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AUTEM PO EGZOTYCZNEJ GRAN CANARII
PODRÓŻ Z WIELOMA PRZYSTANKAMI
CIEKAWOSTKI

Jeden z wielu krajobrazów na wyspie Gran Canaria. Znajdziemy tu m.in. przepiękne kaktusy i drzewa iglaste

Podróże

Autem po wyspie
Dzienna wycieczka obejmowała przejazd przez sam środek wyspy z Maspalomas
do Arucas, ale z pominięciem

po wyjeździe z Maspalomas
na drodze GC-60 można było
podziwiać piękne widoki. Wysokość terenu szybko rośnie,
zatem za oknami zaczęły się
pojawiać wąwozy i surowe
skalne pejzaże. Krętymi drogami jedzie się jakieś 14 km
do pierwszego przystanku
z poradnika.

Fataga, Teror, Arucas
Wioska Fataga to mała miejscowość, w której znajduje się
słynny kościół Iglesia de San
Jose oraz pomnik babci. Z wio-

FOT. SEBASTIAN JANISZEWSKI

Będąc na Gran Canarii warto
ruszyć na zwiedzanie wyspy.
W tym celu trzeba wypożyczyć auto w jednej z lokalnych
wypożyczalni. Ceny są dość
podobne i najtańszy mały
model można wynająć już
za 20 euro na dzień.

W

stolicy Las Palmas. Przejechałem przez górzyste i pustynne
rejony w okolice słynnych kamiennych formacji skalnych
zwiedzając prawie wszystkie
wioseczki. W końcu docierając
do Teroru i Arucas, a następnie
na południe autostradą wpadając jeszcze do Telde. Następnie,
korzystając z wygodnej autostrady GC-1, udałem się
do Playa de Amadores obejrzeć
największą sztuczną plażę wysypaną piaskiem sprowadzonym z Sahary. Nie trzeba było
długo czekać na atrakcje. Już

Sztuczna plaża Playa de Amadores, w tle hotel Riu

ski można podziwiać piękne
widoki na wysokie górskie
wzniesienia. Wiele krętych zakrętów później znajduje się już
większe miasteczko. Można tu
dobrze zjeść, albo wygrzać się
na rynku. Niedaleko jest całkiem ładny kościół i kilka pomników.
Niewiele ponad 15 km krętych dróg dalej, znajduje się
pomnik przyrody – duży pionowo postawiony głaz zwany
Roque Nublo. Na górę trzeba
podejść piechotą, ale uwaga –
jedyny parking jest mały i gdy
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yspa, poza zróżnicowanym klimatem, ma do zaoferowania liczne zabytki i pomniki natury. Dlatego zawczasu warto
sobie zaplanować podróż. Mając auto do dyspozycji na jeden
dzień zaplanowałem dwie wycieczki - dzienną i nocną.

Ostatnim dziennym
przystankiem była słynna
plaża usypana z białego
piasku przywiezionego
z Sahary. Woda jest tutaj
czysta, a plaża otoczona
pasażem z restauracjami
i kawiarniami. Nazwa plaży
pochodzi od kochanków
i zaaranżowana jest
w kształcie serca. Ciekawie
zaaranżowana jest
przestrzeń na plaży –
połowa przeznaczona jest
dla niepalących, a druga –
dla zwolenników palenia.
Ta mała i urocza plaża
okolona jest wpadającymi
do oceanu skałami,
na których znajdują się
luksusowe kompleksy
hotelowe. Dojście z tych
hoteli na plażę zajmuje
nawet dwie godziny.
Dlatego ośrodki wczasowe
do dyspozycji turystów
posiadają nawet po kilka
basenów, a do tego różnego
rodzaju sklepy i restauracje.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Arucas
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SZTUCZNA PLAŻA PLAYA
DE AMADORES

staniemy na poboczu drogi
możemy otrzymać mandat!
W tym miejscu na chwilę pojawiają się drzewa iglaste. Warto
się im przyjrzeć, bo już kilka
km dalej zobaczymy tylko liściaste.
Z Roque Nublo do Teroru
jest tylko 15 km w linii prostej.
Tak naprawdę co najmniej trzy
razy więcej, gdyż droga jest tu
bardzo kręta. Właściwie to jest
kilka – my, wybraliśmy główną
drogę, ale można do miasta dojechać zarówno wzgórzami jak
i dolinami, po drodze podziwiać inne wioski i wioseczki.
Teror to jedno z większych
miast w tej górskiej okolicy. Liczy sobie prawie 13000 mieszkańców. Jego największą atrakcją jest zabytkowa XVIIIwieczna bazylika patronki wyspy Matki Boskiej Sosnowej –
Basilico Nuestra Señora del
Pino.
Do środka można wejść bez
opłat. Jest bogato zdobione
i posiada ładnie ubrany obraz
Matki Boskiej. Na zewnątrz
znajduje się ceglana wieża
(która ocalała po zniszczeniu
poprzedniej świątyni) oraz wysoka sosna. Miasto ma ciekawy
układ – wszystkie drogi wpadają na plac przed bazyliką.
W mieście można zjeść i zaopatrzyć się w pamiątki. Stąd już
blisko do północnego wybrzeża wyspy.
Miasto Arucas liczy sobie 36
tysięcy ludzi i posiada wiele
ciekawych atrakcji. Jedną z najważniejszych jest zabytkowy
kościół św. Jana Chrzciciela,
zbudowany w stylu katalońskim z ciemnego szaroniebieskiego bazaltu. Kościół ze
strzelistymi wieżami góruje
nad zabudową miasta już
przy wjeździe.
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Bazylika Matki Bożej Sosnowej w Terorze

