11.30 - 21, zpáteční 14 - 0:30 hod.

Vyberte si směr, vyberte si místo, my vás tam odvezeme, budeme vaším průvodcem.
předmět mailu: Výběr

6 hodin 80 euro
12 hodin 160 euro

Na moři
Název

Popis

Cena z destinace za auto

Ceník platný od 03.03.17

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

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.

Připravilli 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.

info o cenách v článku

LINK

info o cenách v článku

LINK

Na moři
Název

Popis

Ceník platný od 03.03.17

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

Šnorchlování a
potápění při pobřeží
LINK

Windsurfing na Gran
Canaria
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
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

Trekking
Název

Popis

Cena z destinace za auto

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 39
Taurito
€ 46
Od horských přehrad Půldenní výlet s návštěvou horských přehrad, malé horské vísky a samozřejmě s trekem
Playa del Inglés € 39
Amadores € 44
přes čtyři údolí
v délce 16 kilometrů. Před trekem (nebo po něm) navštívíme vyhlídku na duny
San Augustín € 39
Mogán
€ 46
Maspalomas a kanárské městečko Fataga s nádherně upravenými domy s
Pto Rico/ANFI € 44
Las Palmas € 69
Ceník platný od 03.03.17

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

LINK

nenapodobitelnou kanárskou architekturou. V průběhu treku se seznámíte s krajinou a
přírodou mezi městečkem Ayaguares a údolím Fataga, právem nazývaným Gran Caňon.

Celodenní výlet s návštěvou jeskynních obydlí, původních kanárských měst, nejvyšší

Z Artenara cestou nad
hory ostrova a samozřejmě s trekem v délce 8 kilometrů. Vysokohorská trasa po hraně
centrálním kráterem
centrálního sopečného kráteru ostrova, který vyhasl před asi 10 miliony let. Krásné
do Cruz de Tejeda
LINK

borovicové lesy, pláně, výhledy do středu a dno kráteru, kde leží město Tejeda a na
čedičové monolity, které zůstaly z původního límce jižní stěny kráteru, tedy skály Roque
Reyes, Roque Bentayga a samozřejmě Roque Nublo. Opravdové TOP z přírody ostrova.

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 110
€ 110
€ 110
€ 115

Maspalomas € 59
Za tajemstvím pláže Kdo by neslyšel o tajemné a lidskou civilizací téměř neposkvrněné pláži na Gran Canaria
Playa del Inglés € 59
- Güi güi. Středně náročný trek na celý den Vás zavede do krajiny, kam skutečně nevede
Güi güi
San Augustín € 59
žádná cesta. Panenská příroda, vysoké a divoké skály západního pobřeží, žádná
Pto Rico/ANFI € 59
civilizace. Güi güi je takovou grankanárskou Shangri La.
LINK

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 115
€ 115
€ 115
€ 125

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 59
€ 59
€ 59
€ 79

Trekking
Název

Popis

Ceník platný od 03.03.17

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

Pěšky kráter
Bandama a okolí

Nahlédnete z výšky do kráteru, obejdete kolem dokola a sestoupíte do něj, celkem 6,5
km. Trasa vhodná i pro méně zkušené pěší turisty, krásné výhledy na pobřeží i na hory.
Na závěr rybářská vesnice+skalní obydlí.

LINK

Cena z destinace za auto
(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 49
Taurito
€ 59
Playa del Inglés € 49
Amadores € 55
San Augustín € 49
Mogán
€ 59
Pto Rico/ANFI € 55
Las Palmas € 69

Odjezdy každý den mezi 08.30 - 14:00 hod.

Vzhůru k "Oblačné
skále" Roque Nublo
LINK

Pěší výlet ke skalnímu monumentu Roque Nublo, výjezd na nejvyšší horu ostrova Pico
de Las Nieves a jako bonus prohlídka grankanárského vinařství nebo města San
Bartolomé. Nižší obtížnost, doba chůze cca 90 minut. TOP vyhlídky na horské masivy,
západní a jižní pobřeží a ostrov Tenerife s nejvyšší horou Španělska Pico de Teide.

Maspalomas
Playa Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 44
€ 44
€ 46
€ 47

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 49
€ 47
€ 49
€ 59

Adrenalin
Název

Popis

Cena z destinace za auto

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 29
Taurito
€ 45
Motokárová dráha s Největší kartingová dráha v Evropě. Dětský okruh, okruh pro mládež i seniory. Karting
Playa del Inglés € 29
Amadores € 39
je pro ty, kteří ho se ho "zúčastní“, především perfektním odreagováním, aktivním
dětským okruhem
San Augustín € 29
Mogán
€ 45
využitím volného času, spojeným s relaxací a odpočinkem od stresu všedních dní. Nabízí
Pto Rico/ANFI € 39
Las Palmas € 69
jednoduše zážitky, které nikde jinde nezažijete.
Ceník platný od 03.03.17

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

LINK

Airsoft batlefield

LINK

Užijte si během dovolené trochu adrenalinu! Nechcete být celou dovolenou jenom na
pláži? Navštivte s námi nejlépe vybavené airsoftové hřiště v Evropě! Airsoftový areál,
kam vás odvezeme, je nejlépe vybavený tématický areál v Evropě. Perfektně vybavená
hrací plocha o ploše víc než více než 1.600 m2, herní zázemí, střelnice, půjčovna
vybavení. Bojiště tvoří autentické prostředí vojenské základy s budovami, auty, které
jsou dopněny o další vojenské vybavení a bedny, maskovací sítě atd.

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

€ 29
€ 29
€ 29
€ 39

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 45
€ 39
€ 45
€ 69

Nákupy a trhy
Název

Popis

Cena z destinace

Ceník platný od 03.03.17

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)

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.

Ceny viz článek Trhy na Gran Canaria

LINK

€ 49
€ 49
€ 49
€ 55

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 59
€ 55
€ 59
€0

Maspalomas € 25
Deset minut od Playa Gran Canaria přitahuje kupující díky svému nízkému daňovému zatížení, DPH je zde jen
Playa del Inglés € 25
7%. Přítomnost obchodů s významnými národními i mezinárodními značkami (Zara,
del Inglés
Mango, Stradivarius, Bershka, Cortefiel, Zara Kids, Springfield, Paco Martinez, Nikki,
San Augustín € 25
Bata, Calzedonia, Adidas, C&A, Guess, Desigual, Desnudos, H&M a další) spolu se
Pto Rico/ANFI € 35

Taurito
Amadores
Mogán

€ 39
€ 35
€ 39

Outlet u Las Palmas
LINK

LINK

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 1022 hodin.

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.

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

Nákupy a trhy
Název
Ceník platný od 03.03.17

Nakupování v Las
Palmas
LINK

Grancanariashop.cz
LINK

Popis

Cena z destinace

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)
Maspalomas € 49
Taurito
€ 59
Gran Canaria přitahuje kupující díky svému nízkému daňovému zatížení, DPH je zde jen
Playa del Inglés € 49
Amadores € 55
7%. Přítomnost obchodů s významnými národními i mezinárodními značkami (Zara,
Mango, Stradivarius, Bershka, Cortefiel, Nikki, Bata, Promod, Adidas, C&A, Guess,
San Augustín € 49
Mogán
€ 59
desigual, Desnudos, H&M a další) spolu se širokou sítí obchodních hypercenter, kde je
Pto Rico/ANFI € 55
Las Palmas € 0
CENA každého výletu za auto bez rozdílu počtu osob a nikoli za osobu

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

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.

Třetí a další hodiny čekání 6 euro/hod.

Ceník platný od 03.03.2017

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!

