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Tenerife
Ostrov večnej jari

T

Tenerife ponúka 70 km pláží, tie najpopulárnejšie na teplejšom
a slnečnejšom juhu ostrova. Najkrajšie pláže so zlatým pieskom
sú situované v letoviskách Las Américas, Los Cristianos a Costa
Adeje. Väčšina pláží na severe ostrova, v okolí letoviska Puerto
de la Cruz, má nezvyčajný čierny piesok - ako pozostatok
vulkanickej činnosti na ostrove. Iba pár kilometrov od
hlavného mesta Santa Cruz sa nachádza umelo vytvorená
pláž Las Teresitas so zlatým pieskom zo Sahary a palmami.

Na Tenerife,
najväčší zo
siedmich
ostrovov
vulkanického
súostrovia
Kanárske ostrovy
v Atlantickom
oceáne, sa
dostanete
za necelých
päť hodín
letu z Viedne.
„Kanáre“ sa
pýšia najlepšou
klímou na svete,
aj preto Tenerife
s priemernou
teplotou 23 °C
zvyknú nazývať
„ostrov večnej
jari“. V tejto
obľúbenej
turistickej
destinácii si
na svoje príde
každý.

Prírodný raj

Tenerife si obľúbia všetci
milovníci rozmanitej prírody.
Nájdu tu 43 chránených
prírodných oblastí, ba aj
najvyšší vrch Španielska,
vulkán Pico del Teide.
Nachádza sa v národnom
parku Teide v centrálnej
časti ostrova a tento
najnavštevovanejší národný
park celej krajiny bol zaradený
na zoznam svetového
dedičstva UNESCO. Na
vulkán sa môžu turisti vyviezť
pohodlne lanovkou - na
vyhliadkovú plošinu vo výške
3.555 m. Na samotný vrchol
vulkánu (3.718 m) možno
pokračovať pešo, avšak
k tomu je potrebné špeciálne
povolenie. V národnom
parku vybudovali
observatórium, ktoré ponúka
jedno z najlepších miest
na pozorovanie hviezd
a astrologických aktivít na
svete. Jasná nočná obloha
plná hviezd nad hlavami tu
pôsobí obzvlášť magicky.
Ideálne poveternostné
podmienky umožnili, aby na
ostrove vznikla jedinečná flóra
dažďového pralesa - možno
ju obdivovať v prírodnom
parku Anaga a prírodnom
parku Teno na severe ostrova.
Na západnom pobreží sa
zasa týčia úžasné útesy Los
Gigantes, ktoré sa z mora
týčia do 600-metrovej výšky.
Nezabudnuteľný zážitok
turistov čaká pri pozorovaní
veľrýb. Tunajšie vody
totiž obýva 21 druhov
veľrýb a delfínov.
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Možno tu v divokej prírode obdivovať napríklad modré
veľryby i kosatky. A ak budete mať šťastie, počas výpravy
za veľrybami, môžete zbadať aj hravé delfíny.
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Mestá s atmosférou

Milovníkov histórie iste očaria tunajšie mestá s bohatým historickým
a kultúrnym dedičstvom. K najzaujímavejším patria La Orotava,
Garachico a San Cristóbal de La Laguna, ktorého centrum zaradili
na zoznam UNESCO. Okrem malebných uličiek a nádherných
stavieb sa v tejto „historickej
perle ostrova“ nachádza
najstaršia univerzita Kanárskych
ostrovov. V hlavnom meste
zvierat zasa poteší návšteva Loro Parque s najväčšou atrakciou - kosatky v pôsobivej show pod vedením
Santa Cruz de Tenerife môžete
skúsených cvičiteľov. Nechýbajú ani tučniaky (viac ako 200), delfíny, tulene či pestrofarebné papagáje.
nájsť miesta s veľmi lokálnou
Tenerife uspokojí aj milovníkov golfu, ktorý tu možno hrať celoročne. Ostrov ponúka osem golfových
atmosférou bez množstva
ihrísk špičkovej kvality s výhľadom na okolitý oceán a majestátne Pico del Teide. Väčšina golfových ihrísk
turistov. Hoci väčšina pamiatok
sa nachádza na juhu ostrova a jedno tiež na blízkom susednom ostrove La Gomera. Ihriská majú 18 - 27
sa sústredí v pôvodnom
jamiek. Kým jeden deň budete odpaľovať a patovať v horách, druhý deň si golf môžete užívať na pobreží.
hlavnom meste - La Laguna,
Na Tenerife nájdete takmer všetko. Môžete sa oddávať moru a slnku na niektorej z množstva
aj novodobé Santa Cruz má
pláží, venovať sa turistike, vychutnávať si kultúrne zážitky, zabávať sa v atraktívnych zábavných
šarm, ktorý stojí za to objavovať:
parkoch, nakupovať alebo sa venovať rôznym športom. Ostrov je populárnou destináciou na
rušné uličky plné obchodov,
potápanie, plachtenie či surfovanie. Každý si tak môže vybrať aktivity, ktoré mu vyhovujú.
reštaurácie, kaviarne, nádherné
Okrem toho tu nájde služby špičkovej úrovne a ubytovanie v najluxusnejších hoteloch. K tomu
parky i zaujímavé múzeá. Na
pridajte vynikajúce miestna jedlá a vína, ako aj mimoriadne sladkú chuť banánov, ktoré sa tu
pobrežnej promenáde upúta
pestujú. Je len na vás, či si vyberiete Tenerife turistické, alebo autentické. Na ostrove sa nudiť
monumentálny novodobý
určite nebudete... Pre viac informácií kontaktujte cestovnú kanceláriu Magic Travel.
hudobný chrám Auditorio
de Tenerife od známeho
architekta Santiaga Calatravu.
The Ritz-Carlton, Abama 5*
Mimochodom, Santa Cruz sa
Jedinečný päťhviezdičkový hotel The Ritz-Carlton, Abama predstavuje dokonalé spojenie výnimočnej
každoročne vo februári stáva
architektúry s prírodou v južnej časti ostrova. Ponúka ubytovanie v 471 izbách a apartmánoch,
dejiskom druhého najväčšieho
ktoré sú rozdelené do hlavného komplexu a časti s vilami, vo väčšine prípadov s nádherným
karnevalu na svete (hneď po
výhľadom na Atlantik, golfové ihrisko či do krásnej záhrady. Skoro v každej izbe či apartmáne
karnevale v Rio de Janeiro).
cítiť vplyv severoafrickej kultúry. Hotel leží priamo na golfovom ihrisku Abama Golf.
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Skvelé hotely na Tenerife

Šport a zábava

Máloktoré dovolenkové miesto
ponúka také množstvo zábavy
pre deti ako Tenerife. Ostrov
sa pýši mnohými zábavnými
a vodnými parkami. Siam Park
je jedným z najlepších vodných
parkov na svete a najväčším
v Európe. Najvyššia kĺzačka
meria 28 metrov a spustiť sa
po nej sľubuje vysokú dávku
adrenalínu. Milovníkov
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H10 Costa Adeje Palace 4*

Tento štvorhviezdičkový rezort sa nachádza v južnej časti ostrova na pobreží Costa Adeje, 50
metrov od pláže. Hotel ponúka niekoľko vonkajších bazénov s prostredím nádhernej tropickej
záhrady. Golfové ihrisko Golf Costa Adeje je len 2 km od hotela. V hoteli nájdete luxusné
spa centrum s množstvom relaxačných procedúr. Na pláži vás obslúži štýlový chill bar.

Vincci Selección Buenavista Golf & Spa 5*

Tento luxusný päťhviezdičkový hotel v nádhernom prostredí severnej časti ostrova je súčasťou
golfového ihriska Buenavista Golf. Ponúka ubytovanie v 117 izbách a má bazén, posilňovňu a spa
centrum. Zo slnečnej terasy si možno vychutnávať výhľady na Atlantický oceán. Samozrejmosťou
je štýlový bar a reštaurácia. Hotel od októbra 2015 prechádza pod vedenie značky Melia.

Hotel Spa Villalba 4*

Rurálny štvorhviezdičkový hotel v tichom horskom prostredí
Tenerife nájdete v najvyššie položenej dedinke Španielska, Vilaflor,
kde cítiť históriu a tradície na každom kroku. V hoteli si hostia
môžu vychutnať spa centrum, ako aj turistiku v okolitej prírode.
Hotel má slnečnú terasu a záhradu s množstvom vegetácie.
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