


Teneryfa to wyspa tysiąca doświadczeń. 
Można tu spędzać czas na wiele różnych
sposobów w dowolnej porze roku
dzięki przyjemnemu klimatowi
oraz bogatej ofercie rozrywek
w wielu częściach wyspy.

Odwiedzający mogą tu spędzić dzień
na plaży, wybrać się na pieszą wycieczkę
szlakiem w zielonych lasach, odwiedzić
zapierające dech w piersiach wulkany, 
miejsca niczym z innego świata oraz
ogromne jary i klify, podziwiać niebo
pełne gwiazd lub zobaczyć wieloryby
i delfiny w naturalnym środowisku... 
Coś cudownego!



Zmęczeni podróżą? 
Zaczniemy od odpoczynku na plaży.
Teneryfa słynie z jednych
z najpiękniejszych plaż w całej
Hiszpanii. Znajdziemy tu plaże
z białym, drobnym piaskiem. 
Ale są tu też plaże z czarnego
piasku wulkanicznego.

Zobaczmy te najpiękniejsze :)



Playa de la Tejita - najdłuższa plaża na Teneryfie.

Widok jest szczególnie zachwycający zwłaszcza, 
gdy patrzy się na Montana Roja górującą w oddali.



Playa de las Teresitas – otoczona palmami i wzgórzami



Playa del Duque



Playa 
Jardin



Playa El Bollullo



PARK NARODOWY TEIDE – to 

przede wszystkim jeden z najbardziej
spektakularnych wulkanów na świecie
o wysokości 3715m. 
Poza tym w parku turyści mogą podziwiać
niecodzienny wspaniały krajobraz - setki
stożków, skał, strumieni lawy itd. 
Nie można również zapomnieć o licznych
gatunkach fauny i flory, które opanowały
te regiony.



Ci którzy są w formie i mają
6 godzin wolnego czasu,
mogą pieszo zdobyć szczyt, idąc
specjalnie przygotowanym szlakiem. 
Można również skorzystać
z kolejki linowej i wjechać na górę
w zaledwie kilka minut.

Będąc na szczycie wulkanu Teide 
możemy znaleźć się
ponad chmurami :)



Lawa wulkaniczna
ukształtowała teren w taki
sposób, że na terenie Parku
Narodowego Teide 
odnajdziemy krajobrazy
podobne do tych, które
zobaczylibyśmy lądując
na księżycu.



Ale Park Narodowy Teide to nie tylko obszary utworzone przez
lawę. Wokół stożka wulkanicznego rozciąga się obszar zwany
Koroną Leśną, czyli gęsty las sosen kanaryjskich, które w pełnej
okazałości rosną w jarach i dolinach.



Doliną niczym ze snu jest również Park Wiejski Anaga, 
położony na północnym wybrzeżu Teneryfy. Ogłoszony
rezerwatem biosfery wyjątkowo dobrze zachował swoje
walory przyrodnicze. Pełno w nim szczytów górskich, dolin
i wąwozów pokrytych wysokimi drzewami.



MALPAIS DE GUIMAR – wulkaniczny 
krajobraz z olbrzymią ilością kaktusów



Klify Los Gigantes - impoują swoim
rozmiarem, sięgają do 600m.



Wąwóz i wioska Masca –
prawdziwy raj dla miłośników
przyrody i trekkingu



Tysiącletnie
Smocze Drzewo -
to pomnik przyrody z którego
słynie Teneryfa. Jest najstarszym
drzewem na Wyspach
Kanaryjskich . Sięga ponad
16 metrów wysokości
i rozpościera się na blisko 20 m, 
ważąc przy tym aż 80 ton. 
Wielkie smocze drzewo bije tym
samym wszelkie rekordy w skali
świata. Mimo że nazywane jest 
tysiącletnim, w rzeczywistości
jest nieco młodsze mając około
800 lat, co czyni go jednym
z najdłużej żyjących istnień na
planecie.



Jedną z atrakcji, które oferuje wyspa jest obserwacja
delfinów i wielorybów z pokładu statku.
Jest to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie można je 
zobaczyć tak blisko wybrzeża.



Liczne atrakcje czekają
na turystów
w parku wodnym
SIAM PARK



LORO PARK - wyjątkowy
ogród zoologiczny, 
w którym pięknie
wyeksponowane zwierzęta
mają stworzone warunki
zbliżone do tych, które
miałyby żyjąc na wolności.



W Parku Narodowym
Teide znajduje się
obserwatorium
astronomiczne. 

Możemy podziwiać
nieskończone niebo nocą
z milionem błyszczących
gwiazd.



WYKAZ ŹRÓDEŁ:

• https://www.czescwyspykanaryjskie.com/teneryfa/

• https://wyspy-kanaryjskie.pl/teneryfa/

• https://www.wakacje-hiszpania.pl/Teneryfa/artykuly/dziesiec-najlepszych-plazy-na-
teneryfie

• Zdjęcia: Grafika Google
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