
LANZAROTE



Lanzarote 
to wyspa wulkanów, 

języków lawy, 
skał w niezwykłych
kształtach, czarnych
i czerwonych ziem, 

kontrastujących z białymi
domami oraz niebieskim

morzem i niebem.



ył przeciwny ustawianiu tablic reklamowych, 
wychodząc z założenia, że szpecą one 
krajobraz.

Manrique kochał Lanzarote i przewidywał, 
że gwałtowny i niekontrolowany rozwój
turystyki może zniszczyć jego mały raj na ziemi. 
Dlatego zabiegał o to, by rozwój ten 
uregulować, zachowując naturalne piękno
wyspy.



Dzięki Manrique wszystkie domki
na Lanzarote zachowują podobny
styl - białe elewacje z zielonymi
lub czarnymi okiennicami
i drzwiami.
Jedynie domy stojące w pierwszej
linii przy brzegu oceanu mogą mieć
niebieskie okna.

To także dzięki Manrique budynki
nie są wyższe niż sześć pięter – mniej
więcej na wysokość dorosłej palmy 
(nie licząc jednego wyjątku –
siedemnastopiętrowego hotelu
w Arrecife).





Dzieła Manrique możemy podziwiać
na całej wyspie. Pierwszym z nich jest 
Jameos del Aqua. Sama jama powstała
już kilka tysięcy lat temu, kiedy wybuchał
wulkan Monte Corona, a spływająca
doliną w kierunku oceanu lawa zastygała
i utworzyła tunel lawowy. Jednak to 
Manrique miał pomysł, jak wykończyć ją
w środku, tworząc miejsce szczególne.
Nie jest to typowa jaskinia, nie ma tu
stalaktytów i stalagmitów, jest za to 
podziemne jeziorko zamieszkałe przez
liczne miniaturowe krabiki albinosy.



Po obu stronach naturalnego jeziorka w skały wulkaniczne
wkomponowana została restauracja.

Na zewnątrz możemy zobaczyć piękny basen
o nieregularnych kształtach z błękitną wodą.

Jeszcze dalej w skałach została utworzona sala koncertowa.

Wszystko to jest przykładem wspaniałego połączenia natury i
architektury.



Logo Parku Narodowego Timanfaya 
to również dzieło Césara Manrique.

Logo to nawiązuje do katastrofalnych
lat 1730-1736, gdy miały tu miejsce
kolejne wybuchy wulkanów, a ludzie
porównywali ten teren do piekła na
ziemi



• W Parku Narodowym Timanfaya m
ożna obejrzeć niezwykłe, wulkaniczne
krajobrazy. Na wycieczki po tym
terenie zabiera turystów specjalny
autokar, który jeździ trasą zwaną
“Szlakiem wulkanów”. Wiedzie on 
przez obszar, na którym doszło do 
największych erupcji w historii wyspy. 

Obszar ten jest ściśle chroniony
i nie ma możliwości zwiedzania parku
we własnym zakresie.





Na terenie Parku Timanfaya działa Restauracja El Diablo, 
która została wybudowana w kraterze aktywnego, aczkolwiek
drzemiącego wulkanu.

Do przygotowywania potraw wykorzystuje się ciepło pochodzące
z wnętrza ziemi. 



Na terenie Parku Narodowego
Timanfaya znajduje się niezwykła
zatoka EL Golfo.

Zobaczymy tu niewielkie jezioro, 
którego wody przybierają
intensywny zielony kolor. 

Obok leży typowo wulkaniczna plaża
z czarnym kolorem piasku, który
kontrastuje z czerwienią skał wokół.

Do tego wszystkiego błękit oceanu.

Niesamowita paleta barw!



La Geria to jedna z największych
niespodzianek, które szykuje dla nas
Lanzarote. Wielki obszar pokryty
małymi fragmentami czarnej skały
wulkanicznej, wyrzuconymi podczas
wybuchów w Timanfaya został
wykorzystany przez rolników
z Lanzarote do uprawy winorośli.
Produkowane wina, oznaczone nazwą
pochodzenia, są wyjątkowe i znane
na całym świecie.



Jardin de Cactus, czyli Ogród Kaktusów -
sprowadzono tu ponad tysiąc sto gatunków
kaktusów z całego świata. Zaskakujące, jakie
wymyśle kształty i kolory potrafią mieć te
rośliny, jak różnej długości kolce!



Z punktu widokowego Mirador del Rio możemy zobaczyć w całej okazałości
jedną z mniejszych wysp archipelagu – La Graciosę



Jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji
Lanzarote jest Museo Atlántico. 
Muzeum to znajduje się… pod wodą, przy
miejscowości Playa Blanca. 
Na oceanicznym dnie ustawiono rzeźby
autorstwa Jasona deCaires Taylora. 
Ale, żeby je zobaczyć, trzeba zanurkować
w towarzystwie przewodnika. 
Na pewno będzie to niezapomniane
doświadczenie.





FUERTEVENTURA



Prawie 150km rajskich plaż z białym lub złotym paskiem i
turkusowymi wodami. Tak właśnie wygląda raj dla osób, które
lubią słońce, bryzę morską i kąpanie się w krystalicznych, 
spokojnych wodach. To wszystko odnajdziemy na
Fuerteventurze.



Playa de Cofete



Grandes Playas de Corrolejo



Playa de Gran Tarajal



Sportowcy uprawiający
dyscypliny wykorzystujące
wiatr, z różnych zakątków
świata, doceniają warunki
na tej wyspie w celu
uprawiania surfingu, 
windsurfingu i kitesurfingu
— przyjemny klimat, długie
dni, słońce przez wszystkie
dni w roku, idealne warunki
wiatrowe i fale. Są to 
odpowiednie warunki
dla osób na wszystkich
poziomach zaawansowania.



Fuerteventura była pierwszą z Wysp Kanaryjskich, która wyłoniła się
z głębin Oceanu Atlantyckiego przed milionami lat. Jako że na wyspie
nie było erupcji wulkanicznych od tysięcy lat, to erozja ukształtowała jej
powierzchnię zgodnie ze swoimi kaprysami. Możemy to dostrzec w 
takich miejscach jak np. Betancuria. Wynik nie mógł być bardziej
spektakularny: rozległe równiny z lekkimi zafalowaniami w postaci
wzgórz o niskiej wysokości. Ten pejzaż wzbudza uczucie głębokiego
spokoju. Skąpa roślinność nadaje temu miejscu wyjątkowy charakter.



Fuerteventura 
to kolejna wyspa idealna
do obserwacji gwiazd. 
Otrzymało certyfikat
Rezerwatu Starlight.



Wulkan Tindaya - święta góra na
Fuerteventurze. Choć Tindaya mierzy
zaledwie 400 metrów, jej zdobycie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Szlak
prowadzący na szczyt wiedzie przez nierówny, 
kamienisty teren, przez co zabranie butów
górskich jest koniecznością.



WYKAZ ŹRÓDEŁ:

• Lanzarote - śladami Cesara 
Manrique | Daleko niedaleko

• César Manrique – Wikipedia, 
wolna encyklopedia

• Lanzarote | Czesc Wyspy 
Kanaryjskie

• Lanzarote w pigułce. Wyspa 
wulkanów na Kanarach | 
Zielonamapa

• Fuerteventura | Czesc Wyspy 
Kanaryjskie

• Wakacje na Fuerteventura, 
luksusowe i ekskluzywne hotele, 
atrakcje (wyspy-kanaryjskie.pl)
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