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 I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZÁJAZDE 

Názov zájazdu:   Klubový zájazd na Tenerife 

Dĺžka zájazdu:  8 dni 

Termín zájazdu:  podľa záujmu 

Vysielajúca CK:  ENEPAT TRAVEL CLUB 

Číslo zájazdu:  CK 01/2020 

Počet účastníkov :  8  

Trasa :  1.deň : Nitra –  Viedeň – letisko Tenerife Sur – Puerto de la Cruz 

    2.deň : Puerto de la Cruz – mestské pláže a zoo 

    3.deň:  Puerto de la Cruz – EL Portillo –Roques de Garcia – Orotava -                                                  

                            Puerto de la Cruz 

              4.deň: Puerto de la Cruz – Guimar – Candelária – Puerto de la Cruz 

              5.deň: Puerto de la Cruz – mestský park Taoro, Lago Martianez 

              6.deň: Puerto de la Cruz – Anaga – Santa Cruz – Puerto de la Cruz 

              7.deň: Puerto de la Cruz – Adeje- Faňábe – Puerto de la Cruz 

              8. deň: Puerto de la Cruz – Garacicco – Los Gigantes – letisko Tenerife    

                           Sur – Viedeň - Nitra 

Charakter zájazdu: rekreačno-poznávací  

Doprava: letecká, trasa Viedeň – Tenerife Sur 

                  osobná preprava Nitra – Viedeň  

                  osobná preprava Viedeň – Nitra  : TOPAS MN,s.r.o. 

                                 A.Točíka 624/9  

                                                                                949 11 Nitra 

                                                                                Kontakt: info@enepat.sk  

Vodič: Ing. Neštický Ľuboš, tel.: 0904214796  

Dátum, čas a miesto odchodu: upresní sa dohodou 

Dátum, čas a miesto príchodu: upresní sa dohodou 

 

mailto:info@enepat.sk


Ubytovanie :  Hotel MAGEC 

              Cale Cupido 11 

              38400 Puerto de La Cruz 

              Tenerife 

 

Stravovanie : raňajky v hoteli Magec, ostatné individuálne 

Sprievodca: Ing. Ľuboš Neštický, kontakt: 0904214796 

Cena zahŕňa:  

vybavenie letenky Viedeň - Tenerife 

transfer na letisko Viedeň v rámci trasy Nitra - Trnava - Bratislava - Viedeň 

ubytovanie na 7 nocí v 4 hviezdičkovom hoteli v dvojlôžkovej izbe s raňajkami 

návštevu Aloe Parku 

návštevu farmy na pestovanie moringy oleifera 

všetky prepravy na ostrove Tenerife 

služby slovenského sprievodcu počas celého pobytu zájazdu 

poistenie insolventnosti cestovnej kancelárie 

100 ml čistý gél aloe vera 

500 ml aloe vera šťavy na pitie 

120 kapsúl bio moringa oleifera prémium 

10% zľava na všetky biorezonančné služby v ENEPAT DETOX STUDIU v Nitre 

Cena nezahŕňa: 

letenku, ktorú vieme zabezpečiť 

cestovné poistenie, ktoré vieme vybaviť v poisťovni UNION,a.s. v hodnote 2 
eur/osoba/deň 

stravu, okrem uvedenej, vstupné do Loro Parku a múzea pyramíd 



II. PROGRAM ZÁJAZDU – ZHRNUTIE 

 

Počas klubového relaxačno poznávacieho zájazdu na Tenerife s našou 
cestovnou kanceláriou ENEPAT TRAVEL CLUB navštívime spolu farmy, kde 
rastie  aloe vera a moringa oleifera z našich výrobkov. Precestujeme Tenerife 
odspodu dovrchu, sprava do ľava. Pozrieme sa do pralesa ale okúpete sa aj v 
mori. Slovenský sprievodca bude stále prítomný. 

Program: 

1.deň: transfer na letisko Viedeň, trasa Nitra - Trnava- Bratislava - Viedeň 
osobnou dodávkou, let Viedeň- Tenerife, transfer na hotel, ubytovanie 

2.deň: doobeda prehliadka mesta Puerto de la Cruz so sprievodcom, poobede 
kúpanie v mori a pobyt na pláži. Fakultatívne možnosť navštíviť zoologickú 
záhradu Loro Park, vyhlásenú podľa Tripadviser v roku 2015 za druhú najlepšiu 
zoo na svete 

3 deň: návšteva múzea aktívnej sopky v El Portilo, túra pri skalách Roques de 
Garcia, dom posledného chovateľa kôz pod majestátnym vrcholom Teide, 
zástavka v malebnom mestečku Orotava 



4.deň: obhliadka farmy s moringou oleifera, návšteva múzea pyramíd v 
Guimare, katedrály v Candelárii s čiernou madonou 

5.deň: návšteva mestského parku Taoro, poobede kúpanie a pobyt na pláži, 
fakultatívne návšteva zoo Loro Park 

6.deň: okružná cesta pralesom Anaga na severe ostrova spojená s túrou, 
návšteva botanickej záhrady v hlavnom meste Santa Cruz 

7.deň:návšteva aloe parku s plantážou aloe vera, poobede kúpanie na turisticky 
obľúbených plážach na južnej strane ostrova a prehliadka prístavu 

8.deň: vysťahovanie z hotela, návšteva 1000 ročného dračieho stromu v Icod de 
los Vinos, , úchvatnej dedinky Garachico, majestátnych skál Los Gigantes, 
presun na letisko, let domov, transfer smerom Bratislava,Trnava, Nitra. 

CK si vyhradzuje právo na zmenu programu vzhľadom na zdravotnú situáciu 
a nepredvídateľné okolnosti. 

 Ubytovanie: 

HC Hotel Magec sa nachádza v meste Puerto de la Cruz, 300 metrov od pláže 
Playa del Muelle a 500 metrov od San Telmo. Ponúka reštauráciu, bar, spoločný 
salónik a bezplatné Wi-Fi. Hostia sa môžu ubytovať aj v rodinných izbách. 
Príjemným miestom na relax je slnečná terasa. Hotel poskytuje vonkajší bazén, 
fitnescentrum, večerný zábavný program a recepciu s nepretržitou prevádzkou. 

Vo všetkých hotelových izbách nájdu hostia priestor na posedenie, satelitnú TV 
s plochou obrazovkou a súkromnú kúpeľňu so sušičom vlasov a vaňou. Izby v 
ubytovaní HC Hotel Magec sú vybavené klimatizáciou a písacím stolom. 

Každé ráno sa podávajú raňajky formou bufetu. 

V ubytovaní HC Hotel Magec si môžu hostia zahrať stolný tenis, šípky a minigolf. 
K dispozícii je aj požičovňa bicyklov. 

Medzi obľúbené zaujímavosti v okolí hotela patrí pláž Playa Jardin, bazény 
s morskou vodou Lago Martianez a Námestie Plaza Charco.  

 

 



III. POPIS ZÁJAZDU – JEDNOTLIVÉ DNI 

1.deň:tento deň je vyhradený na presun.  O 10.00 hod vyštartujeme 

z autobusovej stanice Nitra osobnou dodávkou smerom Bratislava na letisko 

Schwechat pri Viedni. Predpokladaný príjazd na letisko je o 12.00 hod , tam 

spravíme chekin batožiny a o 14.00 hod odlietame lietadlom leteckej spoločnosti 

Wizzair na Tenerife. Ide o priamy let, ktorý trvá 5 hodín. Prílet na letisko Tenerife 

Sur je plánovaný na 16.00 hod miestneho času, nakoľko je tam posun o hodinu 

oproti nášmu stredoeurópskemu času. Po vyzdvihnutí batožiny pokračujeme 

v presune osobnou dodávkou smerom na sever ostrova do mesta Puerto de la 

Cruz, kde máme zabezpečené ubytovanie na celý týždeň v hoteli Magec. Po 

ubytovaní môžete absolvovať večeru v reštaurácii hotela. Mesto Puerto de la 

Cruz má viac ako 30 000 stálych 

obyvateľov, ale pre veľmi rozvinutý 

celoročný cestovný ruch a priaznivé ceny 

ubytovacích zariadení počet turistov 

bežne niekoľkonásobone prevyšuje 

počet stálych obyvateľov. Mesto vzniklo 

z bývalej rybárskej osady. V roku 1603 

jeho význam stúpol, keď bolo uznané 

španielskou korunou za prístav. 

Postupne sa začali dobudovávať aj 

miestne komunikácie smerom na 

prepojenie s ostatnými mestami ostrova. V roku 1892 tu bol postavený prvý 

hotel a odvtedy sa budovanie hotelov nezastavilo. Je obľúbeným turistickým 

centrom na severe ostrova a výborným východiskovým bodom na výlety po 

ostrove. Ponúka množstvo atrakcií, výborné reštaurácie a miesta na oddych.  

Dátum 1.deň     

Mesto/Miesto Čas Subjekt CR Aktivita, pracovné poznámky km 

Nitra 7.30-8.00 
autobusová 
stanica stretnutie, kontrola účastníkov   

  8.00-9.45   prejazd na Schwechat 170 

Schwechat 9.45-12.00 letisko checkin,kontrola,boarding   

  12.00-16.00   let 5000 

Tenerife Sur 16.00-16.45 letisko prílet, vyzdvihnutie batožiny   

  17.00-19.00   prejazd do hotela 92 
Puerto de la 
Cruz 19.00-20.00 hotel Magec ubytovanie, večera    

  20.00-   voľný program   

   spolu km 5262 



2.deň: tento deň využijeme na bližšie spoznávanie mesta.  

Po raňajkách v hotelovej reštaurácii 

podávaných formou bufetu sa stretneme 

na recepcii o 8.30 hod. Pôjdeme na pešie 

potulky mestom. Navštívime centrum 

a námestie Charco de los Camerones. 

Názov tomuto námestiu dal indický 

vavrín, ktorého stromy spolu s palmami 

sem boli privezené v roku 1852 z Kuby. 

Uprostred námestia stojí pódium určené k rôznym hudobným produkciám. Na 

západnej strane námestia nájdeme jednu z atraktívnych budov mesta, Rincón de 

Puerto. Budova bola postavená v roku 1739 a v minulých rokoch bola 

zrekonštruovaná. Veľmi pekné je patio s typickými drevennými balkónmi. 

Neďaleko nájdeme ďaľšiu budovu, ktorá je historikmi považovaná za najstaršiu 

v meste, Casa del Real Aduana. Po zničení mesta Garachico v nej zasadala vláda. 

V rokoch 1706 až 1833 slúžila ako colnica. V 70 tich rokoch minulého storočia 

bola rekonštruovaná a dnes je v nej umiestnená predajňa drevenného nábytku 

a remeselných výrobkov. Z námestia sa vydáme západným smerom uličkou Calle 

de San Filipe a prídeme k pevnosti zo 17. storočia Castillo de San Filipe. Stavba je 

postavená v maurském štýle zo sopečného kameňa. Svoje meno dostala podľa 

kráľa Filipa IV. /1621 – 1665/, ktorý nechal vybudovať miestny prístav. Pevnosť 

v dávnej histórii strážila vstup do prístavu pred pirátmi a pred loďmi dvoch 

znepriatelených krajín, Anglicka a Francúzka. Teraz sa v pevnosti konajú rôzne 

výstavy. Neďaleko pevnosti sa nachádza miestne archeologické múzeum, ktoré 

bolo otvorené v roku 1991 a venuje sa kultúrnemu dedičstvu Kanárskych 

ostrovov a ich dejinám.  Využijeme blízkosť miestnych reštaurácií na obed.  

Odporúčame ochutnať miestnu špecialitu kanárskeho králika so zemiakmi papas 

arugadas varenými v morskej vode podávanými s omáčkami mojo rojo a mojo 

verde. Po obede v rámci osobného voľna máte možnosť navštíviť miestne 

mestské pláže Playa Jardín alebo Playa Telmo. Vyznačujú sa špeciálnym čiernym 

sopečným pieskom. Môžete stráviť príjemný čas pri mori. Pre tých, ktorý majú 

radi Zoo odporúčame návštevu miestnej zoologickej záhrady Loro Parque, ktorá 

bola založená v roku 1972. Momentálna rozloha  je 135 000 m2. V súčastnosti sa 

zoo zaraďuje medzi najlepšie zoo sveta. Pôvodne bola zameraná na rôzne druhy 

papagájov, ktoré sú tu zachované doteraz v hojnom počte ale pribudli delfíny, 

kosatky, tulene, tučniaky, levy, tygre, gorily, jaguáry a rôzne iné zaujímavé druhy 

fauny z celého sveta. 



Dátum 2.deň     

Mesto/Miesto Čas Subjekt CR Aktivita, pracovné poznámky km 
Puerto de la 
Cruz 7.30-8.30 hotel Magec raňajky   

  8.30-8.45 recepcia stretnutie účastníkov   

  8.45-12.00 centrum mesta prehliadka námestia,pevnosti 5 

  12.00-13.00   obed individualne   

  13.00-19.00 pláž Jardín individuálne pobyt pri mori 2 

  13.00-19.00 zoo Loro Parque individuálne návšteva zoo 2 

  19.00- hotel Magec voľný program, možnosť        

     návštevy hotelových animácií   

      prechádzky po meste   

   spolu km 9 

 

3.deň: po absolvovaní raňajok sa stretneme na recepcii o 8.30 hod. Dnes 

vyrazíme autom preskúmať vnútrozemie ostrova. Navštívime múzeum aktívnej 

sopky v dedinke EL Portillo. V múzeu nájdeme množstvo zaujímavostí 

o archeológii, faune a flóre ostrova. Prejdeme vulkanickým tunelom a budete si 

môcť priblížiť  naživo atmosféru sopečnej činnosti. Pred múzeom môžeme 

obdivovať endemity miestnej flóry. Potom sa presunieme juhozápaným smerom 

pod majestátnu najvyššiu horu Španielska Pico del Teide. Hora sa týči do 

impozantnej výšky 3718 m nad morom. Jeden z prvých ktorý sa sem dostali bol 

slávny cestovateľ a prírodovedec Alexander Humbolt. Posledná erupcia prebehla  

v roku 1798, kedy láva z vedľajšej sopky 

Pico Viejo vytekala počas troch mesiacov. 

Niektorí historici tvrdia, že sopka bola 

v činnosti v roku 1492, kedy pri ostrove 

kotvil Kryštof Kolumbus, ktorý chcel nájsť 

novú cestu do Indie a objavil Ameriku. 

Kanárske ostrovy boli vtedy poslednou 

známou stanicou na načerpanie pitnej 

vody a získanie čerstvých potravín pred 

cestou do neznáma.  

Po asfaltovej ceste sa popri lávových 

kameňoch presunieme až ku skalám 

Roques de Garcia, ide o veľmi bizardné tvary skál, aké nenájdeme nikde inde 

v tunajšom národnom parku. Pochádzajú z pôvodného prastarého gigantického 

vulkánu. Najvyšší útvar je vysoký asi 30 m a nazýva sa Roque Cinchado /Kamenný 

strom/. Okolo týchto skál vedie turistický chodník, kde absolvujeme pešiu túru 



trvajúcu cca 2 hodiny. Po túre nám určite dobre padne občerstvenie v blízkej 

reštaurácii hotela Parador, ktorý ako jediný dovolili ochranci prírody v týchto 

miestach postaviť. Po krátkej ceste sa dostaneme autom k etnografickému 

múzeu Juana Evory, posledného chovateľa kôz v tejto oblasti. Po krátkej pauze 

sa vydáme na spiatočnú cestu, ktorú využijeme ešte na zástavku v meste 

Orotava. La Orotava patrí k najzachovalejším historickým mestám ostrova. Leží 

v údolí vo výške asi 400 m n. morom, toto územie patrilo kedysi najbohatšiemu 

gaunčskému kráľovi menom Taoro. Po dobytí ostrova Španielmi sa tu usídlili 

predovšetkým ľudia z južného Španielska a už v 16 storočí sa začali stavať prvé 

kostoly, pripomínajúce arabskú architektúru stavby z rodnej Andalúzie. 

Najpôsobivejšou pamiatkou je kostol Nepoškrnitého počatia, Iglésia Nuestra 

Seňora de la Concepción, stojaci na námestí Plaza casanas. Pôvodný kostol bol 

zničený pri opakovanom zemetrasení v rokoch 1704 a 1705. Bol znovu obnovený 

v rokoch 1768 – 1788. Ide o trojloďnú budovu barokového charakteru 

doplneného sakrálnymi prvkami z Južnej Ameriky. Neďaleko kostola sa nachádza 

námestie Plaza de la Costitución s typickým stromoradím uprostred. Medzi 

budovami lemujúcimi námestie stojí aj Líceo de Taoro, bývalé gymnázium, ktoré 

pripomína vilu z talianskeho vidieka. La Orotavu preslávili početné vyrezávané 

drevenné balkóny na mestských palácoch a v súčastnosti je známa kvetinovými 

kobercami z piesku, ktoré uvidíme v miestnom múzeu.  

Dátum 3.deň     

Mesto/Miesto Čas Subjekt CR Aktivita, pracovné poznámky km 
Puerto de la 
Cruz 7.30-8.30 hotel Magec raňajky   

  8.30-8.45 recepcia stretnutie účastníkov   

  8.45-9.30   presun do El Portila 30 

El Portilo 9.30-10.30 Múzeum El Portilo prehliadka múzea sopky   

  10.30-11.00   presun do Roques de Garcia 14 

Roques 11.00-13.00 NP Teide pešia túra 9 

  13.00-14.00 hotel Parador    obed   

  14.00-14.15   presun do muzea 7 

  
14.15.-
14.45 muzeum J. Evora prehliadka muzea   

Orotava 14.45-15.45  presun do Orotavy 47 

  15.45-16.30 centrum mesta prehliadka kostola Orotava   

  16.30-18.30 Orotava námestie, múzeum kobercov   

  18.00-18.30  presun do hotela Magec 7 
Puerto de la 
Cruz 19.00- hotel Magec 

voľný program, možnosť      
  

      zapožičania bicykla   

   spolu km 114 



4.deň: vyrazíme na východ ostrova. Začneme návštevou farmy, kde sa pestujú 

 zázračné jedlé stromy Moringa Oleifera. 

Všetky časti tohto stromu sú jedlé, lístky, 

kôra aj korene. Najčastejšie sa používajú 

lístky, ktoré sa zberajú ručne, sušia sa 

a po zomletí na prášok sa spracúvajú do 

výživových doplnkov. Listy stromu 

Rastlina Moringa oleifera obsahuje viac 

ako 90 dôležitých zložiek pre naše 

zdravie. Má vyvážené hodnoty všetkých 

hlavných živín – bielkovín, sacharidov, 

minerálov, vitamínov, stopových prvkov, 

enzýmov a iných zložiek. Obsahuje 

všetkých 20 známych aminokyselín. Z rastlín obsahuje najviac chlorofylu a tiež 

rastlinný hormón zeatín, polyfenoly a salvestroly – prírodnú odpoveď na 

rakovinu. Na farme uvidíme okrem Moringy aj iné zaujímavé miestne rastliny. Po 

krátkom občerstvení pri čaji z lístkov morigy budeme pokračovať do mesta 

Guimár, kde navštívime záhadné kamenné pyramídy. K ich spropagovaniu 

prispel svetoznámy nórsky moreplavec Thor Heyerdahl. Ide o komlex pyramíd, 

ktorých usporiadanie je prispôsobené pozorovaniu západu slnka v oboch dňoch 

slnovratu letného aj zimného. Dá sa usudzovať s rituálnou funkciou pyramíd 

v minulosti, doteraz sa ale táto domienka nepotvrdila. Samotný komplex bol 

sprístupnený verejnosti v roku 1998 v rámci Etnografického parku na území 7 

hektárov.  Po prehliadke pyramíd a absolvovaní obeda v múzejnej reštaurácii sa 

posunieme do mesta Candelária, kde si pozrieme dominantu mesta baziliku 

Panny Márie.  Patrónkou tejto baziliky ako aj celých kanárskych ostrovov je 

Panna Mária candelárska. Na jej soške nie je na prvý pohľad nič zvláštne. 

Barokovo vyzdobená bábika s tmavou tvárou, taká, akých je veľa v kostoloch od 

Poľska až po Južnú Ameriku, jej príbeh je však veľkou záhadou. Keď na konci 15. 

storočia španielsky moreplavci dobyli ostrov Tenerife, neverili svojím očiam. 

Pôvodní obyvatelia, ktorí si hovorili Guančovia, síce žili na úrovni doby kamennej 

a prevádzkovali prírodné kulty, v jednej z lávových jaskýň uctievali sochu Panny 

Márie. V roku 1526 ju preniesli z jaskynnej kaplnky do nového kostola 

v Candelárii.  Pred bazilikou môžeme obdivovať 9 sôch králov v nadživotnej 

veľkosti. Symbolizujú pôvodných obyvateľov – Guančov. Pôvodní obyvatelia boli 

modrookí a svetlovlasí, mali vlastné náboženstvo a rituály. 

 



Dátum 4.deň     

Mesto/Miesto Čas Subjekt CR Aktivita, pracovné poznámky km 
Puerto de la 
Cruz 7.30-8.30 hotel Magec raňajky   

  8.30-8.45 recepcia stretnutie účastníkov   

  8.45-9.30   presun do Moringagarden 54 

Arafo 9.30-11.30 plantáž Moringy prehliadka plantáže   

  11.30-11.45   presun do Guimar 3 

Guimar 11.45-13.45 
muzeum 
pyramíd prehliadka pyramíd   

  13.45-14.45 
reštaurácia v 
múzeu 

obed 
  

Candelária 14.45-15.00  presun do Candelárie 15 

  15.00.-17.00 
bazilika, 
námestie prehliadka baziliky a námestia   

Puerto de la 
Cruz 17.00-17.45  presun do Puerta de la Cruz 47 

  17.45-19.00 centrum mesta voľný program    

     prechádzka pri pláži,nákupy   

  19.00- hotel Magec voľný program, možnosť        

     návštevy hotelových animácií,   

      zapožičania bicykla   

   spolu km 119 

 

5.deň: odpočinkový deň využijeme na pešiu návštevu mestkého parku Taoro 

s krásnou tropickou vodnou záhradou Jardín Pisco Bello Acuatico uprostred.  

Pešia prechádzka po parku je veľmi 

príjemná, park využívajú bežci, rodiny 

s deťmi, miestny obyvatelia aj turisti. Po 

návšteve parku sa pešo presunieme 

k jazero s morskou vodou do zátoky Lago 

de Martianéz. Priamo tu za mierny 

poplatok sa môžete v rámci relaxu 

a osobného voľna zostať kúpať a užívať 

dovolenku. Lago Martianez je pýchou 

mesta Puerto de la Cruz. Je to umelé 

jazero s denne vymieňanou morskou 

vodou. Sú tu 4 bazény rôzne hlboké 

postavené priamo na pobrežných skalách. K dispozícii je celé množstvo 

reštaurácií, barov a rôznych stánkov.  Pre tých, ktorí nemajú záujem o kúpanie 

a ešte  neboli v  zoo Loro Parque môže byť toto vhodný čas na jeho návštevu.  



Dátum 5.deň     

Mesto/Miesto Čas Subjekt CR Aktivita, pracovné poznámky km 
Puerto de la 
Cruz 7.30-8.30 hotel Magec raňajky   

  8.30-8.45 recepcia stretnutie účastníkov   

  8.45-9.00   peší presun do parku 3 

  9.00-11.00 park Taoro prechádzka po parku 5 

  11.00-11.30 jazero Martianez presun do Lago Martianez 3 

  11.30-13.00   prehliadka pobrežia 1 

      obed individuálne   

  13.00-19.00 Lago Martianez kúpanie individuálne   

  13.00-19.00 zoo Loro Parque individuálne návšteva zoo 2 

  19.00- hotel Magec voľný program, možnosť        

     návštevy hotelových animácií   

      nákupy   

   spolu km 14 

 

6.deň: po raňajkách o 8.30 hod odchádzame do pralesa Anaga na severovýchode  

ostrova.  Anaga patrí k najstarším 

častiam Tenerife, vynorila sa z mora 

ako samostatný ostrovček behom 

etapy sopečnej aktivity prebiehajúcej 

niekedy pred osmimi až siedmimi 

miliónmi rokov. Masívy sopečných 

hornín, prevažne čadičov, potom 

neúnavné erózne procesy postupne 

premodelovali v horské pásmo. Anaga  

vystavená vlhkým severovýchodným 

pasátovým vetrom má z celého 

Tenerife najviac vlahy, často býva zahalená v mrakoch a hmle. Vstupnou bránou 

do pralesa je miesto Cruz del Carmen, kde zaparkujeme auto a vydáme sa pešo 

do okolitého vavricovitého lesa na cca 2 hodinovú túru. Určite Vás zaujmú 

pokrútené a pokrivené kmeny stromov husto obrastené machmi a lišajníkmi. 

Prejdeme si turistickú cestu nazývanú cestou zmyslov a budeme všetkymi 

zmyslami doslova nasávať okolitú prírodu. Potom sa presunieme autom ostrými 

serpentínami a úzkymi cestami až do hlavného mesta Santa Cruz. Názov mesta 

je odvodený od drevenného kríža, ktorý zapichol do zeme, kde sa teraz rozkladá 

mesto španielsky kapitán Alonso Fernandéz de Lugo dňa 1. mája 1493. Toto 

rušné moderné mesto má cca 250 000 obyvateľov a stále sa ďalej rozvíja. 

Výhodou mesta je veľký prístav, ktorý tak ako v minulosti aj teraz napomáha 



medzinárodnému obchodu. Po Barcelone a Bilbau je tretím najväčším 

španielskym prístavom vôbec. Zvláštnosťou mesta je množstvo roztrúsených 

sôch, je to asi aj tým , že sa tu v rokoch 1973 a 1974 konal festival pouličných 

sôch. Santa Cruz je známe aj veľkými sprievodmi v čase karnevalu. Počty 

účastníkov rátajú okolo 250 000, čím sa po Riu de Janeru zaraďuje na druhé 

miesto na svete. Využijeme možnosť naobedovať sa v jednej z početných 

reštaurácií v centre mesta a presunieme sa do botanickej záhrady nad mestom, 

ktorá má zaujímavú históriu. Vznikla nedávno v roku 2006 na miestnej skládke 

odpadu, ktorú by ste tam teraz bez spomínanej histórie nehľadali. Botanická 

záhrada Palmentum má viac ako 2000 druhov tropických a subtropických rastlín 

z celého sveta a nájdeme tu aj 400 druhov rôznych paliem. Návšteva tejto 

botanickej záhrady nám zaberie asi 2 hodiny.  

Dátum 6. deň     

Mesto/Miesto Čas Subjekt CR Aktivita, pracovné poznámky km 
Puerto de la 
Cruz 7.30-8.30 hotel Magec raňajky   

  8.30-8.45 recepcia stretnutie účastníkov   

  8.45-9.30   presun do pralesa Anaga 41 

Anaga 9.30-11.30 Info centrum pešia túra pralesom 9 

  11.30-12.00 Cruz de Carmen presun do Santa Cruz 20 

Santa Cruz 12.00-15.00 centrum mesta prehliadka mesta 3 

      obed individuálne   

  15.00-15.15  presun do botanickej 4 

  15.15-17.15 
botanická 
záhrada prehliadka botanickej zahrady 4 

Puerto de la 
Cruz 17.15-17.45  presun do Puerta de la Cruz 40 

  17.45-19.00 centrum mesta voľný program    

     prechádzka pri pláži,nákupy   

  19.00- hotel Magec voľný program, možnosť        

     návštevy hotelových animácií,   

      zapožičania bicykla   

   spolu km 121 

 

 

 

 

 

 



7.deň: Začíname stretnutím o 8.30 hod pri recepcii a pôjdeme tentokrát autom 

na juh ostrova. Začneme návštevou Aloe 

parku, kde si pozrieme farmu na 

pestovanie Aloe Vera. Na farme máme 

možnosť vidieť tieto rastliny v rôznom 

veku. Prvý zber šťavnatých listov týchto 

rastlín začína až v štvrtom alebo piatom 

roku vegetácie. Klíma južnej strany 

ostrova, ideálna nadmorská výška 

a dostatok minerálov v sopečnej pôde 

dávajú tu vypestovaným rastlinám 

výnimočnú kvalitu. Gél z týchto rastlín je 

najdôležitejšou multifunkčnou zložkou 

kozmetiky, bohatou na polysacharidy, aminokyseliny, vitamíny a stopové prvky, 

ktoré napomáhajú silnému zvlhčujúcemu, regeneračnému a protizápalovému 

procesu. Na farme uvidíme aj malé historické múzeum a vysvetlia nám kolobeh 

a zdroje pitnej vody na ostrove. Z Aloe parku sa presunieme na turisticky veľmi 

obľúbené pláže Faňábe a Playa las Amerikas. Tu využijeme možnosť kúpania sa 

v čistej  a pokojnej časti Atlantického oceána. Po osviežení a odpočinku sa 

môžeme pešou promenádou presunúť do prístavu Puerto Colón, kde je 

zakotvených veľa výletných lodí a katamaránov, ktoré denne vyrážajú za 

pozorovaniami delfínov a veľrýb, hojne sa vyskytujúcich pri tejto časti ostrova. 

V prístave absolvujeme aj večeru, po ktorej sa autom vrátime do hotela. 

Dátum 7.deň     

Mesto/Miesto Čas Subjekt CR Aktivita, pracovné poznámky km 
Puerto de la 
Cruz 7.30-8.30 hotel Magec raňajky   

  8.30-8.45 recepcia stretnutie účastníkov   

  8.45-10.00   presun do Arony 100 

Arona 10.00-12.00 Aloe park prehliadka plantáže Aloe 2 

  12.00-12.15   presun do Faňabe   

Faňabe 12.15-17.45 pláž Faňabe individuálne pobyt pri mori   

  17.45-18.00   peší presun do Puerto Colon 2 

Puerto Colon 18.00-19.00 prístav prehliadka prístavu 2 

  19.00.-20.00 
reštaurácia v 
puerto večera   

Puerto de la 
Cruz 20.00-21.15  presun do Puerta de la Cruz 100 

  21.15- hotel Magec balenie vecí na odchod   

   spolu km 206 



8.deň: Ráno vo zvyčajnom čase po raňajkách 8.30 hod sa stretáme na recepcii,     

s tým rozdielom, že odovzdáme izby 

a berieme kufre zo sebou. Pôjdeme 

tentoraz západnou stranou ostrova. Prvú 

zástavku budeme mať v dedine Icod de 

Vinos, kde si pozrieme legendárny 1000 

ročný dračí strom. Potom sa presunieme 

pár kilometrov ďalej a navštívime 

malebnú historické mestečko Garachico 

ležiacu na úpätí hôr a sopky. Až do roku 

1706 bola toto mestečko 

najvýznamnejším prístavom ostrova. 

V roku 1706 na mesto niekoľko dní 

prúdila láva z vybuchnutej sopky a mesto úplne zničila.  Obyvatelia boli nútení 

mesto opustiť, veľa z nich poodchádzaslo do krajín južnej Ameriky, s ktorou je 

Tenerifské obyvateľstvo doteraz úzko prepojené. Mesto bolo potom opäť 

vybudované na rovnakom mieste. Avšak väčšina obchodných aktivít vrátane 

prístavu sa prenieslo do neďalekého Puerta de la Cruz. Obyvatelia Garachica sa 

venujú hlavne poľnohospodárstvu, v okolí bolo množstvo plantáží cukrovej 

trstiny a banánov. Naštívime centrum mesta so starou pevnosťou Castillo de San 

Miguel, kde sa v súčastnosti nachádza múzeum. Po absolvovaní prehliadky 

múzea sa naobedujeme v centre v niektorej z miestnych ľudových reštaurácií. 

Potom nás čaká presun na juhovýchod ostrova do mesta Los Gigantos. Toto 

mesto dostalo názov po rovnomernom skalnatom útvare týčiacom sa kolmo 

z mora do výšky 500 až 800 m n. morom. Mesto má vlastný prístav, odkiaľ 

môžeme pozorovať tieto obrovité skalné útesy. Odtiaľ sa presunieme na letisko 

Tenerife Sur, kde sa už budeme chystať na nočný let späť do Viedne. Na letisku 

ešte bude možnosť dokúpiť suveníry domov. Po očakávanom prílete do Viedne 

sa presunieme autom plný zážitkov do Nitry.  

 

 

 

 

 

 



Dátum 8.deň   

Mesto/Miesto Čas Subjekt CR Aktivita, pracovné poznámky km 
Puerto de la 
Cruz 7.30-8.30 hotel Magec raňajky   

  8.30-8.45 recepcia stretnutie účastníkov   

  8.45-9.00   odovzdanie izieb   

Icod de Vinos 9.00-9.30   presun do Icod de Vinos 22 

  9.30-10.30 centrum mesta 1000 ročný dračí strom   

Garachico 10.30-11.00   presun do Garachico 10 

  11.00-12.00 centrum mesta prehliadka múzea   

  12.00-13.00   obed individuálne   

  13.00-15.00   prehliadka mesta 2 

Los Gigantes 15.00-16.00   presun do Los Gigantes 35 

  16.00-17.00 prístav prehliadka skalných útvarov   

  17.00-18.00   prehliadka prístavu 1 

Tenerife Sur 18.00-19.00 letisko Tenerife presun na letisko 42 

  19.00-21.00  checkin, kontrola, boarding   

  22.00-3.00  let  5000 

Schwechat 3.00-4.00 letisko Viedeň vyzdvihnute batožiny   

  4.00-6.00   presun do Nitry 170 

Nitra 6.00- autobusová príchod na autobusovú   

    stanica stanicu, rozlúčenie   

   spolu km 5285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Obrazová príloha  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



V. Praktické informácie k zájazdu 

Na cestovanie na kanárske ostrovy Vám postačuje občiansky preukaz, nakoľko 

sú časťou Španielska a tým pádom EU.  

Z oblečenia si treba zobrať z každého druhu niečo, nakoľko sa budeme 

pohybovať v rôznych subklimatických pásmach. Plavky k moru ale aj ľahkú bundu 

do pralesa, pevnú obuv na túry po lávových kameňoch a pohodlné sandále do 

mesta. 

Doprava po ostrove je zabezpečovaná priestranným minibusom. Vzhľadom na 

pešie túry a presuny doporučujeme zobrať príručný ruksak alebo batoh, ktorý 

môžete využiť aj v lietadle ako príručnú batožinu. 

Počas celého pobytu bude k dispozícii slovenký sprievodca, ktorý sa v destinácii 

vyzná a ochotne poradí.  

Program je zabezpečený od rána do večera, večer je osobné voľno s možnosťou 

zúčastnenia sa každodenných animácií na hoteli prebiehajúcich 

v španielskom, nemeckom a anglickom jazyku alebo je možnosť večernej 

prechádzky po meste, respektíve pri pláži. 

V okolí hotela je množstvo reštaurácií a obchodov, všade sa dá platiť kartou. 

Aj keď je Tenerife španielskou destináciou bez problému sa vzhľadom na 

prítomnosť množstva turistov z Európy dohovoríte v reštauráciách a obchodoch 

po nemecky a anglicky. 

Tento zájazd je výhradným produktom cestovnej kancelárie: 

 

 

 Ďaľšie informácie nájdete na www.enepat.sk 

 

 

http://www.enepat.sk/

