TENERIFE – PICO EL TEIDE (3718 m)
Kanarski otoki so del Makaronezije, kamor spadajo tudi Azorski otoki, Madeira in Zelenortski otoki. V
virih najdemo podatek, da je beseda Makaronezija zloženka iz grških besed makar, kar pomeni sreča,
in nisoi, ki pomeni otoki, torej srečni ali blagoslovljeni otoki. Menda srečo na njih najdeš sam, da so
blagoslovljeni z lepoto, pa gotovo drži. Največji otok je Tenerife z glavnim mestom Santa Cruz de
Tenerife (od leta 1833). Prva prestolnica na otoku je bil San Cristobal de La Laguna, ki se ponaša
tudi z najstarejšo univerzo na Kanarskem otočju, ustanovljeno leta 1792. Na tem otoku je tudi
najvišji vrh Španije El Teide in je tretji najvišji vulkan na svetu. Prvi naseljenci na otoku naj bi bili
tako imenovani Gaunches. Ko so v 1. stoletju Kartažani obiskali otoke pod Hanno Navigator, so
ugotovili, da so ti nenaseljeni, vendar pa so videli mnogo razvalin, ki so dokazovale, da so pred
prvimi domorodci, imenovanimi Gaunches, tod živeli že zgodnejši prebivalci, zato je o prvi
naseljenosti otokov še veliko nejasnosti. Tenerife je bil od leta 1495 španska kolonija, Gran Canaria
pa šele od leta 1556 (prej kolonija Kastilje).

Na potep po otoku Tenerife vas vabimo od 29. 4. do 7. 5. 2012
(drugi možni datum je od 28.4. do 6.5. 2012)
1. DAN: 29. 4. 2012
Ob 6. uri zjutraj se bomo izpred Glazije v Celju odpeljali proti letališču Benetke, kjer nas bo letalo ob
12.15 najprej pripeljalo do Madrida, od tam pa ob 16.40 na Tenerife. Z letališča se bomo z
avtobusom zapeljali do našega hotela v Puerto de La Cruz.
2. DAN: 30. 4. 2012
Po zajtrku se bomo zapeljali proti južnemu delu otoka do kraja Arona, kjer se začne naša pot,
imenovana Wow! Spectacular to Adeje. Pot nas bo popeljala mimo kraja Infonche in nad sotesko
Barranco del Infierno (Hudičeva globel) do kraja Adeje, kamor prispemo po dobrih petih urah hoje.
Ob vrnitvi v hotel pa se bomo ustavili še v kakšnem slikovitem kraju, ki bo ob naši poti.
3. DAN: 1. 5. 2012
Ta dan se bomo odpravili do spodnje postaje gondole (2360m), od koder se bomo z Teleferico del
Teide zapeljali do višine 3555 m, od tu do vrha El Teida (3718 m) pa bomo v eni uri. Z vrha bomo
sestopili mimo refugio Altavista (3280 m), nadaljevali mimo dveh ogromnih okroglih skal,
imenovanih Zmajeva jajca, in nadaljevali vse do ceste pod najvišjim vrhom Španije, kjer bomo po 5
urah zaključili potepanje po vulkanu El Teide. Lahko pa vrh osvojimo tudi peš. Izhodišče za vzpon je
na višini (2250m) in za vzpon in sestop potrebujemo 8-10 ur.
4. DAN: 2. 5. 2012
Zjutraj se bomo zapeljali do pristanišča Los Cristanos, od koder se bomo z ladjo zapeljali v San
Sebastian de la Gomera (glavno mesto otoka Gomera). Od tod bomo nadaljevali vožnjo skozi
nacionalni park Garonay in se ustavili v vasici Agulo, kjer nas bo čakalo kosilo. Po kosilu se bomo po
dolini Hermigua vračali v San Sebastian.

5. DAN: 3. 5. 2012
Po zajtrku se bomo odpeljali le nekaj kilometrov od našega hotela do kraja Aguamansa. Tu nas bo
pot, imenovana King of the North, popeljala skozi gozdičke in dolino Orotava do kraja Pino Alto, kjer
bomo po 6 urah zaključili potepanje po tem delu otoka. Na poti proti hotelu se bomo ustavili še v
mestu La Orotava.
6. DAN: 4. 5. 2012
To jutro se zapeljemo do glavnega mesta Santa Cruz de Tenerife in prve prestolnice mesta San
Cristobal La Laguna. Po ogledu mest se zapeljemo čez pogorje Anaga nazaj v hotel.
7. DAN: 5. 5. 2012
Tokrat se bomo zapeljali do gorske vasice Masca(600m), zadnjega zatočišča gusarjev na otoku
Tenerife, kjer se začne naša pot, ki nas popelje po soteski Barranca de Masca do plaže Masca (2-3h).
Pot na nekaterih mestih zahteva varen in previden korak. Če se kdo ne bo želel vrniti po soteski
nazaj si lahko v samem kraju kupi karto za čoln, ki pelje iz plaže Masca v zaliv Los Gigantes.
8. DAN: 6. 5. 2012
Ta dan se bomo potepali v bližini El Teida. Iz kraja Parador se bomo povzpeli na Monte Guaraja
(2717 m), napravili krožno pot okoli vrha in se vrnili v Parador, kar nam bo vzelo približno pet ur
časa.
9. DAN: 7. 5. 2012
Naše letalo za Madrid in potem naprej za Benetke poleti ob 14.45, tokrat z južnega letališča, tako da
imamo zjutraj še kakšno uro časa za morebitne nakupe ali kaj podobnega.

CENA: 1.250 EUR/os.
V ceno je vključeno: povratna letalska vozovnica, prevoz po otoku Tenerife, prevoz do
letališča v Benetkah (pri 18 prijavljenih), enodnevni izlet na otok La Gomera, 8
polpenzionov v aparthotelu** (samopostrežni zajtrk in večerja), nezgodno zavarovanje,
vodenje in organizacija.

CENA: 850,00 EUR/os.
V to ceno je vključeno: povratna letalska vozovnica, prevoz do letališča v Benetkah, 8
polpenzionov v aparthotelu** (samopostrežni zajtrk in večerja), prevoz letališče - hotel
- letališče, nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacija.
Tisti, ki bi izkoristili samo to možnost, se lahko kopate na plaži Jardin v Puerto de la
Cruz, se pozabavate v Loro parque ali v vodnem parku Siam, se sprehodite po lepem
mestu La Orotava, ki je oddaljen od hotela 5 km...
Doplačila (po želji): enoposteljna soba, riziko odpovedi
Prijave sprejemamo do 10. 12. 2011 na GSM 031 633 123 – Andrej, GSM 040 209 690 –
Peter ali na zgoraj navedenem elektronskem naslovu. Ob prijavi je potrebno vplačati
150 evrov akontacije na tekoči račun SI56 2430 0900 4154 083 PA Guliver - s pripisom
Tenerife. Ostalo lahko nakažete po obrokih, ki jih sami določite, vendar mora biti teden
dni pred odhodom znesek plačan v celoti. Kasnejše prijave bodo možne samo v primeru
prostih mest na letalu.

