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HOLA!
Bardzo chętnie przywitałabym Ciebie na 

Teneryfie sangrią i kawą cortado con 

leche y leche, w końcu Teneryfa to mój 

drugi dom na ziemi! Tymczasem dziękuję 

Ci za tą wirtualną kawę, w formie zakupu 

tego praktycznego przewodnika po 

wulkanie El Teide. 

Znajdziesz w nim wszystkie potrzebne 

informacje, aby zwiedzić najwyższy 

szczyt Hiszpanii, a trzeci co do wielkości 

wulkan świata! 

Oto Twój osobisty przewodnik, same 

sprawdzone konkrety.

CZEŚĆ!

PRZEWODNIK | ZDOBĄDŹ WULKAN EL TEIDE BY ZAMIESZKALI.PL



SPIS 
TREŚCI

1. 
GDZIE, CO I ZA 
ILE? 
2.  
TERMINY I CZAS 
ZWIEDZANIA 
3.  
JAK SIĘ 
PRZYGOTOWAĆ? 
4.  
JAK SIĘ UBRAĆ? 
5.  
EL TEIDE Z 
DZIEĆMI

6.  
JAK 
DOJECHAĆ?  
7.  
KTÓRĄ TRASĘ 
WYBRAĆ? 
8. ZWIEDZANIE 
WULKANU NA 
WŁASNĄ RĘKĘ 
9.  
KOLEJKA 
TELEFERICO 
10. 
PODSUMOWA 
NIE + LINK LIST! 

PRZEWODNIK | ZDOBĄDŹ WULKAN EL TEIDE BY ZAMIESZKALI.PL



Jeśli nie posiadamy pozwolenia, ani kondycji na nocne, 

kilkugodzinne wchodzenie na wulkan, możemy 

skorzystać z opcji wycieczki z przewodnikiem, która 

zawiera wjazd kolejką linową oraz grupowe wejście na 

szczyt. Wcześniejsza rezerwacja jest konieczna!

El Teide oferuje również bardziej luksusowe atrakcje tj. 

obserwacja gwiazd czy zachód słońca na wulkanie, 

zwiedzanie VIP w gronie znajomych, dojazd na wulkan i 

inne. Szczegółowy opis znajdziesz klikając w wybraną 

atrakcję (poniżej).

1. GDZIE, 
CO I ZA 
ILE?
INFORMACJE OGÓLNE

Wulkan wraz z całym Parkiem Narodowym Teide 

możesz zwiedzić całkowicie za darmo, pod 

warunkiem, że wejdziesz na szczyt o własnych siłach. 

Za wstęp na teren Parku Narodowego nie są 

pobierane opłaty. Punkty widokowe oraz parkingi 

również są bezpłatne. 

Za co pobierane są opłaty? Na El Teide zapłacimy za 

wycieczki z przewodnikiem, zwiedzanie 

obserwatorium, oraz kolejkę linową, która dociera na 

wysokość 3 555 m n.p.m Nie jest to szczyt wulkanu, 

niewielu turystów ma tą świadomość.

Aby dostać się na sam szczyt musimy posiadać 

specjalne zezwolenie Parku Narodowego i ostatnie 

kilkaset metrów przejść o własnych nogach, stromym, 

kamienistym szlakiem.

Pozwolenie jest bezpłatne, ale należy ubiegać się o 

nie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Więcej 

informacji znajdziesz w dalszej części przewodnika.

Inną możliwością jest wejście o własnych siłach, z 

noclegiem w schronisku (lub bez) przed godziną 9 

rano, licząc od górnej stacji kolejki. 

NA SAM SZCZYT 
WULKANU
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Większość atrakcji oferuje nawet 50% zniżki dla dzieci, 

szczegóły przy rezerwacji.

Bilety na kolejkę Teleferico: 41 euro w obie strony, 

polecam z audioprzewodnikiem!

Wycieczka na szczyt z przewodnikiem i kolejką 

Teleferico VIP

Kolejka Teleferico o zmierzchu: od 60 euro

Rodzinna wizyta z przewodnikiem po Obserwatorium: 

21 euro

Obserwacja astronomiczna na Teide: 38 euro

OFICJALNA STRONA VOLCANO TEIDE

CENY ATRAKCJI

1. GDZIE, 
CO… CD.
Wycieczki organizowane są na całej wyspie, przez 

różnych przewoźników. Najbardziej bezpieczną formą 

organizacji wycieczki oraz zakupu biletów na kolejkę, 

jest zakup u oficjalnego sprzedawcy VolcanoTeide 

(najlepiej online- z wyprzedzeniem). 

Zdarza się, że pośrednicy oszukują turystów, mówiąc 

że kolejka działa "tylko w sezonie"! SIC! To jest historia 

prawdziwa, którą osobiście słyszałam i prostowałam, 

tłumacząc turystom, że niestety ktoś ich oszukał i 

zapłacili za objechanie busem wulkanu, a nie za 

wejście na niego. Przykre i niestety  prawdziwe. 

Wycieczki samodzielne lub z dojazdem, możesz 

zarezerwować online, po polsku. Rezerwując 

online masz pewność, że nie zabraknie dla Ciebie 

miejsca w terminie Twoich wakacji.

Bilety możesz również kupić na miejscu w kasie. Ceny 

są takie same, ale kupując online zaoszczędzisz czas, 

efektywniej zaplanujesz swój urlop wiedząc na czym 

stoisz i co zwiedzisz. 

Bilety na atrakcje najlepiej wydrukować jeszcze w 

domu lub na miejscu w hotelu. Bilet mobilny również 

jest akceptowany.
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W godzinach południowych temperatura będzie 

przyjemniejsza przez grzejące słoneczko. Teide o 

zachodzie słońca jest równie urzekający, zarówno na 

szczycie z którego można podziwiać charakterystyczny 

cień wulkanu (polecam wybrać wycieczkę kolejka o 

zmierzchu), jak i podziwiany z rozległej kaldery.

Ile czasu zarezerwować? W zależności od opcji, którą 

wybierzesz, możesz zarezerwować około 2h na sam 

pobyt z wjazdem i zjazdem kolejką. Z kolejką i 

wejściem na szczyt do 3h. Wejście na szczyt oraz 

zejście szlakiem Montana Blanca to łącznie 9-12 h. Z 

noclegiem dodajemy noc.

Na zwiedzanie okolicy dolnej stacji kolejki i punktów 

widokowych wewnątrz kaldery polecam zostawić 1,5h. 

Wycieczki objazdowe sięgają nawet 8h. Szczegóły 

każdej wycieczki znajdziesz przy rezerwacji atrakcji.

Nie spiesz się w drodze na wulkan. Niezależnie od 

tego, którą drogę wybierzesz, będziesz mieć okazję 

zatrzymać się w kilku punktach widokowych, 

zobaczyć co kryje się poza turystycznymi obszarami 

wyspy. 

2. TERMINY I CZAS 
ZWIEDZANIA
ILE CZASU ZAREZERWOWAĆ I KIEDY NAJLEPIEJ 
WYBRAĆ SIĘ NA WULKAN EL TEIDE?

El Teide jest dostępny niemal zawsze, chociaż 

zdarzają się nieliczne dni, w które pogoda oraz wiatr 

nie pozwalają na zwiedzanie, ze względów 

bezpieczeństwa. Pogodę oraz dostępność szlaków, 

możesz bezpośrednio monitorować na stronie 

VolcanoTeide. 

Wulkan o każdej porze roku, a nawet dnia ma do 

zaoferowania coś innego. Różnica w wyborze terminu 

ograniczy się w zasadzie do przygotowania 

odpowiedniego ubioru, ale o tym później. 

Zwiedzałam wulkan zarówno w zimie jak i w pełni lata. 

Byłam na szczycie z pierwszym strażnikiem oraz o 

zmierzchu, z ostatnią kolejką. Dotykałam śniegu na 

trasie na szczyt i tego samego dnia kąpałam się w 

oceanie. Śnieg na wulkanie może pojawić się w 

miesiącach zimowych, co jest szczególną atrakcją dla 

lokalnych mieszkańców i ich dzieci. 

Jeśli zastanawiasz się czy warto, to chcę Ci 

powiedzieć, że warto! Osobiście polecam wybrać się 

na wulkan jak najwcześniej. W okolicach godziny 9-10 

rano z pierwszymi wagonikami, szczyt i górna stacja 

nie są oblegane przez turystów. 
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4. Zaplanuj czas i trasę dojazdu, włączając w to czas 

zwiedzania. Możesz zakupić wycieczkę, która zawiera 

dojazd z południa lub północy wyspy, co jest niezwykle 

wygodną opcją, jeśli nie wynajmujesz samochodu na 

miejscu. Jeśli masz do dyspozycji auto, polecam wrócić 

inną trasą, aby zobaczyć więcej Teneryfy!

5. Spakuj konieczne rzeczy tj. najlepiej wydrukowane 

bilety dla atrakcji, dokument tożsamości, odpowiednie 

ubranie do pory roku i wybranej atrakcji, krem z filtrem i 

okulary przeciwsłoneczne. Weź butelkę wody, a dla 

wchodzących na szczyt przyda się przekąska 

energetyczna.  Na wulkanie (na górze) nie ma punktów 

gastronomicznych. 

Przy stacji dolnej znajdują się: kawiarnia, restauracja ze 

wspaniałym widokiem na Park Narodowy Teide, a także 

sklep. Na kawę i przekąskę zatrzymaj się najlepiej w 

jednym z lokali na trasie dojazdowej. Dla nocujących w 

schronisku i wchodzących z dolnej stacji kolejki na 

pieszo, ten zestaw powiększy się o zapas jedzenia, 

latarkę, specjalistyczne ubranie odpowiednie do pory 

roku.

6. Nie zabieraj zbyt wielu rzeczy. Jeśli jedziesz 

samochodem, zostaw nadmiar w aucie (nie zostawiaj 

cennych rzeczy, zdarzają się kradzieże!). Warto 

spakować inną wersję ubrania, na opcję plażowania na 

nieznanej plaży w drodze powrotnej, lub zwiedzania 

lokalnych miasteczek po drodze.

3. JAK SIĘ 
PRZYGO 
TOWAĆ? 
CO ZABRAĆ NA WULKAN?

1.Po pierwsze wybierz atrakcję, która Cię interesuje i 

sposób w jaki chcesz zwiedzić wulkan i teren parku 

narodowego. 

2. Podejmując decyzję o wycieczce na wulkan 

najlepiej zakupić wybraną atrakcję przez internet, 

co oszczędzi nam czas w kolejkach, które jak nie 

trudno się domyślić potrafią być całkiem spore, w 

końcu to największa atrakcja wyspy. Osoby z biletami 

kupionymi online na kolejkę teleferico, mają osobne 

wejście na peron. Jest to ważne w sytuacji, gdy uda 

nam się zdobyć pozwolenie PN na wejście na szczyt, 

które określone jest ramami godzinowymi, i tylko w 

konkretnej godzinie możemy przebywać na szczycie. 

Wtedy godziny kolejki musimy dopasować do 

pozwolenia. 

3. Warto pomyśleć o innych atrakcjach oferowanych 

przez Teide wcześniej, na miejscu niestety może być 

już za późno na zmiany. Widok zawiedzionych 

turystów na górnej stacji kolejki, którzy pomimo 

usilnych prób negocjacji ze strażnikami, nie są 

wpuszczani na szlak bez zezwoleń (próbując 

zmiękczyć strażnika na rocznicę ślubu etc. - historia 

prawdziwa), to w zasadzie standard.
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Latem i jesienią możemy postawić na lżejsze obuwie 

trekingowe. Nocne wejście to nadal kilkustopniowe 

temperatury, więc termoodzież i  wiatroszczelna kurtka 

będzie konieczna.

Temperatura w lipcu na zboczach wulkanu bywa 

wyczerpująca, a brak cienia i możliwości schronienia 

nie sprzyja kilkugodzinnym wyprawom. Odradzam 

wspinaczkę w ciągu dnia w miesiącach letnich, jeśli 

nie jesteście odporni na takie warunki. Jeśli się jednak 

zdecydujecie, to ciepłe ubranie nie jest wam potrzebne, 

za to oddychające, lekkie, ochrona głowy, okulary, 

wygodne buty trekingowe i wiatroszczelna kurtka.

4. JAK SIĘ 
UBRAĆ?
W zależności od pory roku i sposobu zwiedzania 

trzeba przygotować odpowiednie ubranie, w którym nie 

zmarzniemy, w temperaturze w okolicach 0C i poniżej, 

ale też nie przegrzejemy się podczas wspinania.

WCHODZĘ
ZIMA/WIOSNA

Wybierając opcję wchodzenia nocą, z noclegiem czy 

też jego pominięciem, musimy brać pod uwagę 

najniższe temperatury, czyli od 0 do minus 

kilkunastu stopni. W ciągu dnia temperatura 

zazwyczaj utrzymuje się w okolicach 0 lub kilku 

powyżej. 

Piesza wycieczka na szczyt zimą i wiosną będzie 

wymagała odpowiedniego obuwia, również na śnieg 

i lód (nie adidasów!), termoaktywnej odzieży i 

wiatroszczelnej kurtki, czapki, kominiarki, rękawiczek, 

latarki. Jest to opcja dla wprawionych zapaleńców 

górskich wycieczek, w formie bardziej ekstremalnej.

Wchodząc w ciągu dnia, nasz zapas w plecaku 

pomniejszy się o rzeczy potrzebne na ewentualny 

nocleg w schronisku. Temperatura w dzień będzie 

wyższa, ale nadal oscylująca w okolicy 0C.

LATO/JESIEŃ

WJEŻDŻAM
ZIMA/WIOSNA

Wybierając opcję wjazdu kolejką, nie potrzebujemy 

specjalnego obuwia, ważne aby było pełne i wygodne. 

Wyjeżdżając na Teneryfę w zimie z PL, na pewno masz 

na sobie odpowiednie ubranie, takie jak ciepła bluza, 

czapka, kurtka, długie spodnie. To w zupełności pozwoli 

Ci spędzić godzinkę na wulkanie (górna stacja). 

Zimą i wiosną polecam ubrać się na tyle ciepło, aby 

zerowa temperatura nie odebrała nam przyjemności 

spacerowania po bocznych szlakach, przy górnej stacji 

kolejki. 

PRZEWODNIK | ZDOBĄDŹ WULKAN EL TEIDE BY ZAMIESZKALI.PL



4. CD.

KALDERA

LATO/JESIEŃ

Wybierając się na wulkan latem, wybierz pełne i 

wygodne obuwie (zawsze!) i lekką kurtkę do plecaka. 

Pomimo wyższej temperatury, wiatr potrafi być 

nieprzyjemny nawet latem, zwłaszcza na szczycie. 

Możesz pokusić się o krótkie spodenki i krótki 

rękawek. Kilkanaście stopni jesienią i ponad 20 w 

lecie w ciągu dnia, pozwala cieszyć się wulkanem 

niemal jak plażą. Pamiętaj jednak, że pogoda na tej 

wysokości może się szybko zmienić i warto mieć 

odpowiednie ubranie przy sobie.

WJEŻDŻAM I 
WCHODZĘ NA 
SZCZYT 
"HYBRYDA"
Należysz do szczęśliwców, którzy otrzymali pozwolenie 

na wejście na szczyt? Gratulacje! Jak ubrać się na taką 

"hybrydę"? 

W zasadzie możesz przeczytać wytyczne dla osób 

wchodzących pieszo i przygotować się dokładnie tak 

samo, ale z doświadczenia wiem, że nie jest to aż tak 

wymagające, z uwagi na długość trasy.

Podstawową zasadą jest odniesienie do pory roku. 

Zwiedzając kolejką pomijam porę dnia, ponieważ 

kolejka funkcjonuje tylko w ciągu dnia. 

Odpowiednie obuwie jest zawsze konieczne. Adidasy w 

porze letniej, wyjątkowo się sprawdzą na ten krótki, 

dobrze przygotowany dla turystów odcinek szlaku. 

Odzież odpowiednia do temperatury i wiatroszczelna 

kurtka, niezależnie od pory roku. Na szczycie potrafi 

zawiać, przygrzać i schłodzić jednocześnie. 

Dla mnie sprawdziła się odzież sportowa, 

przeznaczona do biegania w niskich temperaturach. 

Nie zapomnij o filtrach i okularach przeciwsłonecznych. 

Zapas wody i przekąski wskazane!  

Poza szczytem wulkanu, pogoda jest dużo 

łagodniejsza, ze względu na brak silnego wiatru i 

wyższą temp. wewnątrz kaldery.  

Latem i jesienią, kalderę możesz swobodnie 

zwiedzać w letnim ubraniu. Zimą i wczesną wiosną 

możesz spotkać tu śnieg.

Aktualną pogodę możesz zawsze sprawdzić w dniu 

wyjazdu na wulkan, co bardzo polecam. Jeśli kolejka 

nie działa w danym dniu, możesz zmienić termin 

bezpłatnie lub anulować rezerwację (więcej inf. w 

rozdziale 9).  

WJEŻDŻAM
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5. EL 
TEIDE 
Z 
DZIEĆ
MI 

Osobiście zwiedzałam wulkan z 8 i 10 letnimi dziećmi, 

które wysokość znosiły zdecydowanie lepiej niż wielu 

dorosłych, a najmłodsze dziecię z którym 

spacerowałam po kalderze miało 1,5 roku. 

Na trasie na szczyt, w dość ekspresowym tempie 

mijałam kilkuletnie dzieci, wspinające się o własnych 

siłach z rodzicami. 

Nie obawiałabym się zabierania dzieci, jeśli są na tyle 

ostrożne i zdyscyplinowane, że wspinanie nie będzie 

stanowiło zagrożenia dla nich i innych. Dobrze 

byłoby, aby nie była to ich pierwsza wycieczka górska.

Rodzice nie muszą odmawiać sobie tej okazji, aby 

wjechać na górną stację i podziwiać widoki z tej 

wysokości. Teren parku jest dostępny dla wszystkich, 

oczywiście w ramach rozsądku.

CZY 
ZWIEDZANIE 
WULKANU JEST 
ODPOWIEDNIE 
DLA DZIECI?

Kolejka jest jak najbardziej przystosowana do tego, 

aby zwiedzać z dziećmi teren górnej stacji. Dzieci w 

nosidłach i chustach to wcale nie tak rzadki widok, 

pomimo, że taka wysokość nie jest zalecana dla dzieci 

poniżej 2lat. 

Jeśli zdecydujecie się na wjazd kolejką z niemowlakiem 

to zrezygnujcie z wózków (!), najlepszą opcją będzie 

nosidło lub chusta. Warto wiedzieć, że bilety dla dzieci 

są w zależności od wieku i atrakcji, dostępne ze zniżką 

do 50%. Dzieci do lat 3 nie płacą za bilety na kolejkę.

Nie wszystkie atrakcje są dostępne dla dzieci w każdym 

wieku. Ograniczenia wiekowe wynikają z 

bezpieczeństwa. Wszystkie informacje dostępne są 

również przy opisie i rezerwacji atrakcji. Dzieci 

powyżej 5 lat mogą skorzystać niemal z każdej 

atrakcji.
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Jedną z wygodniejszych form dojazdu jest wykupienie 

opcji z transportem, przy rezerwacji atrakcji. Koszt 

jest niewielki, zwykle do kilku euro do ceny biletu. 

Ta  opcja ma oczywiście swoje ograniczenia, ale jeśli 

nie wynajmujemy auta, będzie idealna i dopasowana 

do czasu, który przeznaczony jest na zwiedzanie. 

Wystarczy pojawić się o konkretnej godzinie w miejscu 

wyjazdu, i pozostaje nam już tylko podziwiać widoki.

WYCIECZKA Z DOJAZDEM

Tą opcję lubię najbardziej. Wybór dróg jest 

zadziwiający. Mamy do wyboru kilka tras, 

prowadzących z każdej części wyspy. Każda z nich jest 

wg mnie unikalna i oferuje coś zupełnie innego. 

Podróżując samochodem, możemy przejechać 

przynajmniej dwiema z nich, okrywając zupełnie inną 

stronę wulkanu. Moje ulubione to trasy północne, na 

których niezwykle widoczna jest zmiana roślinności, 

przejazd przez chmury w pakiecie, najlepsze lokalne 

knajpki, największa różnorodność krajobrazu. 

Trasa prowadząca przez La Lagunę pozwala nam raz 

podziwiać jedną, a raz drugą stronę wyspy ze stolicą 

tuż nad oceanem. O trasach przeczytasz w kolejnym 

punkcie.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 
TITSA

Autobusy miejskie dojeżdżają na wulkan z południa i 

północy wyspy. Niestety nie mamy zbyt wielkiego 

wyboru godziny, ale zawsze jest to opcja alternatywna 

do zorganizowanej wycieczki. 

Na trasie na wulkan obowiązuje osobny bilet, inny niż 

na pozostałych trasach, do kupienia online lub u 

kierowcy. Zakup biletu online daje nam pewność, że 

autobus nas zabierze i będzie dla nas miejsce.

Tutaj sprawdzisz rozkład jazdy autobusów.

SAMOCHODEM

6. JAK 
DOJE 
CHAĆ?
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7. KTÓRĄ 
TRASĘ 
WYBRAĆ?

Niewątpliwie jednym z głównych powodów wyboru tej 

trasy jest jej surowy, wulkaniczny krajobraz z kilkoma 

okazami pięknej sosny kanaryjskiej. 

Spodziewaj się połaci lawy, niemal pozbawionych 

roślinności. To czyni tą trasę unikatową pod względem 

krajobrazu, aczkolwiek niekoniecznie najpiękniejszą.

Odległość od Teide: 52 km.

TRASA CHÍO Z LOS 
GIGANTES 

Osobiście nie przepadam za najniższą częścią tej trasy, 

ale spodziewam się, ze ze względu na zakwaterowanie 

jest wybierana najczęściej przez turystów. 

Przecina Vilaflor, najwyżej położoną miejscowość w 

Hiszpanii. Nie omieszkaj zatrzymać się po drodze, aby 

zwiedzić historyczne centrum tej miejscowości o 

wieloletniej tradycji uprawy winorośli. 

Spodziewaj się na tej trasie dużego kontrastu 

pomiędzy rozległym i jałowym krajobrazem 

wulkanicznym a zielonym krajobrazem kanaryjskich 

lasów sosnowych. 

Odległość od Teide: 47 km.

TRASA ARONA-VILAFLOR Z 
LOS CRISTIANOS / LAS 
AMÉRICAS 
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7. CD.

To prawdopodobnie najpiękniejsza i najbardziej 

wyjątkowa trasa, o zdecydowanie wiejskim 

charakterze oraz wysokich walorach krajobrazowych, 

kulturowych i naukowych, rozpoczynająca się w La 

Orotava. 

Przepiękne punkty widokowe i lokalne atrakcje na 

trasie, w zasięgu ręki. Na tej trasie znajdziesz lokalną  

gastronomię, tradycję i różnorodność wysokogórskiej 

roślinności, charakterystycznej dla wilgotnych 

obszarów tego rejonu, z sosną kanaryjską na czele. 

Zatrzymaj się na km 22. Czeka tu na Ciebie wyjątkowa 

skamieniała struktura w kształcie róży, która powstała 

z połaci lawy, która stygnąc, utworzyła promieniste 

szczeliny. Aby zobaczyć „różę”, musisz przejść 

podziemnym przejściem przecinającym drogę. 

Z trasy zobaczysz wyspę La Palma.

Odległość od Teide: 45 km.

TRASA LA OROTAVA Z 
PUERTO DE LA CRUZ

Moja ulubiona trasa! Tereny przyrodnicze o wysokich 

walorach ekologicznych i botanicznych. To właśnie na 

niej ujrzysz największą różnorodność roślinności: 

kanaryjskie sosny, cyprysy, eukaliptusy i wiele innych 

egzotycznych gatunków. 

Kolejnym powodem, dla którego warto wybrać tę trasę, 

jest wysokie prawdopodobieństwo przeszycia 

puszystego „morza mgieł”, naturalnego zjawiska, które 

występuje na wysokości od 500 do 1500 metrów. 

Przy tej trasie zlokalizowane jest największe na świecie 

obserwatorium słoneczne. Obserwatorium można 

zwiedzić tylko z przewodnikiem, rezerwując wcześniej 

wizytę (linki w link liście). 

Na tej trasie czeka Cię wiele lokalnych, dobry 

restauracji, tuż za La Laguną, po tym jak miniesz 

lotnisko. Możesz też zatrzymać się w muzeum aloesu 

Aloe Plus Lanzarote, wstęp jest bezpłatny.

Odległość od Teide: 64 km z Santa Cruz i 55 km z La 

Laguna.

TRASA LA ESPERANZA Z 
SANTA CRUZ 
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8. ZWIEDZANIE 
WULKANU NA 
WŁASNĄ RĘKĘ

Sposobów zwiedzania wulkanu El Teide jest 

conajmniej kilka(naście). Skupię się na tych 

najbardziej popularnych, które można realizować na 

własną rękę lub jako kompleksowa wycieczka.

Zwiedzanie wulkanu Teide na własną rękę, możemy 

podzielić na przynajmniej dwie opcje, tak z grubsza: 

wejście na wulkan o własnych siłach i zwiedzanie z 

pomocą kolejki.

Wejście na wulkan o własnych siłach również można 

zrealizować na dwa sposoby: wejście na wulkan z 

noclegiem w schronisku Altavista lub bez noclegu. 

Nocując w schronisku musimy zarezerwować 

nocleg, najlepiej z wyprzedzeniem, chociaż w 

niektórych terminach wolne miejsca można 

zarezerwować z dnia na dzień. Nocleg w schronisku 

daje  nam tę wygodę, że dzieli naszą wyprawę na dwie 

części i daje możliwość odpoczynku. Czy wejdziesz na 

szczyt i przenocujesz w drodze powrotnej czy też na 

odwrót - decyzja należy do Ciebie.

Rezerwacja nocy w schronisku daje nam 

automatyczne pozwolenie na wejście na szczyt 

wulkanu do godziny 9 rano, zanim pojawią się 

strażnicy i pierwsi turyści z kolejki.

Najczęściej wybierana opcja zwiedzania to dojście do 

schroniska na nocleg, i kontynuowanie wchodzenia na 

szczyt przed wschodem słońca, aby podziwiać to 

widowisko ze szczytu. Pobyt w schronisku ograniczony 

jest do jednej nocy.

Schronisko oferuje w sprzedaży wodę oraz zimne i 

gorące napoje. Możesz przygotować sobie wniesione 

jedzenie w ogólnodostępnej kuchni. Schronisko 

posiada toalety bez pryszniców. Dysponuje trzema 

wspólnymi sypialniami mieszczącymi 54 turystów. 

Pomieszczenia są ogrzewane, a łóżka w pełni 

wyposażone w pościel i ciepłe kołdry. Jest otwarte w 

godzinach 17:00-22:00, ale pokoje są otwierane po 

godzinie 19:00. Sypialnię należy opuścić przed godziną 

7:30 rano.

Jeśli chcesz zdobyć szczyt o własnych nogach i  nie 

masz pozwolenia na wejście ani rezerwacji noclegu, 

pozostaje opcja nocnej wspinaczki. Słowem- musisz 

być na punkcie kontrolnym pod szczytem przed 9 rano. 

Chcesz wejść na Teide pieszo w ciągu dnia? Musisz 

postarać się o pozwolenie na wejście na szczyt i dojść 

do punktu kontrolnego o wyznaczonej godzinie. Linki 

do rezerwacji znajdziesz na końcu, w 10 rozdziale w 

link liście.
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8.1. CD: SZLAK NA 
SZCZYT 
Szlaki prowadzące na szczyt El Teide, do 

schroniska, na sąsiednie szczyty i okolice możesz 

sprawdzić tutaj: 

Trasy na szczyt Teide i Park Narodowy

Najpopularniejszym szlakiem jest szlak Montaña 

Blanca. Wejście na szlak znajduje się na 40 

kilometrze drogi TF-21. Prowadzi przez schronisko 

Altavista, górną stację kolejki, na szczyt El Teide. 

Trasa składa się z trzech odcinków. Pierwszy z nich 

biegnie przez Montaña Blanca do Schroniska Altavista. 

Drugi  od schroniska do La Rambleta (górna stacja 

kolejki), mijając szlak nr 11 do punktu widokowego La 

Fortaleza. Trzeci odcinek prowadzi na sam szczyt 

szlakiem nr 10, Telesforo Bravo.

• Całkowity dystans: 8,31 km

• Przewyższenie: 1 188 metrów

• Łączny czas pieszej wspinaczki na Teide: ok. 5,5 
godziny (i 4 godziny 15 minut na zejście)

Odcinek z górnej stacji na szczyt to odpowiednio:

• Całkowity dystans: 614 m 

• Przewyższenie: 163 metry

• Czas pieszej wspinaczki: ok. 40 minut
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9. KOLEJKA 
TELEFERICO

Kolejka na wulkan Teide kursuje między stacjami, w 

ciągu około 10 minut. Bilety można kupić online i tą 

opcję polecam. Unikniemy stania w kolejce, która 

potrafi być całkiem nieprzyjemna. Bilet kupiony online 

wystarczy wydrukować i pokazać w specjalnym 

przejściu dla osób z biletami online, kolejki w zasadzie 

brak i wchodzimy od razu na peron.

Kupując bilet określamy godzinę, w której chcemy 

na wulkan wjechać, co jest dodatkowym atutem i 

mamy pewność, że w tej godzinie wejdziemy do 

naszego wagonika. Najlepiej bądźcie na miejscu 

chwilę wcześniej.

Kolejka nie dojeżdża na szczyt. Aby wejść na szczyt 

musisz posiadać specjalne pozwolenie PN Teide, które 

w skrajnych terminach należy rezerwować na kilka 

miesięcy do przodu. Jeśli zarezerwujesz termin 

pozwolenia, możesz od razu bookować kolejkę tak, 

aby wjechać na szczyt chwilę przed godziną 

pozwolenia. Pozwolenie jest w zasadzie formalnością, 

jeśli termin jest dostępny to za kilka dni otrzymasz 

jego potwierdzenie mailowo.

Jeśli wyjeżdżasz za moment, to niestety 

prawdopodobnie nie uzyskasz już samodzielnego 

pozwolenia na wejście na szczyt. Poratuje Cię 

wycieczka z przewodnikiem, którą trzeba 

zarezerwować online.

Z górnej stacji kolejki można zobaczyć pozostałe 

wyspy przy dobrej widoczności, oraz inne stożki 

wulkaniczne, kalderę, pospacerować wytyczonymi 

szlakami. Warto zabrać kawkę do termosu i przekąskę. 

Niestety na wulkanie nie ma gastronomii (jedynie przy 

dolnej stacji znajduje się kawiarnia z restauracją).

Zdarza się, że warunki pogodowe takie jak silny wiatr, 

nie pozwalają na uruchomienie kolejki. Co zrobić, jeśli 

trafi nam się taka niespodzianka? Przede wszystkim 

przed wyjazdem na wulkan, sprawdź rano pogodę. 

Jeśli podasz nr telefonu przy rezerwacji biletów, 

otrzymasz również powiadomienie sms. 

Możesz zmienić termin, czyli przebookować bilety lub 

otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli nie masz możliwości 

przełożenia terminu na kolejne dni.

CO JEŚLI KOLEJKA NIE 
DZIAŁA?
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10. 
PODSUMO
WANIE + 
TIPS!
• Parkingi pod stacją kolejki są bezpłatne. Przed południem nie 

będzie problemu z zaparkowaniem pod samą kolejką.

• Na wulkan najlepiej wybrać się w pierwszych godzinach 

funkcjonowania kolejki 9-12, ze względu na mniejszą liczbę 

osób i przyjemniejsze zwiedzanie.

• Na stacjach kolejki znajdują się bezpłatne toalety.

• Stacja górna nie ma zaplecza gastronomicznego. Niestety, 

nie spodziewajcie się kawki na wulkanie, o ile nie zabierzecie 

własnego termosu. Przy stacji dolnej znajdują się kawiarnia, 

restauracja ze wspaniałym widokiem na Park Narodowy 

Teide, a także sklep.

• Kolejka wjeżdża w około 10 minut do górnej stacji.

• Kolejka nie wjeżdża na szczyt. Jeśli chcesz wejść na sam 

szczyt musisz posiadać pozwolenie PN Teide na 

wejście, nocować w schronisku (automatyczne pozwolenie 

do 9 rano),  lub wykupić wycieczkę zwiedzanie wulkanu 

Teide z przewodnikiem. Ostatecznie możesz wchodzić i 

zdobywać szczyt nocą.

• Rezerwując termin pozwolenia wejścia na szczyt, zarezerwuj 

od razu kolejkę online w tych samych ramach godzinowych. 

• Pozwolenie jest imienne, przy rejestracji i przy wchodzeniu 

musisz mieć dokument tożsamości.
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10. 
PODSUMO
WANIE + 
TIPS!
• Teide to nie Beskidy (nie umniejszając). Na tej wysokości 

niektóre osoby mogą odczuwać skutki rzadkiego powietrza, 

braku odpowiedniej ilości tlenu i niskiego ciśnienia. Daj sobie 

chwilę na przystosowanie, nie spiesz się, podziwiaj widoki na 

Teneryfę i pozostałe wyspy. 

• Choroba wysokościowa i jej objawy mijają jeśli w porę 

zejdziesz niżej (najlepiej wróć na sam dół kolejką). Pod 

żadnym względem nie lekceważ swojego złego 

samopoczucia, nudności czy osłabienia. Nie wchodź wyżej 

jeśli się  pojawią i będą nasilać.

• Wchodząc na szczyt zachowaj ostrożność względem siebie i 

innych. Odpoczywaj, pomimo że jest to krótki odcinek, na tej 

wysokości jest obciążający dla organizmu, nawet w dobrej 

kondycji fizycznej.

• W drodze na szczyt zobaczysz wyziewy wulkanu, zielone od 

siarki skały, widok na Wyspy Kanaryjskie, przez który może 

zakręcić się w głowie.

• Na samym szczycie jest ciasno, dwa najwyżej położone 

głazy oblegane są przez turystów robiących zdjęcia, lepiej 

ustaw się w kolejkę.

• Po drodze na szczyt są miejsca, w których towarzyszy Ci 

łańcuch. Najlepiej nie trzymaj komórki w ręce, bądź uważny.
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10. 
PODSUMO
WANIE + 
TIPS!
• Na wulkanie słońce opala jeszcze bardziej. Nie zapomnij o 

filtrach i okularach przeciwsłonecznych.

• Zadbaj o odpowiednie ubranie do pory roku i pory dnia. Weź 

ze sobą wodę oraz  przekąski energetyczne.

• Ponieważ jest to teren parku narodowego, zabronione jest 

zabieranie kamyczków na pamiątkę, oraz schodzenie z 

wyznaczonych szlaków.

• Na terenie parku znajdują się miejsca przeznaczone na 

pikniki, zwłaszcza na odcinku na którym zaczynają się lasy 

sosnowe.

• Park Narodowy Teide jest terenem chronionym. Jako taki nie 

posiada stacji benzynowych. Jadąc samochodem zatankuj 

na najbliższej stacji, którą widzisz. Może się okazać, że to 

ostatnia na drodze na Teide.

• Wybierając się samochodem, warto wracać inną drogą niż 

wjeżdżaliśmy na wulkan. Każda z tras oferuje coś zupełnie 

innego dla naszego oka.

• Trasy na wulkan są bardzo dobrze przygotowane dla 

turystów, bez obaw dojedziesz tutaj, nawet jeśli nie jesteś 

mistrzem kierownicy. Trasy są wystarczająco szerokie i 

bezpieczne. Przed zakrętami możesz używać klaksonu dla 

bezpieczeństwa.
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10. LINK 
LIST!

Większość atrakcji oferuje nawet 50% zniżki dla dzieci, 

szczegóły przy rezerwacji.

Bilety na kolejkę Teleferico: 41 euro w obie strony, polecam z 

audioprzewodnikiem!

Wycieczka na szczyt z przewodnikiem i kolejką Teleferico VIP

Kolejka Teleferico o zmierzchu: od 60 euro

Rodzinna wizyta z przewodnikiem po Obserwatorium: 21 euro

Obserwacja astronomiczna na Teide: 38 euro

OFICJALNA STRONA VOLCANO TEIDE

Nocleg w schronisku Altavista zarezerwujesz na oficjalnej 

stronie VolcanoTeide

Pozwolenie na wejście na szczyt Teide uzyskasz na stronie PN 

Teide

Rozkłady jazdy autobusów na Teide + rezerwacja online

Pogodę sprawdzisz na VolcanoTeide

PONIŻEJ WSZYSTKIE LINKI, 
KTÓRYCH POTRZEBUJESZ DO 
REZERWACJI
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TO JUŻ 
WSZYSTKO

Jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za zaufanie. 

Mam nadzieję, że moje uwagi rozwiały Twoje 

wątpliwości dotyczące wejścia na wulkan. 

Koniecznie daj mi znać, czy były pomocne? 

Pozdrawiam Cię ciepło i życzę udanych 

wakacji na Teneryfie!

Napisz do mnie: info@zamieszkali.pl

Więcej o Teneryfie: zamieszkali.pl/teneryfa

PODOBAŁO SIĘ?
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