Kanarų skoniai — tikra puota juslėms. Centrinės ir šiaurinės Gran Kanarijos - gražių vaizdų
atokiau nuo pramintų kelių ir originalių vietinių skonių pažinimo derinys! Ekskursija prasideda
žemės ūkio muziejuje, kuriame galima susipažinti su Kanarų salų žemdirbystės istorija. Paskui
apsilankoma Agvimeso (Agüimes) miestelyje, kurio istorinis centras pakeri visus keliautojus.
Toliau kelias veda per įspūdingą, didžiausią salyne tarpeklį, garsėjantį nepakartojamais
būstais - salos čiabuvių uoloje iškaltais urvais. Apsilankoma Santa Brigidoje Kanarų bodedoje
- vynuogyne, kuriame ragaujama vietinių gėrimų. Čia galima nusipirkti vyno. Pakeliui yra
proga gėrėtis nepamirštamais salos šiaurinės dalies kraštovaizdžiais. Dar laukia
pasivaikščiojimas po nuostabaus grožio pastelinį Arukaso (Arucas) senamiestį ir laisvas
laikas. Pabaigoje apsilankoma Firgaso miestelyje, garsėjančiame nuostabiomis mozaikomis ir
fontanais. Kaina - apie 48 Eur.
Gran tour — ekskursijos maršrutas veda per Gran Kanarijos rytinę pakrantę ir centrinę dalį.
Programoje numatyta: Caldera de Bandama - regykla prie kraterio, kaktusų kolekcija
didžiausiame Ispanijoje botanikos sode Jardin Canario ir salos vizitinė kortelė - Teroro
miestas su Pušų Dievo Motinos bazilika (Basilica de Nuestra Senora del Pino). Priešpiečių
pertrauka prie Valjeseko regyklos. Dar viena atrakcija - Krus de Tejeda - Gran Kanarijos
geografinis centras. Kelias veda per kalnuotą, vingiuotą salos centrą. Sustojama ties
regyklomis, iš kurių esant geram matomumui galima pamatyti Tenerifę, garsiuosius Roque
Bentaiga, Roque Nublo monolitus, aukščiausią viršukalnę - Njeveso kalną (Pico de Las
Nieves) (1949 m virš jūros lygio) ir nuostabaus grožio panoramą. Važiuojama per Ajakatą
(Ayacata), garsėjančią migdolų plantacijomis, apžvelgiami Fatagos ir Kolorado (Colorado)
tarpekliai bei Tūkstančio palmių slėnis. Ekskursija trunka visą dieną. Kaina - apie 56 Eur,
vaikams (2-11 metų) - apie 28 Eur (į kainą įskaičiuoti pietūs).
Las Palmas City Tour — pasivaikščiojimas po Vegetą (Vegueta), seniausią Las Palmo dalį,
kurioje stovi nuostabaus grožio Šv. Onos katedra. Apsilankoma Casa de Colon - Kolumbo
muziejuje, įsikūrusiame žavaus Kanarų stiliaus gubernatoriaus rūmuose. Apsilankoma Tranos
rajone, garsėjančiame daugybe parduotuvių. Dauguma jų yra Calle Mayor de Triana, kur
galima pamatyti įdomią Kanarų salų architektūrą - daugiausia ispaniškojo modernizmo stiliaus,
atitinkančio secesinę architektūrą. Važiuojama į Arukasą (Arucas), kur apsilankoma garsiojo
Kanarų „ron miel“ - medaus romo - darykloje. Ekskursija trunka pusę dienos. Kaina - apie 33
Eur, vaikams (2-11 metų) - apie 17 Eur.

Nardymas — nardymo bazė siūlo povandeninę ekskursiją ir individualų mokymą (net ir
nemokantiesiems plaukti). Kaina - nuo maždaug 85 Eur (į kainą įskaičiuota individuali
instruktoriaus priežiūra, įranga - skafandrai, balionai, plaukmenys, kaukė, transportas, arbata).
Loro Parque (Papūgų parkas) — išvyka į Tenerifės saloje esantį didžiausią Europoje
zoologijos ir botanikos sodą! Fantastiška diena visai šeimai. Didžiausios parko atrakcijos orkų, delfinų ir jūrų liūtų šou. Loro parke galima pamatyti tunelio formos akvariumą, ledkalnį su
pingvinais ir voljerus su gyvūnais - aligatoriais, gorilomis, jaguarais, tinginiais ir pan.
Atvykstama keltu iš Agaetės (apie 80 min). Kaina - apie 93 Eur, 2-11 metų vaikams - apie 69
Eur, vaikams iki 2 metų - apie 4 Eur. Reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Tenerifė Classic (Klasikinė Tenerifė) — ekskursija po šiaurinę Tenerifės dalį su regyklomis,
nuo kurių atsiveria nuostabūs vaizdai. Vykstama per Tenerifės Santa Krusą (Santa Cruz de
Tenerife) į Las Canadas del Teide parką, kuriame įkurtas Vulkanologijos centras. Per
Orotavos slėnį važiuojama į Puerto de la Krusą (Puerto de la Cruz), kur numatyta laisvo laiko
pasivaikščioti arba apsipirkti. Atvykstama keltu iš Agaetės (apie 80 min). Kaina - apie 78 Eur,
2-11 metų vaikams - apie 47 Eur, vaikams iki 2 metų - apie 4 Eur (į kainą įskaičiuoti pietūs).
Reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jeep camel safari — žygis visureigiais po laukinės Gran Kanarijos bekeles. Ekskursija trunka
visą dieną. Kaina - apie 55 Eur, 4-12 metų vaikams - apie 43 Eur (į kainą įskaičiuotas
pasijodinėjimas kupranugariais, pietūs, vynas ir vanduo).
Afrikat — 4 valandas trunkanti kelionė katamaranu išilgai pietvakarinės Gran Kanarijos
pakrantės. Bus galima pasigėrėti nuostabiais vaizdais ir urvais. Skiriama laisvo laiko
maudynėms ir nardyti su kvėpavimo vamzdeliu. Kaina - apie 50 Eur, 2-11 metų vaikams - apie
30 Eur (į kainą įskaičiuoti pietūs, alus, sangrija ir gaivieji gėrimai).
Spirit of the sea (Jūros dvasia) — delfinų ir banginių stebėjimas. 2 arba 3 valandas trunkanti
kelionė į Puerto Riką - puiki proga pasigėrėti jūrų gyvūnais jų natūralioje aplinkoje. Kaina apie 35 Eur, 2-11 metų vaikams - apie 20 Eur (į kainą įskaičiuoti gaivieji gėrimai). Laivo įgula
kalba angliškai.
Nuotykis po burėmis — atpalaiduojanti kelionė po vandenyninio burlaivio burėmis.
Išplaukiama iš Puerto de Mogano. Bus galimybė pasimaudyti Atlanto vandenyne, panardyti su
kvėpavimo vamzdeliu ir pasimokyti buriavimo pagrindų. Laivu plaukia ne daugiau kaip 10
žmonių, todėl atmosfera kamerinė, su kiekvienu dalyviu galima bendrauti individualiai. Kaina apie 79 Eur (į kainą įskaičiuoti pietūs).
Kelionė povandeniniu laivu — laivas „Yellow Submarine“ nusileidžia 25 metrus po
vandeniu, iš jo galima stebėti salos povandeninį gyvenimą. Išplaukiama iš Puerto de Mogano.
Po kelionės skiriama laisvo laiko dailiam Puerto de Mogano uostamiesčiui aplankyti. Kaina apie 32 Eur, 2-12 metų vaikams - apie 16 Eur.
Kruizas su nardymu su kvėpavimo vamzdeliu — kruizas laivu išilgai Gran Kanarijos
vakarinės pakrantės, kurio metu galima atsipalaiduoti ir panardyti su kvėpavimo vamzdeliu.
Laive yra gėrimų ir užkandžių. Po kelionės skiriama laisvo laiko dailiam Puerto de Mogano
uostamiesčiui aplankyti. Kaina - apie 49 Eur, 2-12 metų vaikams - apie 35 Eur.

Aqualand — šėlsmas vandenyje visai šeimai didžiausiame saloje vandens parke.
Nuvykstama savarankiškai (pavyzdžiui, autobusu Nr. 45 arba Nr. 70). Parkas dirba kasdien
10.00-17.00 val. Kaina - apie 27 Eur, 2-10 metų vaikams - apie 19 Eur. Reikia turėti vaikų
asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Palmitos Park — apsilankymas zoologijos sode - tai puiki proga pasigėrėti plėšriųjų paukščių,
papūgų arba delfinų šou. Nuvykstama savarankiškai (pavyzdžiui, autobusu Nr. 45 arba Nr.
70). Parkas dirba kasdien 10.00-17.00 val. Kaina - apie 29 Eur, 2-10 metų vaikams - apie 22
Eur. Reikia turėti vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Roque Nublo — žygis centrine salos dalimi. Gėrėsitės nepaprastais Gran Kanarijos
kraštovaizdžiais, Kanarų pušynais ir „nežemišku“ plokščiakalniu greta Roke Nublo (1811 m
virš jūros lygio). Kelias lengvas, atstumas: apie 7 km, ėjimo trukmė: apie 4 val., bendras
laikas: apie 7 val. Būtina gera fizinė forma, sportinis apavas - geriausia žygio batai. Kaina apie 48 Eur, 8-12 metų vaikams - apie 36 Eur (į kainą įskaičiuotos licencijuoto vadovo
paslaugos ir pietūs vietos restorane - užkandis, pagrindinis mėsos arba vegetariškas
patiekalas, gėrimas, pavyzdžiui, vanduo, alus, vaisių sultys, vaisvandeniai. Galima pasirinkti
kavą, arbatą arba Kanarų medaus romą).
Gran Kanarijos viršukalnės — žygis per aukščiausią salos dalį, užkopiant į jos aukščiausią
viršukalnę - Njeveso kalną (Pico de Las Nieves) (1949 m virš jūros lygio), nuo kurio esant
geram matomumui galima pamatyti gretimą Roke Nublą (1811 m virš jūros lygio) ir Tenerifėje
esantį aukščiausią Ispanijos kalną - Teidės kalną (Pico del Teide) (3719 m virš jūros lygio).
Kelias vidutinio sunkumo, atstumas: apie 10 km, ėjimo trukmė: apie 5 val., bendras laikas:
apie 8 val. Būtina gera fizinė forma, sportinis apavas - geriausia žygio batai. Kaina - apie 48
Eur, 8-12 metų vaikams - apie 36 Eur (į kainą įskaičiuotos licencijuoto vadovo paslaugos ir
pietūs vietos restorane - užkandis, pagrindinis mėsos arba vegetariškas patiekalas, gėrimas,
pavyzdžiui, vanduo, alus, vaisių sultys, vaisvandeniai. Galima pasirinkti kavą, arbatą arba
Kanarų medaus romą).
Magiškieji kriokliai — žygis šiaurinėje salos dalyje. Pajusite Gran Kanarijos šiaurės ir pietų
kontrastus bei mikroklimatą. Žygis prasideda maždaug 470 m virš jūros lygio aukštyje, jo
didžioji atrakcija - daugybė įspūdingų krioklių. Kelias lengvas, atstumas: apie 7 km, ėjimo
trukmė: apie 4 val., bendras laikas: apie 7 val. Būtina gera fizinė forma, sportinis apavas geriausia žygio batai. Kaina - apie 48 Eur, 8-12 metų vaikams - apie 36 Eur (į kainą
įskaičiuotos licencijuoto vadovo paslaugos ir pietūs vietos restorane - užkandis, pagrindinis
mėsos arba vegetariškas patiekalas, gėrimas, pavyzdžiui, vanduo, alus, vaisių sultys,
vaisvandeniai. Galima pasirinkti kavą, arbatą arba Kanarų medaus romą).
Turistai turi galimybę dalyvauti vietinėse ekskursijose, kurios yra apmokamos vietoje.
Ekskursijos į vietines lankytinas vietas, dažniausiai esančias netoli viešbučio, yra puiki
laisvalaikio praleidimo forma. Klientams, dalyvaujantiems vietinėse ekskursijose, nėra
kompensuojama maitinimas bei nakvynė, kurių jie neišnaudoja būdami ekskursijose. Vietinės
ekskursijos yra organizuojamos vietos turizmo agentūrų pagal jų pačių nustatytas sąlygas.
Nesusirinkus minimaliam turistų skaičiui, ekskursija gali ir neįvykti.

Čia pateiktos ITAKOS organizuojamos ekskursijos. Ekskursijas galite įsigyti savo
nuožiūra ir vietinėse agentūrose.

