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Oficiální název: Španělské království 
Hlavní město: Madrid - 3,2 miliónu 
obyvatel 
Rozloha: 504.782 km2 
Počet obyvatel: 46,66 mil 
Oficiální jazyk: španělština 
Měna: Začátkem roku 2002 bylo 
zavedeno do oběhu EURO 

Bezpečnost 

I když je Španělsko relativně bezpečnou 
zemí, v turistických centrech na pobřeží a 
ve velkých městech existuje velké riziko 
krádeží. Dávejte si pozor na peníze, 
fotoaparáty a další cennosti na trzích a 
jiných přelidněných místech. 

Letenky, doklady, cestovní šeky, apod. 
jsou bezpečnější v hotelovém trezoru. Místo pasu můžete nosit kopii. Buďte obezřetní při 
výběru peněz z bankomatu. Máte-li u sebe větší obnos peněz, rozdělte si je a uschovejte na 
několika místech. Nikdy nenechávejte v autě cenné věci a doklady. 

Pokud jde o otázku terorismu, promyšlená strategie španělské vlády za účasti mezinárodní 
spolupráce přináší stále větší efekt v boji s terorismem baskické separatistické organizace 
ETA, přesto s nevypočitatelností fenoménu nacionalistického terorismu je nutno ve Španělsku 
stále počítat. Bohužel se k němu v poslední době přidává i hrozba mezinárodního terorismu.  
 
Dále bychom doporučili, aby čeští občané byli, pokud je to možné, vybaveni mobilním 
telefonem, měli kontakt na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by jim byli schopni 
poskytnout finanční pomoc v případě nouze.  
 

Doklady 

Pro vstup do Španělska vám stačí platný občanský průkaz či pas. 

Při pobytu delším než 90 dnů je třeba se přihlásit na cizinecké policii. 

Studenti uplatní kartu ISIC -  slevy jak při dopravě, tak při návštěvě kina či různých vstupů 
do muzeí, galerií a podobně. 

 



 

Celní a devizové předpisy 

V EU jsou zrušeny celní kontroly. Dovoz určitého zboží do Španělska nicméně od určitého 
limitu přestává být pro vlastní spotřebu a stává se dovozem zboží, které je nutné celně 
deklarovat. 

V rámci základní zdravotní péče, na kterou máte nárok v jakékoli zemi Evropské unie, vám 
stačí Evropský průkaz zdravotního pojištění. K tomu je potřeba si vyzvednout ve své 
zdravotní pojišťovně v ČR formulář E-111 nebo evropský průkaz zdravotního pojištění. Pro 
turistické cesty se doporučuje uzavřít navíc cestovní zdravotní pojištění. Obecně se 
doporučuje se ještě připojistit, zejména pokud strávíte ve Španělsku delší dobu. 

Léky ve Španělsku jsou obecně dražší než u nás. Platí se za ně spoluúčast 40%. 

Ubytování 

Španělsko jako turistická velmoc nabízí nepřeberné množství nejrůznějšího druhu ubytování, 
od kempů, mládežnických ubytoven až po luxusní pětihvězdičkové hotely. 

  

Čas  

Na pevnině a na Baleárech platí středoevropský čas, na Kanárských ostrovech je o hodinu 
méně. I zde je zaveden letní čas. 

 Španělé jako jižní národ mají odlišné rozvržení času než Středoevropané. Dáte-li si se 
španělskými přáteli schůzku v poledne, není to ve 12.00, ale kolem 14.00. Raději se na 
přesnou hodinu setkání zeptejte. Mezi 14.00 a 16.30 bývají zavřeny obchody i muzea, protože 
polední klid (siesta) se důsledně dodržuje. Divadelní představení a koncerty začínají většinou 
kolem 22 hodin. Noční bary a diskotéky se začínají zaplňovat až kolem jedné hodiny, nejlepší 
atmosféra bývá mezi třetí a pátou hodinou ranní. Místní však vyrážejí za zábavou většinou jen 
v pátek a sobotu.  

Nákupy 

Kromě obchodních domů (El Corte Inglés, Galerías Preciados, Zara, aj.) ve větších městech, 
obchodních center známých i u nás (Carrefour) značkových prodejen a módních butiků 
najdete v každém větším městě či letovisku celou řadu obchodů a prodejen s tradičními 
suvenýry. Za pozornost stojí kožené výrobky, keramika, proutěné zboží, likéry, víno. 
Vyhledávané bývají místní trhy (mercadillo), které se konají vždy dopoledne, většinou jednou 
týdně. Doporučujeme dávat pozor na peníze, doklady, fotoaparáty. Potraviny nakoupíte 
nejvýhodněji v supermarketech. 

Běžná prodejní doba v obchodech je od pondělí do soboty, od 9.00 do 13.30 a od 16.30 do 
20.00. Velká obchodní centra a obchodní domy polední přestávku nemívají a mívají otevřeno 



do 21.00, někde až do 22.00, někdy i v neděli. V turistických centrech na pobřeží bývá v letní 
sezóně otevřeno většinou i v neděli. 

Pitná voda 

Kvalita pitné vody z vodovodní sítě může být v různých částech Španělska různá. Je sice 
údajně zdravotně nezávadná, ale kafe nebo čaj vám z takové vody příliš chutnat nebude. 
Někdy můžete mít i zažívací potíže. Je proto jistější si vodu (agua natural) k pití zakoupit v 
obchodě.  

Bary, kavárny, pivnice, restaurace 

Všeobecně platí, že bary (nejde o bary v našem slova smyslu) a kavárny (cafeterías) otevírají 
nejdříve - už kolem 8.00. V barech a kavárnách se totiž snídá, a to většinou káva s mlékem 
(café con leche) a croissantem nebo něčím sladkým. Chcete-li kávu o něco větší, žádejte café 
americano. Kolem 11.00 je čas na svačinu. To už bývají otevřeny i pivnice (cervecerías). 
Kolem 12.00 začíná provoz v restauracích. Obědy se podávají mezi 13.00 a 15.30, večeře 
mezi 20.00 a 23.00. Chcete-li se naobědvat nebo navečeřet (jeden chod) v nepříliš drahém 
podniku, zaplatíte kolem 5 - 10 EUR, výhodné je denní menu za stejnou cenu (menu del día), 
s dvěma chody, nápojem a většinou i zákuskem. Na mnoha místech dostanete menu del día 
jen v době oběda. Mezi 16.00 a 20.00 se ve velké většině podniků teplá jídla nepodávají. 
Chcete-li si dát jen něco velmi malého, dejte si tapas (jednohubky vystavené za sklem 
barového pultu), máte-li hlad o něco větší, vyberte si mezi Raciones, což někdy stačí i jako 
oběd či večeře.  

Nikdy si nepřisedávejte k již částečně obsazenému stolu a účet (la cuenta) plaťte za celou 
společnost dohromady a až pak se spolu vyrovnejte Dávat spropitné (5 - 10%) je běžné, ale 
náš způsob, tj. zaokrouhlování částky při placení je nepřijatelný. Spropitné necháte před 
odchodem na talířku, na němž vám číšník přinesl drobné zpět. 

Jídelní lístek (la carta) bývá rozčleněn na předkrmy (entradas), polévky (sopas), rybí pokrmy 
(pescados), pizzy (pizzas), těstoviny (pastas), masité pokrmy (carnes), zákusky (postres), mezi 
něž patří i různé druhy ovoce. K jídlu si můžete dopřát vodu neperlivou (agua mineral sin 
gas), perlivou (agua con gas nebo gaseosa), pivo lahvové (una cerveza) nebo točené malé (una 
caña), točené větší (una jarra de cerveza), což však může být někde pochopeno jako džbánek 
piva, protože větším sklenicím se říká v různých oblastech jinak., červené víno (vino tinto, 
někde i vino negro), bílé víno (vino blanco), růžové víno (vino rosado). Po jídle si můžete dát 
kávu (café solo), kávu s trochou mléka (café cortado), dvojitou kávu (café americano), kávu s 
brandy (carajillo). Šumivému vínu (vino espumoso) se všeobecně říká cava. 

 

Pošta a známky 

Pošty (Correos) bývají otevřeny od 9.00 do 14.00, v neděli mají zavřeno. Známky (sellos) se 
prodávají na poštách, v trafikách (tabacos), v recepcích hotelů, někdy i ve stáncích s 
pohlednicemi. Pohlednice i dopisy do evropských zemí je třeba ofrankovat známkou v 
hodnotě 0,64 EUR, do mimoevropských zemí 0,78 EUR. Poštovní schránky jsou většinou 
válcovitého tvaru a jsou žluté. Poštovní zásilky do ČR se posílají letecky a jejich doručení 
trvá asi týden. 



Prodávají se i známky bez udání hodnoty. Takové známky jsou platné, ale dopisy či pohledy s 
takovou známkou doručuje soukromá mezinárodní společnost. Musíte je proto vhodit do 
schránek k tomu určených, které jsou umístěny v obchodech či recepcích těch hotelů, kde se 
tyto známky prodávají. 

Elektrické napětí 

Elektrické napětí je dle evropské normy 220 V. Výjimkou jsou některé starší hotely, které 
mají stále ještě 125 V. Někde vás může překvapit i jiný typ zásuvek. V každém obchodě s 
domácími potřebami lze zakoupit adaptér (adaptador), který tento problém vyřeší. 

Lékařská péče a lékárny 

Od 1. června 2004 je nárok na lékařské ošetření v členských zemích EU. K tomu je potřeba si 
vyzvednout ve své zdravotní pojišťovně v ČR formulář E-111 sloužící v cizině k uplatnění 
nároku ze zdravotního pojištění. Čeští občané, kteří se budou chtít léčit v zahraničí, však musí 
počítat s placením spoluúčasti, která je v členských státech EU vysoká a mnohonásobně 
převyšuje spoluúčast v ČR. Ve Španělsku se jedná o 40% spoluúčast při hrazení ceny léku. 
Spoluúčast se dá vyřešit komerčním připojištěním. Pro turistické cesty se doporučuje si toto 
komerční připojištění vyřídit. 

I když jste pojištěni, může se stát, že lékař či zdravotnické zařízení (centro médico, hospital) 
bude požadovat platbu v hotovosti. V takovém případě vždy vyžadujte lékařskou zprávu a 
potvrzení o zaplacení, případně i stvrzenku při použití taxi k dopravě k lékaři. Vaše 
pojišťovna by vám na základě pojistné smlouvy měla výdaje proplatit. V naléhavých 
případech volejte sanitní službu (Ambulancia Cruz Roja). 

Pokud nepovažujete návštěvu lékaře za nutnou, doporučujeme obrátit se na některou z 
četných lékáren (farmacia). Zdejší lékárníci dokážou dobře poradit a doporučit lék, který 
většinou zabere. Léky zakoupené bez lékařského předpisu pojišťovny nehradí. Léky 
předepsané lékařem se platí v hotovosti. Požadujte potvrzení o zaplacení. Lékárny bývají 
otevřeny ve všední den od 9.00 do 13.30 a od 16.30 do 20.00, v sobotu od 9.00 do 13.00. Na 
dveřích každé lékárny je uvedena adresa lékárny, která má pohotovostní službu (farmacia de 
guardia). 

Všeobecně platí, že byste měli mít s sebou základní léky, mastičku na opary, oční kapky, 
opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, panthenol. 

Projeví-li se alergie na sluníčko, kupte si v lékárně Symalar Espuma, Bepanthol, nebo jiný 
obdobný krém, který vám lékarník doporučí, žahne-li vás medúza, použijte Elocom, šlápnete-
li na ježka, pokuste se opatrně vytáhnout pinzetou ty bodliny, které vytáhnout jdou, pak místo 
potřete olivovým olejem a obvažte plátnem. Bodliny změknou a vstřebají se.  

Banky, peníze a platební karty 

Banky (Bancos) jsou otevřeny od pondělí do pátku od 9.00 do 14.00, v sobotu do 13.00 (v 
létě je v sobotu zavřeno) a přijímají všechny běžné druhy cestovních šeků. Bankomaty bývají 
umístěny u vchodu. 

Měna 



Ve Španělsku je zavedena měna Euro. 

Většina hotelů, restaurací, velké obchody, autopůjčovny přijímají platby běžnými 
mezinárodními kreditními kartami, především Visa a MasterCard. Někdy je při platbě 
vyžadován pas. 

Oblasti Španělska navštěvované turisty: 

Andalusie 

Barcelona 

Baleárské ostrovy 

Kanárské ostrovy 

Andalusie  

tvoří ji od roku 1833 celkem 8 provincií: Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz, Huelva, 
Almería, Jaén. Za hlavní město celé oblasti je považována Sevilla, která je sídlem 
andaluského parlamentu a řady dalších institucí. Nejznámější místa a města ve vnitrozemí 
jsou Sevilla, Granada, Cordóba a Sierra Nevada. 

V Andalusii najedete nejenom krásné pláže, ale také řadu hor a pohoří. Nepředstavujte si však 
krásné české hory. Země je vyprahlá a suchá. Mezi nejvýznamnější pohoří patří Sierra 
Nevada, kde se dá v zimě velmi pěkně zalyžovat, a Sierra Morena, dále pak Cordillera Bética 
či Serranía de Ronda. 

Na svém jižním cípu je ohraničena Gibraltarským průlivem a tvoří jakýsi most mezi Evropou 
a Afrikou. Je omývána jak Středozemním mořem (Almería, Granada, Málaga), tak 
Atlantickým oceánem (Cádiz, Huelva). 

Od východu k západu je pobřeží rozděleno na několik částí: Costa de Almería, Costa 
Tropical, Costa del sol, Costa de la Luz. Na severu je jako hranice mezi Andalusií a provincií 
Castilla-La Macha považováno městečko Despeñaperros. Mezi Andalusany se někdy 
z legrace říká: Od Despeñaperros směrem na sever už neexistuje nic. 

 

Gastronomie 

Na typických přímořských promenádách potkáte na každém kroku klasický plážový bar, tzv. 
chiringuito, odkud se line vůně právě usmažených malých rybiček všeho druhu (španělsky 
boquerones, chipirones, chocos, coquinas, quisquillas atd.) 

Pokud nemáte rádi ryby, ochutnejte příjemně osvěžující studenou polévku gazpacho, složenou 
z ingrediencí jako je česnek, rajče, pečivo, okurka, olivový olej. V každém kraji Andalusie si 
tuto specialitu různě doplňují nebo obměňují. Například v Málaze či Granadě do ní přidávají 
rozdrcené mandle. 



Pokud navštívíte Córdobu, určitě ochutnejte salmorejo. Jde o jakousi variantu gazpacha 
s méně pečivem a nepřidává se do něj okurka. Celkově lze říct, že je salmorejo hustší. 
V žádné jiné oblasti Andalusie nechutná tak dobře, jako právě v Córdobě. 

Další pochoutkou jsou boby, na jakýkoliv způsob. Smažené se šunkou, dušené. 

Nedílnou součástí andaluské kuchyně jsou jistě olivy, v různých kombinacích. Olivy plněné 
paprikou, mandlí, sýrem, co vás napadne. Určitě si je nenechte ujít, jsou vynikající a vždy 
čerstvé. 

Ve Španělsku se zde podávají tzv. tapas, tedy malé porce jídla. Tapu si můžete objednat 
prakticky od čehokoli. V jídelním lístku jsou u většiny jídel tři způsoby podávání: porce, 
poloviční porce a tapa. Doporučuji (pokud je vás víc), aby si každý objednal nějakou tapu, a 
tak máte šanci od každého něco dobrého vyzkoušet. 

Mnoho lidí také zkouší ve Španělsku paellu. Není to typicky andaluské jídlo, ale pochází 
z Valencie. Kdo ale jednou navštíví Španělsko, objednat si paellu je povinnost, ať se 
nacházíte na jakémkoli místě v zemi. Ty nejchutnější paelly se ovšem připravují ve Valencii. 

Kdo by rád nějaký masový pokrm, ten ať si v restauraci objedná býčí ocas (rabo de buey/rabo 
de toro). Způsoby podávání jsou různé, vždy je ale vhodné si k němu objednat dobré bílé 
víno. 

Víno 

Pokud je o víno, určitě si vyberete. Z Andalusie je asi nejznámější vinná oblast Jerez de la 
Frontera. Víno z tohoto kraje si pochvaloval už Shakespeare. Sladší víno je hojně vyráběno 
v Málaze. Španělské pivo není špatné, ale české je mnohem lepší. 

Během letních měsíců určitě přijde vhod tzv. tinto de verano. Jde o červené víno míchané 
s pomerančovým nebo citronovým osvěžujícím nápojem. Je to nápoj sladký a zprvu chutná 
jako limonáda. Z toho vyplývá, že je třeba dávat pozor. Nápoj rychlá zamotá hlavu. 

Zvyky a tradice v Andalusii 

Španělé jakožto katolický národ oslavují mnoho svatých a patronů a ti si zaslouží vždy 
nějakou „fiestu“. A je jich tady skutečně požehnaně.  

Každá provincie a každé městečko si jednou ročně uspořádá tzv. ferii. Z těch nejznámějších je 
dubnová Feria de Sevilla, květnová Feria de Jerez de la Frontera věnovaná nádherným 
španělským koňům a doprovázená řadou představení, kde protagonisty jsou právě koně. 
Hlavní turistické sezóně dominuje srpnová Feria de Málaga. 

Z těchto tří zmíněných má sevillská feria jednu nevýhodu. Tzv. casety (jakési malé stany, kde 
se tančí flamenco či tanec zvaný sevillanas, kde se popíjí a povídá) jsou víceméně soukromé. 
Je tedy třeba znát nějakého místního člověka, abyste se dostali do pravé sevillské casety a 
vychutnali si tak feriu se vším všudy. Pro ostatní je připraveno několik veřejných caset, 
většinou je organizují politické strany, radnice a další. Zde ale bývá veliké množství lidí a 
zábava se většinou strhne do diskotéky, která atmosféru ferie příliš nepřipomíná. 



To v Malaze a  Jerezu nebudete mít problém, až na výjimky. Casety jsou ale vesměs veřejné, 
takže je můžete navštěvovat, měnit a podívat se kam chcete. 

Všechny ferie obvyklé doprovází řada zábavných atrakcí, kolotočů, stánků s občerstvením a 
pochutinami. 

Pokud vás zrovna nějaká feria zastihne,  je vhodné sivzít  opravdu pohodlné starší boty . 
Casety jsou pro lepší tanec a z praktických důvodu posypány pískem, takže boty se tu 
opravdu zničí. 

Španělé oslavují každého svatého. Bezesporu největší událostí jsou Velikonoce (šp. Semana 
Santa). Nejznámější Svatý týden lze vidět v Seville. Město je na celý týden ochromeno 
průvody jednotlivých bratrstev, která nesou tzv. paso, jakýsi podstavec, na kterém stojí soška 
Panny Marie. Za ní pokračuje proud kajícníků, kteří mají obličej přikrytý inkvizitorskými 
kapucami a na ramenech nesou velký kříž. 

Pokud se rozhodnete navštívit Sevillu  právě v tomto období, počítejte s tím, že se nedostanete 
jinam než do hloučku lidí těšících se, až kolem projde nějaké bratrstvo. Sevilla je v tomto 
týdnu skutečně ochromena a mnohdy trvá celé hodiny než se dostanete do svého hotelu. 
Městská hromadná doprava je rovněž upravena, často se jí do cesty připlete nějaký ten 
průvod, takže si počkáte. 

Určitě jde o velký a pěkný zážitek, dobré je shlédnout více průvodů, protože každý je jinak 
zajímavý. Všechny průvody doprovází tajemná hudba připomínající pocity utrpení, takže se 
na chvíli budete cítit v jiné době. 

Podobně jsou na tom další města Andalusie, známější je ještě Semana Santa v Málaze, ale i v 
jiných městech a vesničkách. Tam už je počet průvodů mnohem nižší. 

Španělsko, to jsou i býčí zápasy, temperamentní flamengo i známé motto maňana. Španělé si 
užívají noční život, ale ráno si rádi přispí. Maňana znamená, že co můžeš, odlož na zítřek. 
Ovšem v poslední době je tento výraz už spíše mýtem. 

Odpolední siesta 

Charakteristickým rysem celého Španělska a Andalusie je odpolední siesta. Od 14 hodin co 
17,30 – 18,00 hodin zavírají všechny obchody. Je třeba mít toto na paměti a pokud 
potřebujete naléhavě třeba do lékárny, musíte vydržet až do konce siesty. Ostatně není se 
čemu divit. V Andalusii dosahují v létě teploty více jak 40 stupňů, což značně namáhá 
organismus.  

Počasí v Andalusii 

Počasí je v Andalusii celý rok celkem příjemné. Zima je charakteristická zejména častými 
dešti, sníh je tady ale pouze ojedinělým jevem. Výjimku tvoří granadská Sierra Nevada, kde 
je možnost skvělého lyžování, nebo severní oblast Jaén, která hraničí s Castilií. Léto ve 
vnitrozemských oblastech Andalusie je často k nevydržení. Například teplota v Seville 
v srpnu dosahuje i 50 stupňů Celsia. Vnitrozemské oblasti jsou tedy přes léto vylidněny a 
turistické návštěvy se omezují jen na jednodenní výlety.  



To léto na pobřeží je snesitelnější. Díky čerstvému vánku od moře se dá vydržet a teploty zde 
dosahují 35 stupňů. Hotely či penziony, obchody, banky atd. jsou běžně vybaveny 
klimatizací. 

Costa del Sol 

Costa del Sol neboli Pobřeží slunce užívá tento název právem. Říká se, že zde slunce svítí až 
300 dní v roce a dalších 65 dní je také velmi příjemných.  

Costa de la Luz 

Toto pobřeží světla je opravdu jasné a světlé. Název pochází z jasného světla, které 
lemujemístní bílé uličky a odráží barvu krásného bílého písku na plážích. Pobřeží začíná 
nejjižnějším místem v Andalusii – městečkem Tarifa a končí u hranic s Portugalskem. 

Costa Tropical 

Tento granadský región je vskutku pestrobarevný. Na severu vyprahlý a suchý, na jihu zelený 
a barevný.  

Costa de Almería 

Provincie Almería se nachází na jihovýchodě Pyrenejského poloostrova. Hlavní město této 
provincie je známo především jako „ciudad del moro“, tedy maurské město. A právem. Při 
procházce městem máte spíš dojem, že jste se ocitli v nějaké arabské zemi, protože 
koncentrace arabského obyvatelstva je zde velmi slušná. Do místního přístavu pravidelně 
připlouvají lodě z afrického Maroka a zpět, takže se není čemu divit.  

Barcelona 

Barcelona je živým velkoměstem, leží v oblasti středomořského přímořského klimatu, které 
se vyznačuje poměrně suchým létem. 

Toto po Madridu druhé největší město Španělska a zároveň hlavní město Katalánska, které 
bylo založeno iberskými kmeny, patří mezi nejvýznamnější a nejznámější města této země. 
Má 1,5 miliónů obyvatel (v aglomeraci však téměř 3 miliony obyvatel). Většina z nás si 
pamatuje na to, že byla také dějištěm olympijských her v roce 1992.  

Barcelona leží na severovýchodě Španělska při pobřeží Středozemního moře a je to nejjižnější 
město severní Evropy nedaleko od Francie. Je to autonomní oblast s vlastním jazykem, 
charakterem a dějinami. Svou polohou a relativní blízkostí u francouzských hranic je pro 
mnoho Evropanů snadněji dostupnější než skutečné hlavní město Španělského království – 
Madrid. Město je sídlem arcibiskupa, má několik univerzit a vysokých technických a 
obchodních škol a také řadu významných knihoven. Zároveň je důležitým průmyslovým 
centrem severovýchodního Španělska, neboť okolní kraj je velice bohatý na suroviny. Na 
náměstí Plaza del Rei stojí muzeum historie města, v jehož podzemí můžeme vidět 
vykopávky z římského období. Kdysi tu byly lázně s bazénem, nalezly se zde i vodní kanály a 
amfory. Na náměstí Plaza del Rei stojí rovněž Palau del Lloctinec, palác místokrále 
z 16. století. Dnes je v něm umístěn archív koruny aragonské. Najdeme zde plejádu 
originálních architektonických staveb A. Gaudího i jeho současníků. Mezi nejznámější 



Gaudího dílo zde patří chrám Sagrada Familia, symbol města. Dodnes není dokončeno (jeho 
výstavba stále probíhá, protože je ale financována pouze z darů, postupují práce pomalu). 
Gaudí dal tomuto objektu od roku 1883 až do své smrti v roce 1926 veškerou svou tvůrčí sílu. 
Mohutná stavba s dvanácti vysoko čnějícími věžemi se mezitím stala nejvýraznějším bodem 
v siluetě Barcelony. Z jeho věží, kam se stoupá po točitých schodech, je nádherný výhled na 
celé město a jeho okolí. V centru města je další Gaudího známá stavba dům Milla. V parku 
Guel najdeme Gaudího muzeum, ve kterém je k vidění spousta zajímavostí. Barcelona láká 
návštěvníky svojí jedinečnou architekturou a památkami. Barcelona bez Gaudího 
architektury, to by bylo něco jako Praha bez Pražského hradu. Naprosto osobité a originální 
ztvárnění Gaudího staveb mísící secesi, modernismus, motivy z živé přírody, nádech 
španělského orientu a výrazných barev dotváří architektonický fond města a dělá z něj město 
naprosto unikátní a osobité. Antonio Gaudí, především díky svému mecenáši panu Güellovi, 
realizoval po městě celou řadu staveb, z nichž je několik zapsáno i do seznamu světového 
dědictví UNESCO.  

 
V parku Guell, odkud je rovněž pěkný výhled, se nachází muzeum Gaudího a spousta 
zajímavostí, například kamenné lavičky zdobené barevnými kameny. K slavným kulturně 
historickým památkám Barcelony patří také „Gotická čtvrť“, kterou tvoří soubor staveb 
ohraničený římskými hradbami s dominující gotickou katedrálou svaté Euálie. 
 
Gotické památky pocházejí z dob jejího největšího rozkvětu. Mnoho jich najdeme ve čtvrti 
Barrio Gótico. Mezi nejdůležitější patří budova radnice zvaná Casa de la Ciutat na náměstí 
Plaza Sant Jaume.Středověká loděnice Les Drassanes leží nedaleko přístavu a jsou největší a 
nejzachovalejší zařízení tohoto druhu. Byly vybudovány ve 14. století a dnes je v nich 
muzeum námořní plavby. Městskou čtvrtí Ribera, jejíž ulice se křižují v pravých úhlech, vede 
ulice Montcada. Existovala již ve 12. století a bydlely v ní nejmocnější šlechtické rodiny 
města. V palácích Palau Aguilar a Palau del Baró de Castellet (15. století) je dnes Picassovo 
muzeum. V barokním paláci Dalmases (17. století) se dochovala gotická kaple. 

El Pi je jeden z nejstarších kostelů ve městě (14. století) a jeho věž tvoří jeden z nejcharakte-
rističtějších rysů gotické čtvrti. Kostel Santa Ana stojí dodnes jakoby v ústraní, ačkoli 
nedaleko Plaza de Catalunya (náměstí s fontánami) kypí velkoměstský život. Jeho stavba 
trvala dvě století a je charakteristická tím, že zachycuje přechod od románského stylu ke 
gotické architektuře. 

V barokním kostele La Mercé, který původně patřil ke konventu milosrdných bratří, se uctívá 
gotická socha ochránkyně a patronky Barcelony, Boží matky milosrdné. 

 

Srdcem Barcelony je bulvár Ramblas (Las Ramblas). Je bezpochyby nejživějším místem 
města. Tato pestrá a živá ulice se táhne od Plaza Catalunya (náměstí s fontánami) až 
k přístavu (nábřeží s molem a dominantním vysokým podstavcem se sochou Kryštofa 
Kolumba), byla původně korytem potoka. 

Barcelona Vás okouzlí nejen nespočtem architektonických a uměleckých památek, ale i  
řadou restaurací, barů, klubů a parků. 



Mořské akvárium v Barceloně, to je prvotřídní akvárium se skleněným tunelem pod 
mořskou hladinou.  

Pro fotbalové fanoušky nabízí Barcelona velkou lahůdku – obrovský stadion Camp Nou 
světoznámého barcelonského klubu. Rozkládá se na ploše úctyhodných 55. 000 m2. 

Ve výšce 173 metrů na západ od centra a La Rambly se tyčí nad městem kopec Montjuic. 
Nabízí nejen fantastické vyhlídky na panoráma města, gigantický přístav a na volné moře, ale 
je po něm roztroušeno i několik míst, které určitě stojí za zmínku. 

Montserrat je klášter v horách severně od Barcelony. Masiv montserratských skal je národním 
parkem, i sem dosáhnou trasy turistických výletních autobusů. 

Městská hromadná doprava TMB 

V Barceloně městskou dopravu zajišťují tramvaje, autobusy, metro a příměstské vlaky. 
Nejvíce rozhodně využijete poslední dva prostředky. Metro zde má hustou síť, jezdí často a 
dostanete se jím skoro všude. Někdy je těžší se v něm zorientovat, protože na významných 
místech vytváří s městskými vlaky uzel třeba i pěti linek. 

Jazyk 

Stejně jako u taxikářů nečekejte jak u řidičů autobusů, tak u průvodčích a dozorců nějakou 
vyšší jazykovou vybavenost. Často neumí anglicky ani slovo a je dost složité se s nimi 
dorozumět, zvlášť máte-li problém týkající se orientace ve spleti barcelonských dopravních 
linek a podobně. 

Krádeže 

V Barceloně se opravdu hodně krade (kupodivu snad ještě víc, než u nás) a prostředky 
městské dopravy jsou pro zloděje ideální příležitostí. Proto buďte opatrní na svá zavazadla 
i obsah kapes! 

Taxi 

Dá se říci, že služba je poměrně na vysoké úrovni. To se bohužel odráží i v ceně služby.  
Například cesta z letiště do centra vyjde zhruba na 20€. 

Taxíky poznáte jednoduše. Jsou černé a mají sytě žluté dveře, některé mají majáčky 
s označením Taxi. Stejně jako všude jinde stojí na významných místech, některé jezdí městem 
a mají-li za čelním sklem ceduli LIBRE. Komplikace někdy působí jazyková bariéra, protože 
velká část taxikářů neumí anglicky ani slovo. Navíc se často ani nenamáhají porozumět a 
mluví na vás dál rychlou španělštinou. 

 

 



Pronájem auta v Barceloně 

Doprava autem po městě je spíš zátěží a ztrátou času, než pohodlnou přepravou. Hledáním 
místa k parkování, za které se navíc draze platí, vám zabere další zbytečný čas. Máte-li ale 
dost času a chcete-li projet okolí Barcelony a poznávat krásy Katalánska, auto je určitě 
obrovskou výhodou. 

Ceny pronájmu se zhruba pohybují od pěti tisíc korun za týden půjčení. 

 

Baleárské ostrovy  

Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Carbera a mnoho dalších malých ostrůvků 
tvořících provincii Islas Baleares. 

Baleárské ostrovy znějí velmi exoticky, ve skutečnosti jsou ale mnohem blíže, než si myslíte. 
Mallorca, Menorca, Ibiza a Formentera jsou čtyři nejznámější Baleárské ostrovy a patří k 
nejoblíbenějším prázdninovým destinacím v celé Evropě. Každý ostrov je něčím jedinečný, 
ale na každém z nich na vás čekají vyhřáté písečné pláže, křišťálově průzračné moře a krásná 
příroda. Nacházejí se ve Středozemním moři, kousek od Španělska. K jejich návštěvě vám 
postačí platný průkaz totožnosti. A když si představíte více jak 300 slunečných dní v roce, 
krásné pláže a průzračné moře, tak jste rázem velmi blízko ideální plážové dovolené.  

Volný čas můžete trávit plaváním, potápěním, windsurfingem a dokonce si můžete zahrát i 
golf. Baleárské ostrovy nabízejí mnoho kvalitních hřišť. Případně se můžete vydat na výlet po 
horských stezkách a prohlédnout si tak pobřeží třeba i z cyklistického sedla. 

Mallorca – ostrov s bohatou historií 

Rozloha: 3640 km² 
Hlavní město: Palma de Mallorca  

Mallorca je největší z Baleárských ostrovů. Je to ostrov s bohatou historií a s mnoha místy, 
které stojí za to navštívit. Jako první vás po příletu přivítá hlavní město Palma de Mallorca, 
která svému jménu dělá skutečně čest. Palmy zde zdobí skoro každou uličku. Můžete si zde 
prohlédnout spoustu historických památek, kostelů, muzeí, nekonečně mnoho kaváren, 
restaurací a trhů. 

Mallorca je slunečný ostrov, neboť zde slunce svítí více než 300 dní v roce. Pokud navštívíte 
Mallorcu v létě, nemusíte mít strach z vysokých teplot, vždy je tu příjemně. Mallorca určitě 
není suchý a horký vyprahlý ostrov. Průměrná teplota vody se v jarních měsících pohybuje 
kolem 19°C a teplota vzduchu kolem 25°C. V létě se teploty vzduchu šplhají většinou k 30°C 
a teplota vody k 25°C. 

Ale pamatujte, že ostrované dodržují tradiční odpolední siestu a tak se na nákupy vydejte 
raději až v podvečerních hodinách. Do té doby si můžete užívat sluníčka na krásných 
písečných plážích, kterých je na Mallorce víc, než dost. Pojedete-li na sever, můžete se kochat 



i krásnou krajinou plnou skalnatých útesů a můžete zajet až na nejsevernější výběžek 
Mallorky, na Cap Formentor. Dojedete k němu po velmi úzké silnici, která se k mysu 
Formentor doslova vlní jako had. 
Mallorca nemá jenom krásně průzračné moře, i příroda je zde nádherná, plná svěžesti. Na 
celém ostrově rostou pomerančovníky, borovice, olivovníky, fíkovníky a spousta dalších 
rostlin. 

Menorca – klidnější a romantičtější soused Mallorky 

Rozloha: 702 km² 
Hlavní město: Mahón  

Menorca leží severně od ostrova Mallorca (41 km). Jedná se o druhý největší baleárský 
ostrov. Na Menorce je bujná vegetace. Průzračně čisté moře v útesech láká i potápěče. 
Menorca je méně známá než Mallorca, ale i přesto se jedná o krásný ostrov. Hlavním městem 
ostrova je Mahón, který leží na západní straně ostrova. Téměř 50% ostrova tvoří panenská 
příroda. Kombinace písečných pláží a skalnatých zátok nadchne snad opravdu každého. 
Tyrkysová barva moře, písku a bílých kamenných domků příjemně ladí s všudypřítomnou 
zelenou. Menorca totiž (díky své vlhkosti) není vůbec žádný vyprahlý ostrov, ale je zde 
spousta zeleně. Rostou tam borovice, olivovníky, různé křoviny a spousta dalších, dokonce i 
léčivých rostlin. Díky této bujné vegetaci je Menorca domovem mnoha druhů ptactva. A tak 
se můžete za ptačího pěveckého doprovodu vydat třeba na výlet na nejvyšší horu ostrova 
Menorca, při kterém se ovšem nijak moc nezpotíte. Monte Toro je totiž vysoká pouhých 357 
m. Pokud by však i toto na vás bylo moc, navštivte raději převážně rovinatý jih. 

Ibiza – oblíbené místo windsurfařů 

Rozloha: 570 km² 
Hlavní město: Ibiza  

Další v pořadí, třetí největší Baleárský ostrov, je ostrov Ibiza a najdete ho od Mallorcy přesně 
na opačné světové straně, než ostrov Menorca. Ibiza leží jihovýchodně od španělské pevniny 
a je velmi oblíbeným cílem mnoha turistů. Ti sem míří za mořem, bílými plážemi a krásnou 
přírodou. Moře je zde opravdu křišťálově průzračné a přímo svádí k potápění, či alespoň ke 
šnorchlování. Na ostrově žije kolem 106 000 obyvatel. Hlavním městem je Eivissa (zdejší 
maurské hradby starého města se dostaly na seznam UNESCO). Povrch je většinou hornatý 
(nejvyšší bod Sa Talaia je 475 m. n. m.) Strmé skály se zde svažují rychle do průzračného 
moře. Ibiza je velmi oblíbená u turistů a to oprávněně. Písečné pláže, borovice, příroda plná 
zeleně, strmé skály směřující do moře, historická města - taková je Ibiza. 

Voblíbeným vodním sportem je zde i windsurfing a plachtění. Pokud ale dáte přednost 
lenošení na pláži, pak budete večer určitě plni energie a můžete se vydat vstříc velmi 
bohatému nočnímu životu. Ibiza totiž nabízí velké množství tanečních klubů a diskoték, které 
patří k těm nejlepším vůbec. Následující den si pak můžete zapůjčit auto a najít si jeden z 
mnoha pohádkových zálivů s romantickou pláží. V poklidu a nikým nerušeni zde načerpáte 
novou energii na další den či večer. 



Formentera má jedny z nejkrásnějších pláží v Evropě 

Rozloha: 115 km² 
Hlavní město: Sant Francesc de Formentera 

Ostrov Formentera leží nedaleko Ibizy. Na ostrov se dostanete pouze z Ibizy, neboť nemá 
letiště. Povrch tvoří většinou roviny. Žije zde kolem 7000 obyvatel. 

Ostrov Formentera patří se svými 82 km2 jednoznačně k těm nejmenším z celého Baleárského 
souostroví. Zároveň je ale ostrovem nejkrásnějším. Najdete zde doslova kousek tropického 
ráje. Moře je zde tak průzračné, že zdejší pláže patří k těm nejkrásnějším z celé Evropy a jsou 
srovnatelné s těmi v Karibiku. A kudy na pohádkovou Formenteru? 

Ostrov je dosažitelný pouze lodí ze sousedního většího ostrova Ibiza. Což je důvod, proč sem 
nezavítají davy turistů. Formentera si tak alespoň zachovává svůj osobitý ráz a nedotčenou 
přírodu. Pokud se ale na Formenteru vydáte, budete zde vítáni. Místní lidé si turistů velmi 
váží a jsou k nim velice přívětiví a pohostinní. A není divu. Turistický ruch (stejně jako na 
ostatních Baleárských ostrovech) zde tvoří podstatnou část ekonomiky. A tak je i zde spousta 
lákadel pro turisty ve formě barů, restaurací, obchůdků, kaváren atd. 

Jazyk  

          Na Mallorce hovoří původní obyvatelé řečí velmi podobnou katalánštině, zvané 
mallorquin, tedy mallorštinou. Nejčastějším jazykem je zde katalánština, ale lze se domluvit i 
kastilskou španělštinou, anglicky, francouzsky a německy.  

            Na ostrově Menorca jsou úředními jazyky španělština a katalánština. Kromě úředních 
jazyků se na ostrově vyvinula i „menorština“, domorodci zvaná jako menorquí. Zhruba 80 % 
obyvatel ostrova mluví katalánsky a z nich pouze 5 %  zvládá psanou podobu tohoto jazyka.  
Důkazem jsou dvojjazyčně uváděné názvy měst, například hlavní město Mahón je známé i 
jako Maó. Obyvatelé Baleárských ostrovů mají díky turistickému ruchu velmi dobré jazykové 
znalosti. Většina hovoří plynně anglicky a německy.     

Základní fráze jazykem katalánským:  

Bon día                  dobrý den 
Fins després           na shledanou 
Per favor                prosím 
Gracies                  děkuji 
Obert                    otevřeno 
Tancat                  zavřeno 
Parada de bus         autobusová zastávka 
Correos                  pošta 
On és …?                Kde je…?  

 

 



Kanárské ostrovy  

Kam za teplem uprostřed plískanic? Možností je několik. Co takhle zkusit Kanárské ostrovy? 

El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Tenerife, Lanzarote 

 

Na Kanárských ostrovech je prakticky celý rok velmi pěkné počasí. Teploty se tu pohybují v 
době našeho jara - podzimu okolo 25°C a v období naší zimy okolo 21°C. Na ostrovech Gran 
Canaria, Lanzarote a Fuerteventura je déšť velmi neobvyklý. Teplota vody se pohybuje spíše 
okolo 21°C. 

El Hiero 

Podíváte-li se na mapu, zjistíte, že El Hierro je nejmenší z Kanárských ostrovů a leží nejvíce 
na západě. Tento „La Isla Chiquila“ („malý ostrov“) je skutečně titěrný. I když dětskou 
představu ostrova – malý ostrůvek s palmou uprostřed nemějte. Přece jenom toho tady 
naleznete víc.  

Povrch a tvar ostrova je rovněž výsledkem zemětřesení. Zde proběhlo podle odborníků někdy 
před 50 000 lety. Dnes na tomto ostrově můžeme najít 500 sopek. 

Máte-li rádi písečné pláže, tak tento malý ostrov vás příliš nepotěší. Písečné pláže se tu 
nevyskytují. 

Celkově se tento ostrov netěší zájmu turistů, což na jednu stranu přírodě prospívá, na druhou 
stranu ostrov přichází o značné zisky.  

Krajina na El Hierro překvapuje svou rozmanitostí. Krajina ze zvrásněné lávy, tropické 
plodiny, borovicové a vavřínové lesy, příkré srázy. Je to tiché místo pro klidné objevování. 
Procházky a rozmluvy s jeho jedinečnými i srdečnými lidmi a pro vychutnávání jeho lahodné 
gastronomie. Na El Hierro je možné všechno. Můžete se koupat v bazénech se slanou vodou 



na úbočí hory, pozorovat pestrobarevnou krásu jeho hlavního města Valvadere nebo vrátit se 
o tisíciletí zpět prostřednictvím archeologických objevů na El Tagoro. Objevte zázračný 
pramen. Uvolněte se v lázních Sabinosa a nenechte si ujít možnost poznat jedinečný 
jalovcový les. Ostrov El Hierro byl kdysi považován za místo, kde končí svět a z toho důvodu 
sem byl situován nultý poledník, který se později v návaznosti na objevitelské cesty starých 
mořeplavců a postupující vývoj vědy "přestěhoval" do Greenwiche v Anglii. Hierro je 
nejmenší z trvale obydlených Kanárských ostrovů, rozloha ostrova je 278 kilometrů čtverečních a 
domovem je El Hierro pro 8 000 lidí. 

Ostrov ani nelze po silnici objet kolem dokola podél pobřeží, protože prostě nejsou všude 
silnice nebo na sebe nenavazují. 

Další, čím se Hierro odlišuje, je situování hlavního města Valverde do vnitrozemí, všechny 
ostatní ostrovy mají od už po několik staletí, kdy nehrozí nebezpečí se strany loupeživých 
pirátů hlavní města na pobřeží. Hierro je maličké, stranou zájmu turistů a mnoho se o něm 
nedozvíte ani v turistických průvodcích. Nejvyhledávanějším rekreační střediskem na ostrově 
je La Restiga, kde je kromě přístavu i jachtařská marína a dva hotely. Je tu několik 
potápěčských center. 

Fuerteventura 

Nejdelší a druhý největší kanárský ostrov vzdálený cca 100 km od pobřeží Afriky. Ostrov je 
ideálním místem k provozování všech vodních sportů jako windsurfing, sportovní rybolov 
nebo potápění. Na ostrově je více než sto přístupných pláží s křišťálově čistou vodou a bílým 
pískem, který na mnoha místech tvoří písečné duny. Je ideální pro milovníky dlouhých pláží a 
vodních sportů, ale i golfu.  

Fuerteventura je také sopečného původu. Ostrovu dominuje nejvyšší hora Pico de la Zarza.  
Najdete ji na poloostrově Jandia. Kolem se rozprostírají dalekosáhlé bíle pláže. Chcete-li se 
kochat krajinou, Fuerteventura vám nabízí roztodivné barvy od bílých pláží, přes nafialovělý 
čedič až k černé lávě. Příroda si s barvami této krajiny skutečně vyhrála. 

Největší turistická centra jsou při usedlostech Antigua Caleta de Fuste, Corralejo a Cotillo, 
Morro Jable, aj. Hlavní město ostrova Puerto del Rosario a historické městečko Betancuria 
jsou denně v zájmu stovek turistů, další atrakcí je botanická a zoologická zahrada. Cesta lodí 
na sousední ostrov Lanzarote trvá cca 25 minut. 

Fuerteventura se potýká s nedostatkem vody. Teploty na ostrově se pohybují v rozmezí 19-
20°C, palmy a křoví jsou téměř jedinou reprezentací stromů místní flóry. Ze zvířat tu můžete 
potkat králíka či pouštní veverku.  

V hojném druhovém zastoupení tu jsou ryby, ale to je na ostrově zřejmé. Rybolov vládne 
všem Kanárským ostrovům – tedy samozřejmě až za turistickým ruchem. 

Tefia 

Tefía je vesnička ležící při silnici z La Olivy do Betancurie. Zajímá-li Vás architektura 
ostrova, tento výlet vás obohatí.  
Poznáte nejen architekturu jako takovou, ale přiblíží vám to tu i někdejší život ostrovanů. 



Blíže se seznámíte s jejich hospodářskou a řemeslnou činnosti. Je to zajímavá zkušenost, která 
vám více přiblíží zdejší obyvatele. 

Letoviska 

Zaměříme se na letoviska, která lze právem považovat za nejkrásnější z této oblasti. Výčet 
není vyčerpávající, ale nabídka Vám pomůže vybrat si takové místo, které považujete za 
ideální pro svou dovolenou. 

Corralejo 

Jedno z živějších turistických center na severu ostrova, z jehož přístavu se nabízí možnost 
návštěvy sousedních ostrovů Lanzarote a Lobos. Centrum střediska je situováno 1,5 až 2 km 
od menších písečných dun Dunas Corralejo. Transfer z letiště trvá asi 35 minut. 

Přes den se můžete  povalovat na pláži Playas de Corralejo a po setmění žít nočním životem, 
který je tu velmi pestrý. 

Nebaví Vás jen ležet na pláži? Vypravte se na výlet! Směrem do středu ostrova si můžete 
udělat procházku dunami – kolem vás nebude nic jiného než nekonečné dálky jemného písků. 
K těmto dunám jezdí pravidelně železnice. 

Kousek od Corraleja se rozprostírá Parque Holandés, který se vyznačuje nedostavěnými 
komplexy hotelů, které zde zanechali holandští investoři poté, co zjistili, že jejich hotely 
nejsou vyhledávány.  
Dodnes ale máte možnost na tomto místě zrelaxovat své tělo i mysl, a to hlavně v lázních, 
saunách, bazénech s vířivkou a podobně.  
Máte-li k tomu všemu ještě rádi masáže, hydromasáže, koupaliště atd., tak se právě Vám 
otevírají brány střediska Centro Mirak. 

Caleta de Fustes (El Castillo) 

Caleta de Fustes je nejvhodnější pro rodiny s dětmi, což je dáno především bezpečností pláží. 
Plánujete-li strávit dovolenou zde s Vašimi ratolestmi, bude pro vás nejideálnější pláž Playa 
del Castillo. Moře je tu klidné. Přístavní molo je také vhodné pro začínající surfaře. Je to 
poměrně hodně navštěvované místo, i když tato oblast rozhodně nepatří mezi ty nejhezčí. 
Tedy v měřítku s jinými oblastmi.  

Výhodou tohoto místa je především dobré spojení s letištěm, takže dostat se do této oblasti 
nebude představovat žádný problém. 

  
V centru letoviska najdete Pueblo Majorero – moderní komplex vybavený obchody, 
restauracemi, bary a vším, co ke každému správnému turistickému centru patří. 

Podívejte  se určitě na věž Castillo del Fustes, která byla postavena roku 1741 z lávy na 
obranu přístavu proti pirátům.  
Marně tu budete hledat velké hotely, ubytování tady spíše seženete v bungalovech 
v maurskokanárském stylu. 



Costa Calma 

Do této oblasti směřuje skutečně mnoho turistů. Jde o luxusní letovisko s příjemnou 
architekturou a vším, co na své vysněné dovolené můžete přát. 

Určitě se Vám zalíbí pláž Playa del Sotavento – nejproslulejší z celého ostrova – nej má, jak 
ve své délce, tak ve své kráse! 

Playa de Butihondo 

Klidné středisko je tvořeno ubytovacími komplexy bez rušného nočního života. Nachází se na 
jihu ostrova, asi 6 km od rybářské vesničky Morro Jable, kde jsou obchůdky, restaurace a 
bary. Je součástí 30 km dlouhé pláže z Costa Calma až do Morro Jable, vzdálenost od letiště 
je cca 90 km. 

Poloostrov Jandía 

Máte rádi nekonečné bílé pláže s bílým pískem, sluníčkem a zajímavým nočním životem? 
Tak to se vám tento poloostrov bude líbit. Tento jihozápadní cíp naleznete poměrně blízko 
letoviska Costa Calma. Od roku 1987 jde o přírodní oblast Parque Natural de Jandía. 
Vyjděte si ráno, když bude venku ještě minimum lidí, na hezkou procházku kolem moře, 
uchvátí vás to a nekonečné písečné i mořské dálky vám zůstanou ve Vaší paměti jako krásná 
vzpomínka na prosluněnou dovolenou. 

Navštivzte i místo Punta de Jandía na západním výběžku ostrova. Budete-li mít štěstí na 
počasí, dohlédnete až na Grand Canaria! 

Jste v rybářské oblasti, tak nezapomeňte ochutnat něco z ryb. Pochutnejte si třeba na rybí 
polévce. Uvaří vám jí čerstvou, a to z právě ulovených ryb. 

Nezapomenutelný bude výlet do El Cofete. Jistě vás dostane pohled na zdejší pláže Playa de 
Cofete a Playa de Barlovento. Tato krajina jakoby unikla tvrdým zásahům civilizace.  
 

Gran Canaria 

Je třetí největší ostrov tohoto souostroví. Je nejznámější a každoročně na něj putuje nejvíce 
turistů. Tento ostrov turistickým ruchem přímo žije, a proto tu najdete spoustu atrakcí a 
zajímavostí. Nudit se tu rozhodně nebudete!  

Na 1533 čtverečních kilometrů bydlí 710 000 obyvatel, což je přes polovinu všech obyvatel 
na Kanárském ostrově a samozřejmě velké množství turistů vyhledávajících toto místo, 
v kteroukoliv roční dobu. Za rok to je až 1,5 milionů návštěvníků. 

Nebyly by to Kanárské ostrovy, aby se zde nezvedal skalnatý sopečný vrchol. Ten, na ostrově 
Gran Canaria se jmenuje Pico de las Nieves. Jeho úbočí klesá k oceánu a je protnuto četnými 
kaňony. 



Ostrov dělíme na dvě klimatické zóny. Sever je úrodnější a vlhčí, jihu vládne sucho a horko. 
Vlastně se dá říci, že celý ostrov je poměrně dost rozmanitý, a tak se mu někdy říká 
„miniaturní kontinent“. 

Průměrná zdejší teplota představuje pozdní jaro 21 °C. Moře je tu však trošku chladnější, než 
by se dalo čekat. Působí zde totiž chladný proud od Mexického zálivu. 

Gran Canaria díky své pestré minulosti nám nabízí spoustu míst, kde se můžeme kochat 
památkami starých dob, takže jestli vás alespoň trošku láká historie, nudit se tu rozhodně 
nebudete, i když to vám tak jako tak nehrozí. 

Las Palmas  

Las Palmas představuje největší město Kanárských ostrovů, které bylo založeno již roku 
1478. Hned na to získalo město význam jako důležitý přístav při cestě do Ameriky. Nejživější 
a třetí největší kanárský ostrov svým návštěvníkům nabízí dech Afriky i kolorit středomoří. 
Zelená údolí, palmové háje, hory, skály, pouště i proslulé duny dosahující výšky až 30 metrů, 
patří k jeho hlavním atrakcím. Na jihu ostrova naleznete rekreační střediska, módní pláže, 
vodní sporty a projížďky na velbloudech. Ve vnitrozemí objevíte lesnatou krajinu a zelené 
svahy, na severu pak kanárské borovice, rozmanitost ovoce, banánovníkové plantáže i 
rybářské vesničky. Doporučujeme milovníkům aktivní dovolené (tenis, golf, vodní sporty, 
horská turistika). 

Letoviska: 

Maspalomas 

Turisticky nejoblíbenější část ostrova nacházející se na jihu Gran Canarie. Zajímavostí tohoto 
místa jsou písečné duny Dunas de Maspalomas, na kterých najdete písečnou pláž 2.700 m 
dlouhou a 100 m širokou. Transfer z letiště trvá asi 50 minut. Chvílemi budeme mít dojem, že 
se nenacházíte na Kanárských ostrovech, ale na africké poušti. Najdete tu 500 hotelů, 
apartmánu, chatek a další ubytovací prostory, které nabízí přístřešek zhruba 300 000 lidem.  
Užijete si tu především vodních sportů! Také navštivte Holiday World – čtrnáctikilometrový 
zábavní park. 

Puerto Rico 

Pláž je vhodná, jak pro pohodlné turisty, kteří si chtějí jen co nejvíce užívat sluníčka, tak i pro 
ty, co mají rádi windsurfing. Turisté tu mohou využít i další sportovní nabídky - golf, 
jachting, vodní lyžování, sportovní rybolov a další sporty, které máte rádi. Tato oblast je však 
přestavěná. Příliš mnoho hotelů a apartmánů na poměrně malou plochu pláží. 

Playa Amadores  

Pláž najdete nedaleko Puerta Ric je široká a lemují ji krásné palmy a příjemná promenáda. 

 

 



Playa del Inglés 

Hlavní a největší prázdninové středisko ostrova situované na jeho jižním cípu v blízkosti 
známých dun uprostřed Maspalomas. Středisko překypuje denním i nočním životem, jde 
o nejpřeplněnější a nejrušnější středisko s několikapodlažním centrem Jumbo, kde najdete 
skutečně všechno. Playa del Ingles je tvořeno souvislým pásem hotelů, aparthotelů, vilových 
čtvrtí, obchodních středisek, diskoték i restaurací. Podél střediska probíhá známá přímořská 
promenáda, na ni navazují nádherné písečné duny, které každou hodinu mění svůj tvar, za 
nimi je široká 6 km dlouhá písečná pláž. Transfer z letiště trvá asi 45 minut. 

San Agustín 

Menší středisko, které bezprostředně navazuje na Playa del Inglés. Má vlastní poněkud 
komornější písčitou pláž. Středisko je zasazeno do zeleně romantického pahorku nad mořem. 
Také zde najdete řadu hotelů i apartmánů, a dokonce i kasino. Transfer z letiště trvá asi 40 
minut. 

Taurito 

Klidné, ale turisticky velmi oblíbené letovisko na západním pobřeží ostrova. Toto místo se 
vyznačuje nejteplešjím počasím na ostrově. Jedná se o menší zátoku s vlastní písečnou pláži a 
několika hotelovými komplexy. Vzdálenost k nejkrásnějšímu přístavu - Puerto de Mogán, 
kterému se říká kanárské Benátky, je pouhých 5 km. Transfer z letiště trvá asi 60 mimut. 

Lanzarote

ostrov leží nejvýchodněji ze všech. Je čtvrtý největší. Je klidnější, vhodný především pro 
příznivce malebné sopečné krajiny. Najdeme zde přibližně 100 vulkánů a 300 kráterů. Před 
miliony lety se tento ostrov zrodil za bouřlivé činnosti sopek. Sopečné výbuchy tento ostrov 
provázely i v 18. a 19. století. Nyní jsou sopky v relativním klidu, ale pouze dočasně. 
Geologický vývoj tohoto ostrova ještě není zcela dokončen. Je to pěkně bouřlivý ostrov, ale 
díky tomu je zde na co koukat. Třetina ostrova je pokryta lávou a stopami po její činnosti. 
Uvidíte tu zcela zřetelné pruhy ztuhlé lávy.  

Na východě a jihu ostrova kontrastují s tmavou lávou krásné bílé pláže. 

Popis krajiny zalité lávou by mohl budit pocit, že tohle místo nebude zrovna úrodným krajem. 
Ale zdání klame, i zde máte možnost vidět mnoho exotických rostlin. 

Najdete zde lišejníky, vavříny, dračinec, sukulenty, datlové palmy, fíkové kaktusy a mnohé 
další rostliny různých tvarů a barev. 

S živočichy už je situace horší. Moc jich tu není. Dominuje tu především králík, který se sem 
dostal z Evropy. 

Ale alespoň něco. Kanárčané si potrpí na naloženém králíkovi (jde o zdejší národní jídlo), tak 
se alespoň dobře najedí. 

 



Kam na výlet? 

Malpaís de la Corona 

Budete-li tu stát, jistě si uvědomíte, jak dokáže být příroda mocná a nesmlouvavá. Tohle 
místo najdete mezi vesnicí Orzola a mysem Punta de Mujeres blízko Arietty. Už zdálky 
uvidíte sopku Monte Corona. Všude kolemje vulkanická hornina, kterou sem láva vyvrhla. 
Kolem jsou podivné lávové útvary, které mají svou jedinečnost. 

Isla Graciosa 

Isla Graciosa je nejmenší z osídlených z Kanárských ostrovů. Území tohoto ostrova 
představuje pouze 27 kilometrů čtverečních. Od Lanzarote je tenhle titěrný ostrůvek oddělen 
úžinou El Río. Tenhle „vlídný ostrov“ naplňuje do písmenka svou přezdívku. Chcete-li si 
skutečně odpočinout, je to ideální místo, zvláště pokud Vám vyhovuje pomalé životní tempo a 
dokážete-li se obejít bez výdobytků moderní civilizace. 

Jistě se vám zalíbí pláž Playa de las Conchas, kde vydržíte sladce relaxovat celé dlouhé 
hodiny. 

Parque Nacional de Timanfaya 

Kdysi Montaňas del Fuego neboli Ohnivé hory plivaly oheň a pohřbívaly pod tunami lávy 
zdejší vesnice. Po úrodné půdě zbyl jen měděný písek. To, co bylo kdysi (1730 – 1736) 
hororem, je dnes velkou atrakcí, kterou byste si ani Vy neměli nechat ujít. V této oblasti se 
tyčí pahorek Pico portido. Sopka rozhodně není vyhaslá, i když se nemáte čeho bát. 
V současné době není nebezpečná, hrozí však, že se jednoho dne ze svého polospánku 
probudí a ukáže znovu svou ohromnou moc. Zdejší lávová pole můžete projít pěšky 
s průvodcem, navštívit autobusem nebo se k nim vydat na velbloudech. 

Vyhládne-li vám, nechte se pohostit v restauraci El Diabolo, kde vám nabídnou pochoutky 
z masa a ryb, které jsou připravené na sopečném grilu o teplotě 3000 ̊C. 

Letoviska 

Costa Teguise 

Potrpíte-li si na luxus, toto letovisko zcela určitě uspokojí Vaše požadavky. Jde 
o nejluxusnější středisko na Lanzarote a dokonce i španělská královská rodina zde má své 
letní sídlo. Za poslední třicet let zde vyrostlo turistické centrum a vše se zde přizpůsobuje 
požadavkům turistického ruchu. Ještě v 70. letech však v této oblasti nebylo nic. 

Transfer z letiště trvá asi 15 minut. 

V Costa Teguise najdete celkem pět pláží různé kvality. Je zde řada pěkných menších 
písečných pláží jako je Playa de Las Cucharas. Součástí letoviska je i golfové hřiště a vodní 
park „Aqua Lanza“.  Daří se tady především vodním sportům. Noční život není tak bouřlivý 
jako v jiných letoviscích. Ale přesto se tady nudit nemusíte. Zajděte na diskotéku pod širým 
nebem Holly wood Café. Je to nejvyhledávanější podnik zde, a pokud si troufnete, můžete se 



zúčastnit karaoke. Chcete-li zkusit hazard, navštivte hotel Oasisi. Najdete zde kasino, 
automaty ruletu, Black Jakc a bakaret. 

Puerto del Carmen  

Kdysi tato oblast představovala jen malou vesničku bez žádného většího kouzla. Jako po 
celých Kanárských ostrovech, přišel velký boom v 70. letech, kdy se najednou celá oblast 
začala budovat a přizpůsobovat turistickému ruchu. Směřuje sem nejvíce turistů (až 60%)! 

Pláží si tu užijete nadmíru. Měří 12 kilometrů a vedou od Playa Blanca až k Playa de 
Matagorda. Odtud je to už jen kousek na letiště. 

Během zhruba třiceti let vybudovala tato oblast dokonalou síť služeb, která vám umožní 
strávit jedinečnou dovolenou se vším, co máte rádi. 

Kolem pláže je dlouhá promenáda Avenida de las Playas, která vám dává vybrat 
z 250 restaurací, barů, kaváren, obchodních středisek. 

Zajímá-li vás trh řemeslných umění, najdete ho každou středu v Centro Montana Tropic. 

Noční život je zde velmi bouřlivý. Navštivte proslulou diskotéku „Paradise“, nebo 
nejznámější koktejl-bar na ostrově. Takže jestli rádi ochutnáváte nové koktejly, tak si 
zapamatujte název Waikiki. 

Puerto del Carmen skutečně žije, ale co je to proti tomu, když se tu pořádají zrovna karnevaly. 

Puerto Calero  

 
Tuto oblast představuje luxusní jachetní přístav, který je schopen najednou pojmout až 
150 plavidel. Toto místo využívají hlavně bohatí obchodníci ze Španělska, ale i z Německa či 
z Velké Británie. I zde samozřejmě najdete veškerý komfort příznačný pro turistický ruch. 
Probíhají zde i nadále výstavby dalších hotelů. Nyní je zde trendem výstavba hotelů, které 
svým vzezřením připomínají guančskou vesnici. 

Lanzarote si chce nejspíš připomínat svou minulost a vtiskovat ji i turistům z celého světa. 
Celé městečko navrhl uznávaný architekt Luis Ibánez Margalef. 

Chcete vidět život pod vodou? Každý den z přístavu vyjíždí ponorka, která Vás dostane do 
hloubky 25 metrů a vy celý vodní svět budete mít jako na dlani. 

Co si ještě tahle zajít na Spálené pobřeží, tedy španělsky Playa Quemeda? Původně šlo 
o rybářskou oblast, nikterak hlučnou. Tento klid si udržuje dodneška. Odpočiňte si tedy a 
zajeďte sem třeba na příjemný piknik. 

Playa Blanca 

Oblast Playa Blanca se dále dělí na dílčí pláže, a to: 



Playa Blanca  
Najdete ji uprostřed obce se spoustou restaurací a obchodů. 

Playa Flamingo  
Berete-li s sebou mladší děti, budete s tímto místem spokojeni. Místo je totiž v zátoce a není 
tu téměř žádný příboj. 

Playa Dorada  
Jde o největší pláž Playa Blanca. I tohle místo je vhodné pro děti, sestup do moře je tu 
pozvolný. 

Playa de los Pocillos 

Středisko tvoří dlouhá bílá písečná pláž Playa Barranquillo s lehátky a slunečníky. Nachází se 
zde hotel Los Jameos Playa, který patří k nejhezčím hotelům na Lanzarote. Jedná se o velmi 
klidnou oblast určenou pro rodiny s dětmi i pro náročné klienty. Transfer z letiště trvá asi 15 
minut. 

Tenerife 

Největší a současně nejzelenější ze sedmi ostrovů Kanárského souostroví. Tenerife lze 
doporučit především těm, kteří vedle koupání v moři preferují i překrásnou kontrastní přírodu 
ostrova s dominantou nejvyšší hory na španělském území Pico del Teide (3718 m). Jih je 
horký a slunečný se zvláštními plážemi s tmavým pískem. Sever je zelený a úrodný s 
rozmanitou flórou, bujnými lesy a plný banánových plantáží. Střed ostrova nabízí romantické 
pahorky lákající k trekkingu a výletům na horských kolech, typický kanárský folklor, životní 
styl, víno a gastronomii. To vše je zde k dispozici nenuceně protkáno dokonalou strukturou 
vybavení a služeb. 

Ne nadarmo je tento ostrov nazýván „ostrovem věčného jara“. Přesto se zde můžete spálit, 
i když nad Tenerifé se často stahují zlověstné mraky, které kolem sebe kumuluje Pico de 
Teide. Nikdy však nepodceňujte zrádné africké slunce. Hřeje a opaluje i přes clonu mraků.  

Na Tenerifé se nemusíte pořád jen vyhřívat na pláži. Můžete se vydat na pěší turistiku a 
využít turistické trasy různé náročnosti. 

Národní park 

Parque Nacional de las Canadas del Teide. Máte-li příležitost, nenechte si ujít největší národní 
park Španělska s rozlohou 13571 ha. Délka jeho hranic činí přibližně 75 km. 

Pokud se sem vypravíte, dbejte na pravidla, která se zde musí bezpodmínečně dodržovat. 
Choďte jen po vyznačených stezkách a v žádném případě zde netábořte! Nechcete přece, aby 
se vám tento výlet zbytečně prodražil! A věřte, že pokuty nejsou zrovna zanedbatelné! 



Icod de los Vinos 

Dračinec je strom, který tvoří zvláštnost na celých Kanárských ostrovech, avšak v Icod de Los 
Vinos najdete největší a nejstarší dračinec drago Milenario, ke kterému putuje většina turistů 
a který se stal symbolem ostrova. 

Výlety na Tenerife 

Parque Natural de las Dunas 

Vydáte-li se na severovýchodní cíp ostrova, rozhodně si nenechte tento park ujít. Rozkládá se 
na ploše 27 kilometrů a vede až k sopce Montaňa Roja. Krajina  připomíná Saharu. 
Dalekosáhlá poušť bez známky civilizace. Jediné, co zde připomene činnost člověka, jsou 
větrolamy na písčitých pahorcích. 

Puerto del Rosario 

Dříve se tento přístav nazýval Puerto de Cabras neboli Přístav koz. Název vznikl podle 
putyky, která se nachází nedaleko. Dnešní Peurto del Rossario neboli Přístav růží přece jenom 
zní více poeticky, i když jeho administrativní funkce ostrova je už poetická méně. Přístav 
neustále vzkvétá, a to díky jeho nákladní, ale i osobní dopravě. Je důležitým spojníkem 
s ostrovy Gran Canaria a Lanzarote. 

Prohlídnete si zde i jachtařskou marínu a na letiště to také nebudete mít daleko. Když už se na 
tomto místě ocitnete, navštivte kostel Nuestra Seňora.  

Letoviska 

Costa del Silencio 

Tiché pobřeží nabízí dovolenou na romantickém pobřeží lemovaném útesy vulkanického 
původu. Hlavním střediskem je zde rybářská vesnička Las Galletas s menší pláží. Zeleň, 
krásná příroda, možnost výletů, to jsou hlavní charakteristiky tohoto místa. Transfer z jižního 
letiště trvá asi 25 minut. 

Playa de la Arena 

Menší klidnější středisko obklopené kulisou vysokých hor u jedné z nejkrásnějších černých 
pláží ostrova. Rozkládá se v bezprostřední blízkosti strmých vysokých útesů Los Gigantes 
prakticky na dosah přístavu Santiago de Tenerife u vstupu do horských partií hory Teide. 
Transfer z jižního letiště trvá asi 60 minut. Asi 5 km odsud leží malé městečko Adeje, jedno z 
nejnavštěvovanějších míst ostrova. 

Playa de las Américas 

Hlavní rušné středisko ostrova Tenerife s největším komplexem pláží. Příjemné mikroklima 
garantuje slunečné počasí i v době, kdy se jiné části ostrova halí do mlhy. Středisko překypuje 
množstvím hotelů, barů, restaurací a obchodů. Vhodné pro milovníky koupání v moři a 
vodních sportů. Transfer z jižního letiště trvá asi 30 minut. 



La Palma 

 Zdejší lidé tento ostrov přezdívají La Isla Bonita („Krásný ostrov“) či La Isla Verde („Zelený 
ostrov“). A skutečně místní obyvatelé nepřehánějí! Jde skutečně o krásné místo plné zeleně, a 
to díky častějším srážkám a celkově vhodným podmínkám pro zemědělství.  

Takhle prudký sklon terénu jako na La Palmě na jiném z Kanárských ostrovů nenajdete. 

Uprostřed ostrova ční sopka La Caldera de Taburiente. Okolní krajina i kráter široký 
8 kilometrů je národním parkem bohatým na vegetaci. 

Dostanete-li se na toto místo, vydejte se autem prozkoumat oblast blízko kráteru. Při 
nahlédnutí do kráteru La Cumbrecita a Roque de los Muchachos se Vám jistě bude tajit dech. 
A znovu si uvědomíte strašlivou sílu přírody, která tento malý zázrak vytvořila.  
Ostrůvek má své kouzlo, ale na 706 km2 nečekejte takové vyžití jako na ostatních, častěji 
navštěvovaných ostrovech. 

La Palma je místo, které nejvíce láká milovníky turistiky. Máte zde širokou variaci různých 
stezek – od těch nejlehčích, až po ty velmi náročné. Ostrov je také lákadlem pro potápěče. 

La Gomera 

Malý kruhový ostrůvek, který však svádí k návštěvě. Většinou sem turisti létají z jiných 
ostrovů pouze na jeden den na procházku částí ostrova. Krajina vás okouzlí.  

Dostanete-li se na tento ostrov, navštivte Parque Nacional de Garajonay – toto místo patří 
mezi skvosty památek UNESCO. 

I tento ostrov vznikl, stejně jako ostatní, sopečnou činností. Jih tohoto ostrova je neúrodný a 
vyprahlý. Vlastně jediné rekreační místo, které zde skutečně stojí za to obývat, je Playa de 
Santigo. 

Pláže jsou tu převážně kamenité. Budete-li cestovat po tomto ostrově s průvodcem, určitě se 
zastavíte na místě Las Rosas. Toto místečko je speciálně vybavené pro turisty. Najdete zde 
informační středisko, i útulnou restauraci s krásnou vyhlídkou. U severního pobřeží narazíte 
na obdivuhodný čedičový skalní útvar Los Órganos.  

Zdejší obyvatelé se dorozumívali pískáním. Dodnes někteří z nich takto komunikují. Proč 
pískání? No, přece aby se mohli domluvit i na velkou vzdálenost. Tento jazyk se nazývá El 
Silbo. 

Isla de Los Lobos 

Jestliže netrpíte mořskou nemocí, udělejte si výlet na ostrůvek Isla de Los Lobos. Jde 
o malinký ostrůvek mezi Fueteventure a Lanzarote. 



Pravděpodobně vás tam dopraví člunem nebo motorovou jachtou s proskleným dnem. Plavba 
je příjemným zpestřením dovolené. 

Tento ostrůvek má rozlohu pouhých 4,4 kilometrů a je poměrně mladý. Jeho vznik se 
odhaduje na dobu přibližně před 7 000 lety. Ostrov si nese jméno podle tuleňů – lobos 
marinos. Ty tu kdysi žili, a když se sem v roce 1402 vypravil Francouz Fadifer de la Salle se 
svou posádkou, tak jim právě pojídání tuleního masa zachránilo život před umřením hlady.  
Los Lobos bylo také útočištěm pirátů. Měli tu svou základnu a odtud vyjížděli plenit větší 
ostrovy. 

Až do roku 1968 zde žil jen správce majáku a jeho rodina. Ostrovu to však náramně prospělo. 
Díky tomu se zde uchoval původní ekosystém. Proto také byl celý ostrov vyhlášen přírodní 
rezervací. Lidé tu dnes mohou relaxovat, lovit ryby, plavat a užívat si jiných radovánek, ale 
pouze na omezených místech! 

Ceny na Kanárských ostrovech 

Ceny se liší. V průměru platí, že v turistických zónách jsou ceny přibližně o 50 % vyšší, v 
hypermarketech, kterých je např. na Tenerife nebo Gran Canarii dostatek, jsou pak ceny vyšší 
jen asi o 10 %.  

Fotografování a filmování 

Zákaz fotografování vojenských a strategických objektů. 

 Kriminalita 

V hotelu lze doporučit využití trezorů. Rovněž je třeba dát pozor na kapesní zloděje, obzvláště 
na frekventovaných místech. 

 Nákupy a suvenýry 

Výšivky, keramika, dřevořezby, šperky. 

 Spropitné 

V hotelu a restauraci je spropitné již započteno v účtu. 

Za ostatní služby se dává obvykle 10%. 

 Zajímavá místa 

Nejkrásnější místo ostrova: Playa Jandia na Fuerteventuře.  

Nejkrásnější městečka: El Cotilo, Gran Tarajal 

  

 



Zastupitelské úřady 

Velvyslanectví ČR v Madridu 

Embajada de la República Checa 

Avda. Pio XII, 22-24, 28016 Madrid 

Espana 

Tel.: 0034 913531880,  konzulární oddělení: 0034 913531896-7 

Fax: 0034 913531885, konzulární oddělení: 0034 3531898  

E-mail: madrid@embassy.mzv.cz 

Web: www.mzv.cz/madrid 

Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 8.00 - 12.30, 13.00 - 16.30 

Úřední hodiny konzulárního oddělení pro veřejnost: po - pá 10.00 - 12.00 

 

Honorární konzulát České republiky ve Španělsku 

tel.: 0034/922323645  

fax: 0034/922323645 

Pohotovost: 112 

Policie: 091 

Zdravotní péče, očkování, hygiena 

Je zde na velmi vysoké úrovni. Na Gran Canarii je např. nejmodernější Evropská nemocnice. 
Je tu velké množství poboček doktorů ve všech turistických oblastech. 

Časový posun 

Hned po přistání vašeho letadla, vraťte ručičku vašich hodinek o 60 minut zpátky. Je to sice 
minimální časový posun, ale počítat s ním musíte. 

Napětí a zásuvky 

Máte-li s sebou nějaké přístroje do zásuvek, tak se vám bude hodit tato informace: Na 
ostrovech je zavedený střídavý proud o napětí 220 V. Zásuvky shodného typu jako v ČR. 
Adaptér není nutný. 



Celní předpisy 

Do vstupu Španělska do Evropské unie byly Kanárské ostrovy bezcelním pásmem, to už je 
minulostí, a proto si dejte pozor, co vyvážíte! Nechcete přece mít na letišti zbytečné 
problémy. 

Lékařská péče 

Základní zdravotní pojištění většinou za vás platí cestovní agentura. U některých zájezdů je 
nutné připojištění léčebných výloh. Pokud se vám něco stane, vyhledejte nejbližší kliniku. 
V noci volejte na tísňovou linku (urgencias). Přihodí-li se vám nějaká nehoda, volejte sanitku 
Červeného kříže (Cruz Roja).  
 

Sluneční svit 

Chladnější mořský vzduch vám bude dávat iluzi, že není teplo. Afrika je však blízko a tohle 
sluníčko je zrádné, snadno se stane vaším nepřítelem. Nesnažte se za každou cenu dosáhnout 
bronzového opálení za co nejkratší dobu. Takže mazat, mazat a mazat, a to několikrát denně. 
Mezi 13. a 16. hodinou se na plážích nezdržujte příliš dlouho. Právě v tyto hodiny je žár 
nejintenzivnější a sluníčko nejnebezpečnější. 

Síla mořských vln 

Někteří lidé často podceňují sílu oceánských vln. Neriskujte, nechcete, aby se vaše vysněná 
letní dovolená změnila v jednom okamžiku v boj o holý život! Koupejte se raději v blízkosti 
pobřežní hlídky. Vyhýbejte se surfařům, neplavte za bóje a do míst, kde se prohánějí loďky, 
ať už malé či velké a motorové. 

Bezpečnost 

Krade se všude a Kanárské ostrovy výjimkou nejsou. Takže stále střežte své peněženky, 
fotoaparáty a kamery. Peníze si raději nechávejte v hotelu, nejlépe v pronajatém trezoru, tato 
minimální investice se vám vyplatí a alespoň budete mít klid.  
Když už skutečně budete potřebovat vyhledat policii, měli byste vědět, že na Kanárských 
ostrovech existují tři policejní složky – státní policie, městská policie a národní garda.  
Nebojte se potkat policajta. Jsou zde vesměs milí, i ochotní pomoci, ale pokud se dopustíte 
dopravního přestupku a zvláště za volantem, věřte, že už tak milí nebudou. 

Honorární konzulát ČR  
Luis de la Cruz y Rios 9 3 o A  
303300 La Orotava  
Santa Cruz de Tenerife 

Policie, sanitka, hasiči: 112  
Námořnická záchranná služba: 900 202 202  



Počasí 

Průměrná teplota v létě je kolem 24 °C, v zimě kolem 18 °C. 

Máte-li hodně rádi sluníčko, dejte přednost Tenerifé a Gran Canarii, ale spíše jihu těchto 
ostrovů. Na severní části může být zataženo. 

To ale neznamená, že byste si nepřivezli domů bronzové opálení. Africké sluníčko je 
silné a opaluje i přes mraky! 

Déšť vás na těchto ostrovech překvapí málokdy. Počítejte tak 10 dní v roce. Jedinou výjimkou 
je oblast Las Palmas de Gran Canaria. Zde se deště dočkáte o něco častěji, ale toho se nebojte. 
To, že by vám tu pršelo po dobu celé vaší dovolené, se nestane! 

Chystáte-li se putovat za sluníčkem, nenavštěvujte Kanárské ostrovy v létě. Tedy můžete, ale 
je tu standardně kolem 24̊ C. Je to příjemné, ale proč raději nevyrazit kolem jara, když je tu 
stejné teplo a navíc věřte, že po vleklé zimě v Čechách se rádi ohřejete. 

 Zábava přes den 

Přes den vyražte do aqua parků, na různé show se zvířaty, botanické zahrady. A pokud jste ten 
typ, který se nevydrží dlouho povalovat na pláži, a dáváte raději přednost aktivní dovolené, 
Kanárské ostrovy vám nabídnou různé sportovní vyžití, především jogging, tenis, golf, 
rybaření, jachting, cyklistika. 
 

Potápění 

Mnozí doporučují potápění. Můžete si tu dokonce udělat potápěčský kurz, který vás 
v přepočtu vyjde cca kolem 5 000 Kč. Ovšem počítejte s tím, že Vás ve zdejší potápěčské 
škole naučí jen základy.  

Karnevaly a festivaly 

Máte rádi veselí a spontánnost, která se dá zažít jen při nefalšovaných karnevalech a 
festivalech? 

Kanárčané ano, takže jestli nezastáváte za každou cenu ticho a klid, z kterého vás může 
vyrušit jen hučení moře, tak si určitě nějaký ten karneval nenechte ujít! 

Představujete si klasický karneval podobný těm v Riu de Janeiru? Něco podobného může 
zažít i na Tenerifé v Santa Cruz. Koná se každý rok 10 až 14 dní před Popelečnou středou. 
Vydejte se na Tenerifé a uvidíte vše, co ke správnému karnevalu patří. Roztodivné kostýmy, 
veselí, latinskoamerická hudba, pouliční průvody, jeviště, karnevalové líčení, maškary… 

Pokud nestihnete karneval na Tenerifé, nevadí. V okamžiku, kdy tady končí, začíná na Gran 
Canarii. A veselí pokračuje nanovo. 



Gastronomie 

Na Kanárských ostrovech najdete různá jídla a můžete si dát vše, na co máte právě chuť. 
Většina restaurací vám nabídne směsici nejrůznějších jídel z celého světa. 

Chcete-li ochutnat vyloženě zdejší pochoutky, musíte se vypravit dál do vnitrozemí. Na 
pobřeží se snaží mít různá jídla ze všech koutů světa, aby uspokojili chutě každého zákazníka. 

A co můžeme ochutnat jako zdejší specialitu?  
Různé kombinace ryb, masa, rýže, kukuřice a další středomořské potraviny. Jste-li 
vegetariáni, buďte bez obav. Téměř všechny restaurace jsou na to připravené a všude najdete 
bezmasá jídla. 

Na ukázku si přiblížíme některá jídla, se kterými se setkáte na Kanárských ostrovech 

Dorada pražma mořská zlatohlavá 

Pez espad mečoun 

Mojo místní omáčka (podává se s masem) 

Tortilla de 
patata 

omeleta s bramborem 

Jamón 
Serrano 

španělská šunka 

Platos 
cobinados 

kombinace jídla, která nejsou příliš drahá a jejichž porce Vás určitě zasytí 
(nejde o žádnou specialitu, porce jídla se skládá z klasických jídel jako jsou 
hranolky, ryba,…) 

Naložený králík 

je národní pokrm Kanárčanů. Králík je naložen na jeden či dva dny do marinády, poté se dusí 
a zalije se vínem. Přílohou jsou vařené brambory vařené v mořské vodě. Pochoutku sežene 
pod španělským názvem conejo en salmorejo noc papas arrugadas. 

Ropa vieja 

Pochutnají si především vegetariáni. Tento bezmasý pokrm se připravuje z cizrny, cibule, 
rajčat a opečených brambor. 

Caldo de pecado 

Rádi si pochutnáváte na polévkách? Co tahle zkusit rybí polévku s brambory, bujónem a 
pečivem. Ryba je buď v polévce, ale někdy jí můžete dostat zvlášť na talíři. 

Morena frita 

Tak to je asi ta nejoblíbenější varianta úpravy ryb. Jde o murénu s papas arrugadas („vrásčité 
brambory“). 



Rum 

Říká Vám něco kanárský rum? Že ne? Ale tady je vyhlášený, takže ho určitě ochutnejte. 
I když raději velmi pozvolna. Některé nápoje mají až 80 procent alkoholu, takže když už na 
rum, tak raději večer, protože v kombinaci se sluníčkem…No, domyslet si to můžete sami. 
Kanárský rum je ceněn zejména kvůli vynikají chuti a dokonce prý kvůli léčivým účinkům. 
Stává se také přísadou vyhlášených koktejlů, např. Daiquiri a Cuba Libre.  
Tyto koktejly jsou vynikající, takže směle ochutnávejte. 

Ceny:  

1,5 l balené vody 1 EUR 

pivo (plechovka) 0,6 EUR 

nealkoholické nápoje 1,5 EUR 

taxi (1 km) 1,5 EUR 

půjčení auta 30 EUR/1 den 

V restauraci 
oběd v restauraci 6 – 10 EUR 

víno (láhev) 
4 EUR (dá se ovšem sehnat i o něco levnější a samozřejmě i o mnoho 
dražší) 

pivo (restaurace) 1 – 2 EUR 

porce chuťovek 
(tapas) 

1 – 2 EUR 

Doprava po ostrovech 

Doprava mezi ostrovy funguje bez problémů a je poměrně bohatá. Letiště má každý ostrov. 

Ale pozor! Neznamená to, že se z jakéhokoliv ostrova dostanete na jakýkoliv jiný ostrov. 
Z La Gomery se dostanete pouze na Gran Canaria a Tenerifé. Lety mezi ostrovy jsou otázkou 
půl hodiny až hodiny. Nejdelší let z La Palmy na Lanzarote trvá 70 minut.  
Leteckou dopravu mezi jednotlivými ostrovy zajišťuje především společnost Binter Canarias 
Airlines. Samozřejmě se z ostrova na ostrov můžete dostat i po moři, nejčastěji trajekty. 

Trajektová doprava 

Pokud neradi létáte a chcete ušetřit peníze, zvolte trajektovou dopravu. Je sice delší, ale 
levnější. Navíc je to docela pohodlné cestování. Na trajektu jsou bary a restaurace, takže se 
můžete občerstvit a cesta vám hned uteče rychleji. Nevýhodou jsou přestupy – někdy je to 
i několik přestupů. Jedině Tenerifé má pouze jeden přestup. Tento ostrov tvoří určitý uzel 
meziostrovní dopravy. 

Autobusy 

Větší ostrovy mají dobrou autobusovou síť, takže byste se měli dostat takřka kamkoliv. Ale 
pokud vás lákají menší vesničky, tak si dejte pozor. Spoje tam jezdí, ale někdy třeba jen 



jednou či dvakrát za den. Hlavně si zjistěte, jak je to s dopravou večer. Ta je samozřejmě 
mnohem slabší. 

Taxíky 

Ve velkých rekreačních střediscích jich je hodně, takže nějaký sehnat není vůbec žádný 
problém. Ceny za taxislužbu jsou přijatelné, pouze pokud jedete z letiště či na letiště je taxa 
o něco vyšší. V tomto případě také platíte navíc menší poplatek za zavazadla. 

Půjčení auta 

Ať už budete na kterémkoliv ostrově, je škoda se celou dobu pobytu pohybovat pouze po 
daném letovisku. Pronajměte si auto a podnikejte výlety dále do vnitrozemí. 

Poznáte nějaké památky a zajímavou přírodu, kterou jinde neuvidíte. Kanárské ostrovy jsou 
snad jediným místem na světě, kde ještě můžete spatřit pozůstatky lávy, které nejsou 
pohřbené hluboko pod zemí. To skutečně stojí za celodenní výlet. 

Při půjčení si auto zkontrolujte. Pravděpodobně nebudete moc vozidlo převážet trajektem na 
jiný ostrov. 

Nechcete-li auto, pronajměte si motocykl. Nabídek na půjčení motorek je však mnohem 
méně. V tomto případě nezapomeňte na ochrannou přilbu. 

 
Mapy 

Dejte si především pozor na to, aby vaše mapa, kterou máte, byla aktuální. Půjčit si mapu od 
známého, který byl na Kanárech před 3 lety, není rozumné. Výstavba silnic stále trvá, takže se 
trasy postupně mění. Pořiďte si raději vlastní mapu a to buď v půjčovně aut, nebo 
v turistických informačních kancelářích. 

 
Benzín 

Jste v bývalém bezcelním pásmu, takže benzín je tady levnější než v ostatních zemích 
Španělska. Na benzínové stanici je většinou obsluha. U větších ostrovů máte benzínových 
stanic hodně, ale někde např. v Ell Hierru jich je poskrovnu, tak si raději natankujte plnou 
nádrž. Není příjemné někde v horách zjistit, že pomalu dochází benzín a benzínová stanice je 
v nedohlednu. 

 
Silnice 

Většina silnic je kvalitních, zvláště na rozlehlejších ostrovech jsou vybudovány moderně, 
takže se není čeho bát. Horší situace Vás čeká, vydáte-li se někam k sopce. Cesty jsou tam 
úzké, samá serpentina a vyhýbaní se protijedoucímu vozidlu může být značně obtížné. Proto 
jezděte velmi opatrně. Někdy řidiči za zatáčkou na vás troubí, abyste věděli, že se za chvíli na 
vás vyřítí. Je to poměrně dobré gesto, takže když se přidáte k tomuto signálu, určitě tím nic 
nezkazíte. Naopak pomůžete sobě i ostatním. 



Zajímavosti 

„Cameros“ 

 Uslyšíte často. Obchodníci vám budou vnucovat digitální kamery, fotoaparáty a další 
elektroniku. Kanárské ostrovy totiž patřily do bezcelního pásma a to se pro kupující velmi 
kladně odráží dodnes v cenách, takže řádově tu seženete kameru i o několik tisíc levněji než 
u nás. Ale pozor! Jestli elektronice příliš nerozumíte, raději odolání nepodlehněte! Může se 
stát, že místo kamery dostanete pouze přesvědčivou maketu, anebo určitý komponent v ní 
bude vadný. Ceny nejsou pevně dané, takže se bez obav pusťte do smlouvání. Narazíte-li na 
vstřícného obchodníka a budete-li šikovní, podaří se vám usmlouvat i téměř polovinu 
z původní ceny. 

„Copánky od afrických žen“ 

Několikrát za den vás zastaví africké ženy, které vám budou chtít plést copánky na hlavě nebo 
vytvářit jiné účesy. Klidně si tedy nechte udělat účes. Hrozí vám však,  že pokud je zde 
africká žena  načerno (a to je hodně častý jev) a zahlédne policistu či strážníka, uteče a účes 
nedokončí. 

 K problematice afrických uprchlíků 

Uprchlíci z Afriky jsou palčivým problémem Kanárských ostrovů. Stále více jich sem 
připlouvá na člunech, aby zde našli lepší život.  

„Naháněči“ 

 
Restaurace a bary si pořizují naháněče, člověka, který vás zastavuje před vchodem a láká vás 
dovnitř. Někdy to poměrně otravuje, zvláště, když jsou tito naháněči dotěrní, přemlouvají vás 
a za každou cenu se vás snaží do svého zařízení vecpat. Na druhou stranu vám často dávají 
malé letáčky s jejich menu a cenami, takže když jich pár máte u sebe, můžete posoudit, kterou 
restauraci si nakonec zvolíte. Nemělo by se vám ani stát to, že cenu zjistíte až při placení. 
Většinou hned u vchodu jsou velké tabule z menu a cenami. 

Doporučení turistům 

Pro řízení automobilu vám stačí platný český řidičský průkaz. Doporučuje se dodržovat 
dopravní předpisy. Pokuty jsou zde vyšší než u nás, je zaveden bodový systém pro řidiče. 
Zatím se body odečtené českým řidičům s českým řidičským průkazem, kteří spáchali 
dopravní přestupek ve Španělsku, nezaznamenávají v registru v ČR.  

Nově je např. upraveno: používání mobilního telefonu při řízení pouze jako hands-free, 
vypínání mobilního telefonu a rádia při čerpání pohonných hmot, zákaz používání radarových 
detektorů, používání reflexní vesty, pokud řidič zastaví na silnici nebo na krajnici a vystoupí 
z vozidla.  
  
Ve Španělsku nelze cestovat autostopem. Tento způsob cestování zde není zaveden 



Důležité adresy a telefonní čísla 

Určitě si nezapomeňte poznamenat telefonní číslo 112, na kterém vás operátor přepojí jak na 
policii, hasiče, tak záchrannou službu. 

Velvyslanectví ČR v Madridu – Embajada de la República Checa  
Avenida Pío XII, 22 – 24  
28 016 Madrid  
Tel.:(+ 34) 91 353 18 80,  Fax:(+ 34) 91 353 18 85  
Konzulární oddělení  
Tel.: (+34) 91 353 18 97,  91 353 18 96 , Fax: (+34) 91 353 18 98  
E-mail: madrid (at) embassy.mzv.cz 

http://www.mzv.cz/madrid 

Pracovní doba velvyslanectví je od 8:00 – 16:30 (pondělí až pátek). 

Česká republika má ve Španělsku také několik honorárních konzulátů, kde se domluvíte 
česky, v Andalusi se nachází v Jerez de la Frontera: 

Honorární konzulát Jerez de la Frontera  
Carretera de Circunvalación, s/n; Complejo Bellavista  
114 07 Jerez de la Frontera 

tel: 0034/956302500  
fax: 0034/956302500  
e-mail: jerez (at) honorary.mzv.cz  
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek: 12.00 – 14.00 

Svátky a dny volna 

1. 1. Nový rok  
6. 1. Tři králové  
Zelený čtvrtek a Velký pátek před Velikonocemi  
1. 5.  Svátek práce  
15. 8. Nanebevzetí Panny Marie  
12. 10. Národní svátek Španělska: Svátek hispánských národů  
1. 11.  Svátek všech svatých  
8. 12.  Neposkvrněné početí Panny Marie  
25. 12. Narození Krista 

Mimo těchto celostátních svátků existuje další řada místních (regionálních) svátků a oslav. Při 
návštěvě jakéhokoli regionu je tedy dobré se v informační turistické kanceláři zeptat. V těchto 
dnech bývají všechny obchody zavřeny. 

 

Telefonování 

Telefonní předvolba pro Španělsko z České republiky je 0034.  
Ze Španělska do Čech je potřeba před klasické telefonní číslo vytočit 00420. 



Španělé telefonují opravdu hodně, takže na ulici najdete na každém rohu hned několik 
telefonních budek. 

Pokud budete používat při hovorech mobilní telefon, doporučuji před odjezdem kontaktovat 
svého mobilního operátora a zeptat se na konkrétní tarify a poplatky. 

 

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla 

Tísňové telefonní číslo 112, kterým lze kontaktovat současně policii, zdravotníky, hasiče a 
další pohotovostní služby. Je funkční 24 hodin denně po celý rok.  
Občanská garda (Guardia Civil): 062  
Národní policie (Policía Nacional): 091  
Záchranná služba (Samur): 092  
(Mezinárodní volací znak Španělska je: 34)  
 

Praktické telefonní linky 

Informace veřejné dopravy (zdarma) 010  
Letiště / Aeropuerto 932983838  
Pošta / Correos 902197197  
Turistické informace / Información Turística 807117222 (0,39 € /min.)  
Ztráty a nálezy / Objetos perdidos 934023161 

 

Velvyslanectví Španělského království v České republice 

Badeniho 4, 170 00 Praha 7 
Tel.: 224311441, 224311222 
Fax: 233341770, 233340813 (Kulturní oddělení) 
E-mail: EmbPraha@gts.cz, Praga@Embajadas.mae.es 
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 8.30 - 16.00 
Vízové oddělení: Po, stř., pá: 9.00 - 12.00 
E-mail: spain-consulado@iol.cz 

Velvyslanectví ČR v Madridu 

Embajada de la República Checa 
Avda. Pio XII, 22-24, 28016 Madrid 
España 
Tel.: 0034 913531880  

konzulární oddělení: 0034 913531896-7 
Fax: 0034 913531885, konzulární oddělení: 0034 3531898  
E-mail: madrid@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/madrid 



Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 8.00 - 12.30, 13.00 - 16.30 
Úřední hodiny konzulárního oddělení pro veřejnost: po - pá 10.00 - 12.00 

Konzulární jednatelství Barcelona 

Travesera de Gràcia 40-42 
08006 Barcelona 
Tel.: 0034 932413236, 932405701, mobil: 619266039 (nepřetržitě), 
Fax: 0034 932413237 
Působnost úřadu: Katalánie, Aragon 
Provozní hodiny úřadu: po - pá 10.00 - 12.00 
Konzulární jednatelství je v provozu pouze v letní turistické sezóně, cca od 1.7. do  31.8.  

Honorární konzulát Tenerife 

 
Consulado Honorario de la República Checa 
Ul. Luis de la Cruz y Ríos, 9 3oA 
30300 La Orotava (S/C Tenerife) 
Tel./fax: 0034 922 323 645 
Email: tenerife@honorary.mzv.cz 
Provozní hodiny úřadu: po - pá 10.00 - 12.00 
Působnost úřadu: kanárské ostrovy 
 

 

www.touria.cz 

dovolena@touria.cz 

 

Tel. : +420 775 349 869 

 


