
Parky, zahrady, zvířata

Maspalomas € 59 Taurito € 69

Playa del Inglés € 59 Amadores € 65

San Augustín € 59 Mogán € 69

LINK Pto Rico/ANFI € 65 Las Palmas

Maspalomas € 44 Taurito € 49

Playa del Inglés € 44 Amadores € 47

San Augustín € 44 Mogán € 49

Pto Rico/ANFI € 47 Las Palmas € 69

Maspalomas € 29 Amadores € 35

Playa del Inglés € 29 Taurito € 38

San Augustín € 29 Mogán € 38

Pto Rico/ANFI € 35 Las Palmas € 59

Hotel

1 - 4 5 - 6 7 - 8
Maspalomas € 120 € 180 € 230

Puerto Rico € 125 € 185 € 235

ANFI / Amadores € 125 € 185 € 235

Taurito / Mogán € 130 € 195 € 245

Las Palmas € 130 € 195 € 245

Cena z destinace

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče

auto je určené pouze pro vás)
CENA každého výletu za auto bez rozdílu počtu osob a nikoli za osobu

Pětihodinový výlet  pro milovníky zázraků podmořského světa, písečných pláží a 

koupání v moři v osobním autě pro čtyři cestující s českým řidičem a 

doprovodem v jedné osobě.

Název Popis

27 akrů botanické zahrady, flora a jedinečné endemické druhy rostoucí pouze na 

Kanárských ostrovech, největší výstava kaktusů a sukulentů v Evropě! Vstup zdarma, 

denně 9:00 - 18:00, přejezd do sopečného kráteru Caldera de Bandama, pravá kanárská 

rybářská vesnička jako bonus.LINK

Ceník platný od 8.6.2019

Obří mořské 

akvárium

Botanická zahrada + 

sopečný kráter 

Bandama

Malá soukromá zoologická zahrada na Gran Canaria a největší sbírka krokodýlů v 

Evropě. 300 krokodýlů. 500 zvířat. Velkolepé SHOW krokodýlů. To musíte vidět!

Zelený zemědělský sever - botanická zahrada Viera y Clavijo - soukromá botanická 

zahrada v Arucas (poplatek) - banánová plantáž - přírodní park Osorio - eukalyptové 

lesy - endemické vavřínové pralesy - stráně a údolí plné květin, mnohobarevných pryšců 

- zahrada květin v Agaete (poplatek)  LINK

Počet osob
Celodenní tour pro 

botaniky a milovníky 

přírody

ZOO Cocodrilo park

LINK

http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/parky--zahrady--zvirata/poema-del-mar---obri-morske-akvarium-v-las-palmas.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/parky--zahrady--zvirata/gran-canaria---botanicka-zahrada-a-sopecny-krater-bandama.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/parky--zahrady--zvirata/tour-pro-botaniky-a-milovniky-prirody.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/zazitkove-vylety--outdoorove-aktivity/parky--zahrady--zvirata/zoologicka-zahrada-cocodrilo-park.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

