
Čtyřhodinové výlety

Maspalomas € 49 Taurito € 59

Playa del Inglés € 49 Amadores € 55

San Augustín € 49 Mogán € 59

Pto Rico/ANFI € 55 Las Palmas € 0

LINK

Maspalomas € 44 Taurito € 49

Playa del Inglés € 44 Amadores € 47

San Augustín € 44 Mogán € 49

LINK Pto Rico/ANFI € 47 Las Palmas € 69

Maspalomas € 59 Taurito € 67

Playa del Inglés € 59 Amadores € 65

San Augustín € 59 Mogán € 67

LINK Pto Rico/ANFI € 65 Las Palmas € 79

Lihovar a likérka v 

Arucas 

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.

Přehrada v horách, 

Santa Lucia, San 

Bartolome a Fataga

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.

Název Popis Cena z destinace

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

Las Palmas - 

historické památky + 

pláž Las Canteras

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

Historická čtvrť Vegueta, katedrála Santa Ana+muzeum (vstup  € 3/os.), výtahem na věž 

na vyhlídku(poplatek € 1,5/os), přístav La Luz, písečná pláž Las Canteras, promenáda, 

obchůdky, restaurace. Jako bonus pravá nefalšovaná kanárská vesnička. 

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%.

Ceník platný od 8.6.2019

http://www.grancanariaservis.cz/clanky/vylety-po-ostrove-s-ceskym-pruvodcem/ctyrhodinove-vylety-na-gran-canaria/gran-canaria---vylety-las-palmas---historicke-pamatky-a-plaz-las-canteras.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/vylety-po-ostrove-s-ceskym-pruvodcem/ctyrhodinove-vylety-na-gran-canaria/gran-canaria---vylety-prehrada-v-horach--santa-lucia--san-bartolome-a-fataga.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/vylety-po-ostrove-s-ceskym-pruvodcem/ctyrhodinove-vylety-na-gran-canaria/lihovar-a-likerka-v-arucas.html


Čtyřhodinové výlety

Maspalomas € 44 Taurito € 49

Playa del Inglés € 44 Amadores € 47

LINK San Augustín € 44 Mogán € 49
Pto Rico/ANFI € 47 Las Palmas € 69

Maspalomas € 38 Taurito € 38

Playa del Inglés € 38 Amadores € 38

San Augustín € 38 Mogán € 38

Pto Rico/ANFI € 38 Las Palmas € 69

LINK

Maspalomas € 38 Taurito € 38

Playa del Inglés € 38 Amadores € 38

San Augustín € 38 Mogán € 38
LINK Pto Rico/ANFI € 38 Las Palmas € 69

Maspalomas € 44 Amadores € 47

Playa Inglés € 44 Taurito € 49

San Augustín € 44 Mogán € 49

LINK Pto Rico/ANFI € 47 Las Palmas € 59

Po stopách Guančů - 

dávných obyvatel 

ostrova

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

Mogán a jižní pobřeží

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.

Aguimes a Barranco 

Guayadeque

Název

Puerto Rico a Puerto 

Mogán, lodí z Mogán 

do Pto Rico

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.

Ceník platný od 8.6.2019

Cena z destinace

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.

Popis

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

auto je určené pouze pro vás)

http://www.grancanariaservis.cz/clanky/vylety-po-ostrove-s-ceskym-pruvodcem/ctyrhodinove-vylety-na-gran-canaria/gran-canaria---vylety-aguimes-a-barranco-guayadeque.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/vylety-po-ostrove-s-ceskym-pruvodcem/ctyrhodinove-vylety-na-gran-canaria/gran-canaria---vylety-puerto-rico-a-puerto-mogan--lodi-z-mogan-do-puerto-rico.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/vylety-po-ostrove-s-ceskym-pruvodcem/ctyrhodinove-vylety-na-gran-canaria/gran-canaria---vylety-puerto-mogan-a-jizni-pobrezi.html
http://www.grancanariaservis.cz/clanky/vylety-po-ostrove-s-ceskym-pruvodcem/ctyrhodinove-vylety-na-gran-canaria/gran-canaria---vylety-po-stopach-guancu---davnych-obyvatel-ostrova.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

