
 

 

 

Lanzarote - księżycowa wyspa 
Rodzinny wypoczynek + nurkowanie - tydzień (+/- 3 dni) 

 

 

 

 

 

Lanzarote jest wyjątkowa! Zrodzona z ognia i wody przed milionami lat, wyłania się 

majestatycznie z Oceanu Atlantyckiego. Zachwyca egzotyczną urodą wulkanicznych 

krajobrazów, kolorami nieba, zalanymi słońcem plażami, intensywnym błękitem oceanu  

i elegancją miejscowego budownictwa. Stanowi idealne miejsce na wypoczynek przez 

okrągły rok! Wszystko dlatego, że na wyspie rzadko kiedy temperatura spada poniżej 20 

stopni Celsjusza a opady praktycznie nie występują. 

Na wyspie tej mającej zaledwie 60 km długości i 20 km szerokości jest aż 300 wulkanów. 

Większość jej obszaru pokryta jest lawą - to efekt wybuchów, jakie miały miejsce w latach 

1730--1736. Niektóre z wulkanów wciąż są aktywne! Największe wrażenie robi oczywiście 

Park Narodowy Timanfaya, o iście marsjańskich krajobrazach oraz restauracji specjalizującej 

się w potrawach z grilla zasilanego jedynie ciepłem pochodzącym z geotermalnych źródeł. 

Również inne okoliczne wulkany to wspaniałe miejsce na wyprawy  rowerowe lub 

trekkingowe. 

 

Puerto del Carmen natomiast to wakacyjne centrum Lanzarote; posiada aż 8 plaż, liczne 
kluby z muzyką na żywo, ponad 250 restauracji, bary, butiki oraz bazarki przy 10  
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kilometrowej promenadzie Avenida del Playas. Mimo to można tu również odnaleźć bardziej 
ustronne zaułki starej dzielnicy, klimatyczny, mały port rybacki oraz piękne zatoczki.  
Z głównego portu można się także wybrać w rejs na sąsiednią Fuertaventurę. 

W mieście zlokalizowanych jest także wiele centrów nurkowych a liczne, ciekawe nurkowiska 
są tuż obok. Ze względu na wulkaniczne pochodzenie wyspy dno oceanu  jest również bardzo 
urozmaicone; znajdziemy tutaj liczne tunele, jaskinie, wąwozy  
a nawet kominy wulkaniczne. Te liczne formacje lawowe to także królestwo czarnych korali 
(niestety poniżej 25 m) oraz wielu gatunków zwierząt. Do występujących najczęściej i w 
dużej ilości należą m.in krewetki, rozgwiazdy, ogończe, ośmiornice, strzępiele, barakudy oraz 
Angel shark czyli anioły morskie. Do wyboru są także liczne wraki oraz pierwsze w Europie i 
jedyne w swoim rodzaju podwodne muzeum. Instalacje autorstwa brytyjskiego rzeźbiarza, 
fotografa i nurka Jasona Taylora mające docelowo zawierać aż 400 ludzkich figur naturalnych 
rozmiarów nawiązują do najbardziej palących problemów współczesnego świata. 
Nurkowanie w tym miejscu to przeżycie jedyne w swoim rodzaju!!! 

 

 

Hotel Lanzarote Village **** 

Fantastyczne miejsce na wypoczynek z rodziną lub urlop z przyjaciółmi. Hotel leży blisko 
plaży, niedaleko jest stąd do centrum Puerto del Carmen, a promenadą znajdującą sią przy 
hotelu można spacerować bezpośrednio do stolicy wyspy Arrecife. Lubiany za przyjemną, 
wakacyjną atmosferę i bardzo dobry poziom usług, oferuje wygodne, ładnie urządzone 
pokoje wyposażone we wszystkie wygody. Na miejscu dużo atrakcji dla dorosłych i dzieci, 
duży, ładny basen, brodzik i otwarte jacuzzi. Hotel dysponuje pokojem i placem zabaw dla 
dzieci, z myślą o których przygotowano także rozmaite zajęcia rekreacyjne. W hotelu działa 
także mini klub dla dzieci w wieku 4-10 lat. Goście hotelu Lanzarote Village mogą też grać  
w bilard, tenisa stołowego i rzutki. Codziennie w ciągu dnia i wieczorami odbywają się 
animacje dla dzieci i dorosłych. Wypożyczonym w recepcji rowerem można wybrać się na 
przejażdżkę wzdłuż słonecznego brzegu morza. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Opcja all inclusive zawiera śniadanie, obiad, kolacje (wino, piwo, napoje w cenie) oraz przekąski  

w barze przy basenie (między 12 a 15:30), lody  (13-16), owoce, ciastka, przekąski (15:30- 17 ), drinki 

alkoholowe i bezalkoholowe w barach od 11 do 24,możliwość korzystania z sauny w godz. 15-19 

dodatkowo także bezpłatne 2 godz. kortu tenisowego. 

Opcja niepełnego wyżywienia obejmuje śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. 

Największą i najbardziej znaną atrakcją jest Lanzarote jest oczywiście Park Narodowy 
Timanfay. Powstał na terenach wulkanicznych i swój obecny wygląd zawdzięcza potężnej 
erupcji w latach 1730 do 1736. W tym okresie codziennie przez 6 lat z około 
300 kraterów znajdujących się na tym obszarze, wypływało około 48 mlnlawy. Do kolejnej 
erupcji doszło jeszcze w 1824. W sumie park narodowy zajmuje 51,07 km. Alternatywna 
nazwa parku to Góry Ognia (Montañas del Fuego). 

Do chwili obecnej w Timanfaya można poczuć wulkaniczny charakter wyspy – kamienie 
znajdujące się kilka centymetrów pod ziemią mają do 100 °C, a na głębokości 10 metrów 
temperatura dochodzi do 600 °C. Personel parku udowadnia prawdziwość powyższych 
pomiarów, organizując pokazy polegające na wrzucaniu do dołów w ziemi suchych gałęzi, 
które natychmiast się zapalają, czy wlewając wodę do szczelin w ziemi, które natychmiast 
zagotowana wybucha na kształt gejzera. 

Na jednym z wulkanicznych stożków znajduje się punkt widokowy, który został 

zaprojektowany przez Césara Manrique oraz restauracja El Diablo, która serwuje dania  

z grilla ogrzewanego przez ciepło wulkaniczne. Po terenie parku organizowane są objazdowe 

autokarowe wycieczki tzw. Ruta de los Volcanes. 

 

Park Narodowy Timanfaya na Lanzarote zwiedzany jest w postaci zorganizowanej trasy 

turystycznej, trwającej około 2 godziny tzw. "Ruta de los Volcanes". Tym co zapada w pamięć 

jest oczywiście księżycowy krajobraz tej części wyspy ale nie tylko! W całej okazałości można 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Lawa
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https://pl.wikipedia.org/wiki/C%25C3%25A9sar_Manrique


 

 

go podziwiać jadąc specjalnym autobusem turystycznym. Co ciekawe na wulkanicznym 

żwirze w parku Timanfaya znaleźć można rozmaitą aczkolwiek skąpą roślinność, ponoć około 

180 gatunków: kaktusy, porosty, a nawet sporadycznie palmy. Będąc tutaj warto 

uwzględnić zwiedzanie pobliskich winnic i winiarni z regionu La Geria gdzie produkowane są 

wyśmienite wina wulkaniczne. 

 

Wycieczki fakultatywne; 

La Graciosa (rejs katamaranem) - wyprawa statkiem, następnie rejs katamaranem na La 
Graciosę - najmniejszą zamieszkaną Wyspę Kanaryjską. Przepiękne dziewicze krajobrazy  
i niezwykły spokój panujący na wyspie, to tylko jedne z nielicznych atutów przyciągających tu 
przede wszystkim osoby chcące odpocząć i zrelaksować się. La Graciosa zachwyca pięknymi 
widokami, krystalicznie czystą wodą i jedynym na wyspie, zamieszkałym przez 600 osób 
miasteczkiem. W programie zwiedzanie Caleta de Sebo, plażowanie, snurkowanie, kajaki 
(zalecane zabranie stroju kąpielowego i ręcznika). 

 

 

Rancho Texas - park rozrywki, w którym podziwiać można pokazy ptaków drapieżnych, 
występy lwów morskich oraz popisy papug. Można tu spotkać najbardziej reprezentatywne 
gatunki fauny amerykańskiej, takie jak bizony czy pancerniki oraz zwierzęta z innych 
regionów świata, np. białe tygrysy. Wspaniała przygoda dla całej rodziny! Na terenie parku 
znajduje się basen z 2 zjeżdżalniami (zalecane zabranie stroju kąpielowego). 

Jameos del Agua - połączone ze sobą groty, które staraniem Manrique zostały zamienione  
w jedyną w swoim rodzaju salę koncertową i restaurację, choć jest też część zostawiona 
naturze, z urzekającym kryształową wodą jeziorkiem zamieszkanym przez ślepe kraby 
albinosy. Na zewnątrz jest jeszcze uwielbiany przez fotografów artystyczny niby-basen 
i centrum informacyjne na temat wyspy oraz wulkanów. Oraz Cueva de los Verdes czyli 
udostępniony do zwiedzania tunel polawowy. 

 



 

 

Fundacja i dom Césara Manrique - mieszczącą się w jego dawnej rezydencji na 
przedmieściach Tahiche. Miejsce magiczne, stanowiące przykład, jak pozornie bezużyteczny 
teren zalany szarą lawą można zamienić w inspirujący charakterem dom. Teraz jest to 
muzeum artysty, w którym wystawiane są też prace innych znanych twórców takich jak np. 
Picasso czy Miró. 

Rejs na Fuertaventurę. 

Jardín de Cactus (Guatiza) - ogród kaktusowy gdzie na obszarze 5000 tys. m2 rośnie ponad 
1400 gatunków kaktusów pochodzących nie tylko z Wysp Kanaryjskich, ale również z takich 
miejsc jak Peru, Meksyk, Chile, Kenii, Tanzanii, Madagaskaru czy też z Maroko. Dodatkowo 
każda z odmian charakteruzuje się odmienną wielkością oraz kształtem. Malowniczość tego 
miejsca tworzą także oczka wodne pokryte liliami oraz zieleń kaktusów doskonale 
kontrastująca z czarnym popiołem na rabatach. Na terenie ogrodu znajduje się również stary 
młyn oraz kawiarenka. 

 

 Jezioro Charco de los Clicos (koło wioski El Golfo); Żyjące tam algi nadają mu wyjątkowo 
intensywny kolor, kontrastujący z czarną plażą i czerwonawymi klifami. Miejsce to zostało 
uwiecznione w filmie Pedra Almodóvara "Przerwane objęcia". 

 

La Geria - najsłynniejszy na wyspie region uprawy winorośli, który można podziwiać 
spacerując malowniczą drogą. Warto się tu wybrać i przy okazji odwiedzić winiarnię "El 
Grifo" i muzeum wina, który przybliży nam proces produkcji tego alkoholu. 

 

 

 

 

 

 

Morska wyprawa wędkarska - bo przecież najlepiej smakuje ryba, którą samemu się złowiło. 
W trakcie 6-godzinnych rejsów mamy szansę na naprawdę niezłą zdobycz, na przykład 
tuńczyki czy marliny. 



 

 

Saliny w Janubio - są najrozleglejszymi na Wyspach Kanaryjskich i obecnie nadal produkuje 
się tu białe złoto, kluczowe dla gospodarki wyspy jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Saliny 
położone są w lagunie powstałej w wyniku erupcji wulkanicznych, które odgrodziły ją od 
morza barierą z lawy. Ze względu na obecność ptaków wędrownych zostały one uznane za 
Miejsce o Znaczeniu Naukowym. 

  

 

Nurkowanie: 

Na miejscu będziemy nurkować z lokalna bazą nurkową. 

Pakiet 10 nurkowań (2 z łodzi + 1 nocne) to koszt od 220 do 230 euro (w zależności od ilości 
nurków) 

Pakiet 5 nurkowań (1 z łodzi ) - 150 euro 

Muzeum Atlantico + inne nurkowanie w Play Blanca - 50 euro 

Los Lobos (Fuertaventura) - 2 nurkowania 70 euro 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cena: 
2 OS. DOROSŁE + DZIECKO; 

ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE ; 1100 EURO      ALL INCLUSIVE -  1330 EURO 

2 OS. DOROSŁE + 2 DZIECI; 

ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE - 1320 EURO       ALL INCLUSIVE - 1650 EURO 

1 OS. DOROSŁA;  

ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE  - 495 EURO       ALL INCLUSIVE  - 590 EURO 

 

Cena zawiera; 

-zakwaterowanie w Hotelu Lanzarote Village wraz z wyżywieniem 

-transfery lotniskowe 

-wycieczkę do Parku Narodowego Timanfay 

- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż 

- ubezpieczenie organizatora turystyki 

 

Cena nie zawiera; 

-przelotu ok.1400 PLN 

-pakietu nurkowego 

- ubezpieczenia nurkowego 

- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 

- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, 

 

 



 

 

Informacje i zapisy: Miłosz 603 173 049  milosz@aquadiver.pl 

 

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 

10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, 

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA, Chin i Japonii, 

KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł. 
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