Dvouhodinové výlety
Název

Popis

Ceník platný od 8.6.2019

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

Boulevard El Faro pláž, gastronomie,
zábava a nákupy
LINK

Procházka po pláži
podél dun
LINK

Přístav Puerto de
Mogán
LINK

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

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

€ 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
Tzv. malé Benátky na jihu ostrova,nádherný západ slunce u majáku, přístav s malebnými
Playa del Inglés
uličkami, hospůdkami, obchůdky, rybí restaurace, historická i moderní část. Odjezdy
San Augustín
9:00 - 22:00, návraty 11:00 - 24:00.
Pto Rico/ANFI

€ 29
€ 29
€ 32
€ 29

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 19
€ 69

Promenáda okolo majáku v Maspalomas a shopping centrum, restaurace, kavárny, bary,
Maspalomas
obchůdky, značkové obchody, pozorování moře, surfařů, rybářů, jedinečný západ
Playa del Inglés
slunce.
San Augustín
Pto Rico/ANFI
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 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%.

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 přes
Playa del Inglés € 20
Amadores € 29
dunách Maspalomas
duny, doprovod nefalšovaného beduína. Půlhodinový výlet na hřbetech velbloudů stojí
San Augustín € 22
Mogán
€ 33
pro dospělého 12 euro, pro děti 8 euro, vstupné není v ceně výletu.
LINK
Pto Rico/ANFI € 29
Las Palmas € 69
Ceník platný od 8.6.2019

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

hodina čekání €8

Maspalomas
Výhled na celou oblast Maspalomas včetně písečných dun a desítek hotelů - hluboké
Playa del Inglés
údolí ne neprávem nazývané kanárský Gran Caňon - palmové oázy - citrusové sady, pole,
San Augustín
vinice - zachovalý vodní mlýn ze 16.století - hotel schovaný v palmách a přestavěný ze
Pto Rico/ANFI
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.

€ 29
€ 29
€ 29
€ 35

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 39
€ 35
€ 39
€ 69

€ 29
€ 29
€ 29
€ 35

Taurito
Amadores
Mogán
Las Palmas

€ 38
€ 35
€ 38
€ 69

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

Plantáž Aloe Vera s
prodejnou kosmetiky
LINK

Seznámíte se s plantáží rostln Aloe Vera, zásadami jejich pěstování, zpracování a
léčebnými účinky, které zná lidstvo již od nepaměti. Budete mít možnost si zakoupit
produkty z Aloe Vera v místní podnikové prodejně.

Maspalomas
Playa del Inglés
San Augustín
Pto Rico/ANFI

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!

