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 8.6.2019

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 8.6.2019

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

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

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!

