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Wstęp 

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 tę wirtualną kawę, w formie zakupu tego 

ebooka. Przyznam szczerze, że jestem podekscytowana tym, jak go 

przyjmiesz.  

Do napisania tego ebooka, praktycznego przewodnika po organizacji 

wyjazdu na Teneryfę, zainspirowali mnie czytelnicy mojego bloga. 

Organizacja wyjazdu to temat, który wygrał w ankiecie, w której zapytałam 

członków grupy na facebook, o sugestie tematu kolejnego ebooka. Mój 

poprzedni ebook dotyczył zwiedzania wulkanu el Teide, w każdy możliwy 

sposób (polecam!). Zachęcona bardzo dobrym przyjęciem pierwszego 

przewodnika, postanowiłam podzielić się swoją wiedzą w szerszym 

zakresie. 

Przyznam szczerze, że na wyjeździe zorganizowanym przez biuro podróży, 

byłam tylko raz. Było to kilka lat temu, podczas podróży poślubnej, którą 

zarezerwowaliśmy last minute, na dwa dni przed wylotem. Podróżnicze 

zacięcie nie pozwoliło nam jednak odpoczywać nad hotelowym basenem. 

Podróżowaliśmy po Cyprze autobusami, zdarzyła się podwózka z 

lokalesami, wizyta na targu, która zaowocowała znajomością z Polką, która 

na nim pracowała. Zwiedzaliśmy też każdy zakątek, do którego dotarliśmy 

na nogach. I chociaż było to zaledwie chwilę temu, to instagram wtedy 

raczkował, pinteresta znali nieliczni, a mój blog jeszcze nie istniał, o 

ebookach w Polsce nikt nie słyszał. Dobrze że był wujek google! W zasadzie 

zwiedziliśmy Cypr dzięki google maps.  

Thanks God, czasy się zmieniły. Od tamtej pory podróżujemy wszędzie na 

własną rękę, organizując wyjazdy od “A do Z” samodzielnie. Czasem marzę 

o 5* hotelu i basenie, o tym aby sprawdzać jedynie godziny posiłków na all 

inclusive. Mój mąż sprowadza mnie wtedy na ziemię, mówiąc “wiesz, że to 
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nie wyjdzie, i tak będziemy zwiedzać”. Jeśli masz podobnie, to ten ebook 

jest właśnie dla Ciebie. Ten ebook sprawdzi się również, jeśli wyjeżdżasz z 

biurem podróży. 

Przewodnik, który właśnie czytasz, jest po części bardzo uniwersalny. Sporą 

część wiedzy, którą w nim przekazuję, możesz zastosować organizując 

wyjazd w dowolne miejsce na świecie.  

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, aby kompleksowo 

zorganizować wyjazd na Teneryfę. 100% na własną rękę. Pomogę Ci wybrać 

odpowiedni dla Ciebie region, termin, podpowiem jak wynająć noclegi, jak 

obniżyć cenę lotów, zarezerwować atrakcje dbając o budżet, oraz gdzie 

zjeść prawdziwie kanaryjską kuchnię!  

W rozdziale poświęconym atrakcjom, restauracjom, zakupom, poruszaniu 

się po wyspie, wyborze regionu, znajdziesz informacje które będą Ci 

niezbędne, nawet jeśli lot i hotel masz zapewniony przez biuro podróży. 

Mam nadzieję, że ten ebook doda Ci odwagi przy organizacji wyjazdu na 

własną rękę. Chciałabym, aby był Twoim indywidualnym przewodnikiem, 

doradcą i towarzyszem przy podejmowaniu decyzji. Koniecznie daj mi 

znać, czy zawarte w nim informacje były dla Ciebie pomocne. Czekam na 

pocztówkę z Teneryfy (a przynajmniej zdjęcie na instagramie)! 

Będzie mi miło jeśli się do mnie odezwiesz: 

Blog: zamieszkali.pl 

Zdjęcia, relacje, ciekawostki z podróży: instagram.com/arletaadamska 

Grupa na fb dotycząca Teneryfy: Teneryfa na własną rękę 

Ebooki i presety do zdjęć: sklep.zamieszkali.pl 

Koszulki podróżnicze mojego projektu: zamieszkali.cupsell.pl 
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1. Północ czy południe? Wybór lokalizacji 

Mam nadzieję, że ta część ebooka pomoże Ci w wyborze idealnego miejsca 

na wyspie, na spędzenie wakacji. W zależności od tego, czy jesteś 

plażowiczem na all inclusive, planujesz wypoczynek z rodziną, wypad we 

dwoje, może jesteś zapalonym podróżnikiem, lub preferujesz leniwe 

wakacje w lokalnym wydaniu, mam dla Ciebie podpowiedź. 

Nazwałam ten ebook kompleksową pomocą w organizacji wyjazdu na 

Teneryfę, nie mogłabym więc pominąć odwiecznego konfliktu między 

północą, a południem wyspy. Wyjeżdżając na wakacje najczęściej 

wybieramy kierunek, wyspę, miasto, czasem większy region, w okolicach 

którego chcemy się zlokalizować. W przypadku Teneryfy sprawa 

komplikuje się w momencie, w którym zaczynamy myśleć, że wybór mamy 

za sobą. Dlaczego? Im dalej w las tym więcej… palm! A dosłownie im dalej 

na północ, tym więcej palm.  

Tym obrazowym wstępem, przejdę do wytłumaczenia różnic między 

północą, a południem Teneryfy. Postaram się wyjaśnić, skąd biorą się mity 

o zimnej północy, a także pomogę Ci obiektywnie wybrać najlepszą 

lokalizację, dla Ciebie i Twoich towarzyszy w podróży.  

Strefy klimatyczne 

Teneryfa jest wyjątkowo zróżnicowaną wyspą, jak na jej wielkość. To 

zadziwiające, że na tak małym skrawku ziemi, można pomieścić tak wiele 

różnorodnych roślin, widoków, skrajnie różnych temperatur, kolorów i 

kształtów. Wiąże się to z występującymi na Teneryfie strefami 

klimatycznymi, wraz z ich podstrefami. Będą one różne ze względu na 

wysokość nad poziomem morza, a także masywy górskie tj.: Teide, Anaga, 

Teno, Adeje. Oznacza to, że inny klimat i temperaturę zastaniemy na plaży, 

a inny w górach Anaga i mieście La Laguna, nawet jeśli wszystkie trzy 
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wymienione obszary znajdują się na tzw. północy, a przez większość osób  

wrzucane są do “jednego worka”. 

Teneryfa znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego. W części 

przybrzeżnej typu półpustynnego i pustynnego, w głębi lądu 

śródziemnomorskiego. Istotny wpływ na klimat wyspy oraz temperatury 

wody w oceanie (19-24°C), mają dwa prądy morskie: Golfstrom (cieplejszy) i 

Kanaryjski (chłodniejszy). Zauważalna granica klimatyczna kształtuje się 

względem masywów górskich. Możesz zaobserwować to w drodze na el 

Teide, oraz przejeżdżając z jednej strefy w drugą w pochmurny dzień. Góry 

stanowią wyraźną granicę przemieszczania się chmur. Można powiedzieć, 

że wysokie góry dosłownie zatrzymują chmury, dlatego zdecydowanie 

więcej gromadzi się w północnej części wyspy, w wysokich partiach gór 

Anaga czy Dolinie Orotava, niż po stronie południowej. 

Północno-wschodnia część wyspy to klimat z okresowymi mgłami oraz 

deszczem, zwłaszcza w sezonie zimowym, oraz w wyższych partiach 

górskich. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza, średnie 

temperatury powietrza spadają, a ilość opadów i wilgotność powietrza 

wzrasta.  

Pomimo niewielkiej odległości, pomiędzy położonymi w górach 

miejscowościami a wybrzeżem, występują różnice temperatur sięgające 

nawet ponad 10 °C! Dzięki temu możesz opalać się na plaży, a po 

kilkudziesięciu minutach jazdy samochodem, cieszyć się rześkim, górskim 

powietrzem, a nawet śniegiem na el Teide! 

W okresie zimowym krater Pico del Teide często pokryty jest śniegiem, a w 

niektórych jego partiach i jaskiniach śnieg zalega przez cały rok (są to 

oczywiście miejsca niedostępne dla turystów).  

Wszystkie wspomniane wyżej uwarunkowania klimatyczne mają 

odzwierciedlenie w krajobrazie, o czym zapominamy, skupiając się jedynie 

na słońcu. Opady na Teneryfie są tematem dość “mitycznym”, ale o tym 
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przeczytasz w kolejnym podrozdziale. Północna część wyspy zaskoczy Cię 

swoją roślinnością, bujnością i różnorodnością. Twój wzrok będzie ukojony 

zielonym krajobrazem oraz głębokim błękitem oceanu. Południowa część 

wyspy przywita Cię półpustynnym klimatem, a roślinność zobaczysz 

jedynie w centrum miasteczek i hotelowych ogrodach. Wystarczy wyjechać 

z kurortów, a naszym oczom ukaże się zupełnie inny obraz - jałowa ziemia 

przypalona słońcem.  

Wbrew pozorom właściwy podział na północ i południe Teneryfy zaskoczył 

niejedną osobę. Poniżej znajdziesz podział na północ i południe Teneryfy, 

pod względem strefy klimatycznej. 

 

Mity północy. Czy warto obawiać się deszczu, zimna i wiatru? 

Teneryfa północna to ta “prawdziwa Teneryfa” jak mówi wielu lokalnych 

mieszkańców. To tutaj, jak nigdzie indziej, doświadczysz prawdziwego 

klimatu Teneryfy. Tutaj zjesz najbardziej lokalne jedzenie, w towarzystwie 

mieszkańców. Churros serwowane jest tylko rano, istnieją miejsca w 

których pojawienie się turysty oznacza niemałe zdziwienie. Lokalne wino 
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robione na zapleczu restauracji, winnice, plantacje bananów, czarne 

prosiaki, niezwykła architektura, to właśnie zaoferuje Ci północ Teneryfy. 

Wszystko co tutaj zobaczysz, nie jest przygotowane dla turystów, ale 

głównie dla mieszkańców wyspy.  

Teneryfa północna jest zdecydowanie tańsza od południowej, przez wzgląd 

na mieszkańców. Ceny na południu są dyktowane wyłącznie turystyką. 

Klimat jest tu sielankowy, pomimo normalnej pracy mieszkańców, pomimo 

funkcjonujących wszystkich możliwych usług, urzędów itd. Dla nas 

Polaków, tak czy inaczej, sposób w jaki funkcjonują mieszkańcy północy 

jest po prostu wolny, bezstresowy i wakacyjny. Nikt nie goni do pracy na 

produkcji o 4 czy 5 rano. Słońce wstaje dość późno i nikogo nie popędza. 

Wszechobecna sjesta sprzyja południowemu lenistwu, aby wyruszyć na 

wieczorne ucztowanie, w zabytkowych centrach miasteczek.  

W czasach, kiedy turystyka pojawiła się na Teneryfie, Puerto de la Cruz było 

pierwszym turystycznym i zarazem luksusowym ośrodkiem. Zobaczysz tu 

wiele starszych, dużych hoteli, przerobionych na mieszkania lub 

unowocześnionych. Warto wiedzieć, że południe jako takie nie istniało dla 

lokalnej społeczności, nie było przyjemne do życia i mieszkania. Było 

suchym pustkowiem i nieużytkiem, z którego w latach 70tych przerodziło 

się w turystyczną mekkę. Wyrosło na nim betonowe miasto, kurorty, 

zagospodarowane przez hotele, apartamenty i atrakcje dla turystów. 

Oczywiście jest to z pożytkiem dla lokalnej społeczności, która może 

spokojnie żyć z dala od turystów, a wyspa ma szansę zachować swoją 

tożsamość na północy. 

Miasta na północy Teneryfy to lokalne perełki pod względem historii, 

architektury, czy klimatu. Bez względu na to, gdzie się zlokalizujesz na 

nocleg, odwiedź przynajmniej jedno z tych lokalnych miast. Ich ułożenie 

pozwala na szybkie zwiedzenie, z przerwą na lokalną kawkę cortado leche y 
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leche (lub “leche leche” jak zamawiają ją mieszkańcy). Na północy znajduje 

się zdecydowana większość naturalnych atrakcji wyspy. 

Pogoda na północnej Teneryfie to temat rzeka, rwący i dla wielu nie do 

przejścia, a do tego owiany wieloma mitami, półprawdami i mocnym 

zakłamaniem biur podróży. Na swoje usprawiedliwienie mam 7 miesięcy 

mieszkania właśnie w tej części wyspy, w najzimniejszych miesiącach, czyli 

zimą i wiosną. Wiem o czym piszę, z doświadczenia. 

Pewnie zdarzyło Ci się usłyszeć, że na północy jest zimno, ciągle pada, 

mocno wieje, a słońca nie ujrzysz bo stale zasłaniają je chmury. Ogólnie to 

zima i mróz, prawie Antarktyda i nie warto nawet myśleć o wakacjach na 

północy Teneryfy.  

Skąd te mity? Stąd, że biura podróży oraz biznes turystyczny zarabia na 

sprzedaży wycieczek i wynajmie noclegów, hoteli etc., które zlokalizowane 

są masowo na południu. Dlatego za punkt honoru mają odciągnięcie 

potencjalnego klienta jak najdalej, od myślenia o północy Teneryfy. Jeśli 

udasz się do biura podróży, to propozycje Teneryfy północnej znajdziesz 

tylko w tych największych, ale musisz się o te propozycje upomnieć. 

Sprzedawca na 90% będzie je odradzać, strasząc niepewną pogodą. 

Jak jest naprawdę? Jak widać na mapie podziału klimatycznego, różnica 

między opadami deszczu na południu z kurortami, a lokalnymi 

miasteczkami na północnym wybrzeżu to 100-200 jednostek. Tak, zdarza 

się deszcz i chmury (na południu również, ale o tym nikt nie mówi), zdarza 

się niższa o 3-5 stopnie C temperatura niż na południu wyspy. Zdarzają się 

też anomalia, które nie są wcale rzadkością, w końcu to mała wyspa, 

otoczona oceanem! Różnice te zauważysz szczególnie zimą, latem nie będą 

odczuwalne. 

Pogoda na północy Teneryfy jest gorsza w miesiącach zimowych. W ciągu 

mojego pobytu zdarzył się dość zimny luty, co oznacza 15-17 stopni C w 

ciągu dnia i 2 tygodnie deszczowe, przy czym deszcz padał głównie w nocy.  
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Chmury często gromadzą się w dolinie Orotavy i nie przechodzą przez 

masyw górski. Góry Anaga i miasto La Laguna są pokryte chmurami 

prawie zawsze bez względu na porę roku. Tam jeździmy głównie na 

jednodniowe wycieczki i raczej nam to nie przeszkadza, a dodaje uroku i 

klimatu. 

Miasto Puerto de la Cruz i inne na wybrzeżu, w stronę Teno są podobne do 

siebie pogodowo, ale zupełnie inne niż pogoda w górach Anaga czy La 

Lagunie. Na wybrzeżu północnych miasteczek zdarzają się pochmurne dni, 

co wcale nie oznacza, że promienie słoneczne nie opalają! Wręcz 

przeciwnie, nie daj się zwieść i zabezpiecz skórę pomimo pochmurnego 

nieba. Opalisz się przez chmury, a plaża będzie tak samo oblegana jak w 

bezchmurny dzień. Pochmurne dni pozwalają odetchnąć od prażącego 

słońca, zwłaszcza osobom starszym i rodzinom z dziećmi, a także tym, 

którzy zamiast plażować wolą zwiedzać. 

Wiatr to mit, który został dopisany do pozostałych. Wiatr na Teneryfie 

oczywiście wieje, ale najbardziej i najpewniej w okolicach Costa Silencio 

oraz Medano, na południu wyspy. Tam zlokalizowane są największe szkoły 

surferskie, właśnie ze względu na najczęściej występujące wiatry. 

Najbardziej wietrznymi z Wysp Kanaryjskich są Lanzarote oraz 

Fuerteventura. 

Uwielbiam tę głębię krajobrazu, dzikość, lokalną atmosferę, klimat i duszę 

miast na północy Teneryfy. Nie znalazłam tego nigdzie na południu. Jeśli 

wybierasz się na krótko, to pewnie ryzyko opadów musi być najmniejsze, 

dlatego rozumiem w pełni wybory turystycznego ruchu, nie rozumiem 

natomiast osób, które były jedynie na południu i mają odwagę wyrażać z 

całą dozą pewności, przeróżne półprawdy o wyspie. 

Północ Teneryfy to dla mnie kolory, smaki, zapachy, muzyka, szum oceanu, 

rozgrzany czarny piasek, uśmiechnięci i temperamentni mieszkańcy w 

różnym wieku. Tutaj czuję się jak w domu, jak u siebie. Tutaj nie straszą 
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mnie butiki najdroższych marek selektywnych, ani kluby pełne turystów z 

różnych krajów Europy kontynentalnej, szukający rozrywki. Na północy jest 

moja prawdziwa Teneryfa. 

Wyspa jest na tyle mała, a jednocześnie dobrze skomunikowana, że w 

godzinkę możesz być w zupełnie innym miejscu, z inną pogodą i innym 

klimatem. Jeśli chcesz zwiedzać, to miejsce noclegowe najlepiej 

zabookować na północy, lub w okolicach stolicy (to bardziej alternatywna 

opcja).  

Warto wziąć pod uwagę wszystko powyższe, jeśli Twoje wakacje na 

Teneryfie to tylko i wyłącznie wypoczynek, nastawiasz się głównie na 

plażowanie, a zwiedzanie to nie Twoja bajka. W takim przypadku 

zdecydowanie polecę Ci południe wyspy, na którym znajdziesz największy 

wybór hoteli, łatwo dostępnych plaż, mniejsze ryzyko opadów i chmur w 

miesiącach zimowych. O południu przeczytasz w kolejnym podrozdziale. 

TIP: Wybierz północną część wyspy, jeśli cenisz zróżnicowany krajobraz, 

nastawiasz się na egzotyczną roślinność, zwiedzanie i plażowanie, chcesz 

poznać prawdziwą i lokalną atmosferę wyspy i jej mieszkańców, nie 

straszna Ci chmurka na niebie, jesteś elastyczny i dostosujesz plan wakacji 

na bieżąco.  

Turystyczny raj południa, czyli słońce, plaża, wieczne lato. Gdzie jest 

haczyk? 

Teneryfa południowa jest bardziej stabilna pogodowo, to oznacza że 

pogoda nie zmienia się tutaj tak szybko w ciągu dnia, jak może się to 

zdarzyć np. w Puerto de la Cruz. Na południe Teneryfy dociera też 

zdecydowanie mniej chmur, ponieważ zatrzymuje je pas gór. Nie oznacza 

to jednak, że na południu nie zobaczysz chmur czy deszczu (zobacz zdjęcia 

i kamerki online). Nie zapominaj, że lecisz na wyspę na oceanie, wokół 

której nie znajduje się nic, oprócz szerokiej i głębokiej wody. Na południu 

12



TENERYFA NA WŁASNĄ RĘKĘ BY ARLETA ADAMSKA 

Teneryfy deszcze i chmury oczywiście również się zdarzają, chociaż nie jest 

to ten sam rodzaj deszczu, który znamy z Polski i ten sam rodzaj chmur. Na 

Teneryfie opalisz się przez chmury, także zawsze i bezwzględnie stosuj 

ochronę skóry. 

Południe wyspy jest bardziej słoneczne, natomiast różnica w ilości opadów 

między północnym wybrzeżem, a południem to około 100-200 jednostek, 

czyli całkiem niewiele w rzeczywistości, w porównaniu do opinii jakie 

słyszymy powszechnie. Powietrze na południu Teneryfy jest zdecydowanie 

bardziej suche niż na północy. Niestety trudno poczuć tutaj tę orzeźwiającą 

oceaniczną bryzę i swieżość, którą zapewnia nam północ. 

Jeśli wybierasz się na Teneryfę w zimie, to południe wyspy będzie dobrym 

wyborem, o ile ponad wszystko cenisz pogodę podczas urlopu. Wyspa jest 

na tyle mała, że bez problemu dostaniesz się na drugi koniec w ciągu 90 

minut samochodem, lub środkami komunikacji publicznej. Z tego powodu 

pogoda dla podróżników ma mniejsze znaczenie, ponieważ można ją 

zmienić zaledwie w godzinę. Wystarczy przemieścić się w inne miejsce i 

zwiedzać inną część Teneryfy. 

Południe Teneryfy pod względem pogody jest najlepszym wyborem dla 

wszystkich, którzy stawiają na plażowanie, opalanie, odpoczynek nad 

basenem. Nie bez powodu to tutaj powstała turystyczna mekka, główny 

turystyczny ośrodek na Teneryfie. W latach 70-tych na wybrzeżu Costa 

Adeje zaczęły powstawać pierwsze hotele, ośrodki masowej turystyki. 

Wcześniej nie istniało tu niemal nic, poza kilkoma portami, pozwalającymi 

na przemieszczanie się pomiędzy wyspami oraz transport produktów.  

Poznałam na Teneryfie wielu lokalnych mieszkańców, którzy opowiadali mi 

o historii wyspy, o tym jak powstawały pierwsze hotele, o tym jak 

powstawały lotniska, o tym jak na południu nie było nic, ale to zupełnie nic, 

aż pojawili się inwestorzy z różnymi źródłami swoich inwestycji. Tak 

powstały hotele. Tak powstały pierwsze turystyczne miasta, gdzie 
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mieszkają osoby obsługujące turystyczny ruch, osoby na emigracji, i ich 

klienci, czyli turyści z całego świata.  

Miasteczka południa utrzymane są w klimacie Teneryfy północnej, ale 

niestety nie jest to to samo, co na północy. Tutaj wszystko mam wrażenie (i 

porównanie) jest stworzone pod turystę. Wszystko jest dość świeże i 

brakuje autentyczności, która zaskakuje na każdym kroku w 

miejscowościach na północy.  

Atmosfera południa wyspy jest po prostu turystyczna, wakacyjna. Tutaj 

wszyscy robią wszystko, aby turysta czuł się jak na wakacjach swojego 

życia. Tutaj spotkasz galerie przy promenadzie, drogie sklepy marek 

luksusowych i selektywnych, oraz całą masę klubów na nocne imprezy.  

Nieco inaczej jest w okolicy Los Gigantes, Costa del Silencio oraz El 

Medano. Los Gigantes to mała, ale spokojna okolica, w której wyobrażam 

sobie błogi wypoczynek, chociaż z plażą jest ciężko, bo ta pod klifami jest 

niezwykle mała, a turystów lokalnych i przyjezdnych całkiem sporo. El 

Medano i okolice to bardzo wietrzne rejony, pełne surferów i ich 

niezwykłego luzu. Uwielbiam tę atmosferę którą tworzą! Tutaj niestety 

będzie wiało i to bardzo, w zasadzie ciężko czasem wyjść na plażę, chyba że 

w surferskim kombinezonie. W przeciwieństwie do Costa Adeje i Los 

Cristianos, tutaj nie funkcjonują duże centra handlowe ani nadmiar 

turystów. Jest to raczej mały ośrodek turystyczny, co ma swoje plusy i 

minusy oczywiście.  

Jeśli już wybrałabym południe na spokojne wakacje, to celowałabym w 

jego dwa skrajne końce, omijając środek wybrzeża. Lub bardziej 

alternatywnie w miejscowości pod stolicą. Niestety roślinności tutaj też jak 

na lekarstwo. Wielbiciele roślin i egzotyki, powinni wybrać bezwzględnie 

północ wyspy. Wielbiciele drinków z palemką nad basenem, nocnych 

imprez, plażowania, wakacji all inclusive, doskonale się odnajdą w Costa 

Adeje i Los Cristianos. 
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O ile wybierając się na Teneryfę w zimie, południe wyspy będzie dobrym 

wyborem, o tyle wybierając się w miesiącach letnich, warto to przemyśleć 

dwa razy. Temperatury i słońce mogą być uciążliwe, zwłaszcza jeśli nie 

mamy możliwości schowania się nigdzie poza hotelem, a o zielonym parku, 

cieniu palmy i ławce w cieniu lokalnych kamienic, możemy tu tylko 

pomarzyć. Klimat południa Teneryfy jest suchy i ciepły. Niestety nie 

zachwyci Cię tutaj ani bujna roślinność, ani egzotyka, ani głębia krajobrazu.  

Południe Teneryfy jest jałową, na pierwszy rzut oka pustynną przestrzenią. 

Roślinność znajduje się w pobliżu kurortów hotelowych. Wystarczy 

wyjechać poza hotelowy obszar miasteczka, i niestety nie ujrzymy nic 

ciekawego, dopóki nie dotrzemy do kolejnego turystycznego miasteczka.  

TIP: Południe Teneryfy odpowiednie jest zdecydowanie dla osób 

szukających typowo turystycznych atrakcji, szerokiego wyboru hoteli, 

nastawionych głównie na plażowanie i odpoczynek stacjonarny w stylu all 

inclusive. Na południu znajdziesz plaże przystosowane do wypoczynku z 

dziećmi oraz parki rozrywki dla dzieci. Polecam również południową część 

wyspy, jeśli wybierasz się na Teneryfę w zimie. Warto wiedzieć, że większość 

atrakcji wyspy znajduje się na jej północnej stronie, co jest istotne jeśli 

chcemy intensywnie zwiedzać. 
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2. Wybór terminu wyjazdu 

Dla większości z nas wybór terminu wyjazdu jest ściśle uzależniony od 

trybu pracy, związanej z nią dni urlopowych, czy też szkolnych wakacji i ferii. 

Teneryfa zdecydowanie różni się od innych europejskich destynacji. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę sezon turystyczny, to bardziej przypomina 

destynacje Azjatyckie. Wysoki sezon turystyczny na Teneryfie przypada 

zimą oraz latem. Wybierając się w tych okresach, trzeba mieć na uwadze 

wcześniejszą rezerwację lotów, noclegów i atrakcji.  

O ile Twój wyjazd uwarunkowany jest tymi dwoma, szczególnymi okresami 

w roku, weź pod uwagę przypadające w nich lokalne święta oraz święta 

katolickie, które obchodzone są na Teneryfie dość widowiskowo. Teneryfa 

słynie z “fiest”, co oznacza że niemal w każdym miesiącu coś się dzieje. 

Możesz wziąć udział w lokalnych świętach takich jak Romeria, które 

obchodzone są w lokalnych miasteczkach w maju, lub w hucznym 

karnawale, który przyciąga tłumy turystów zimą. Warto sprawdzić, czy 

podczas pobytu mamy szansę zobaczyć lokalne wydarzenia. Z pomocą 

przyjdą rezydenci, hotelowa recepcja, czy nasza grupa na facebooku, oraz 

blog. Niestety nie podam tutaj dokładnych dat poszczególnych świąt i 

wydarzeń, bo jak wiesz, większość z nich jest po prostu ruchoma. 

Co w przypadku, kiedy masz całkowicie wolny wybór, możesz polecieć w 

dowolnym terminie? Kiedy najlepiej polecieć na Teneryfę? Biorąc pod 

uwagę, że Teneryfa to całoroczna wyspa, częstująca nas wiosenno-letnią 

pogodą, mamy nieograniczony niczym wybór. To najcieplejsze miejsce w 

Europie. 

Teneryfa latem 

W miesiącach letnich, typowo wakacyjnych, wyspa notuje najwyższe 

średnie temperatury powietrza oraz wody w oceanie, a także najniższe 
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wskaźniki opadów deszczu. W lecie czeka was najpewniejsza i 

najstabilniejsza pogoda na całej wyspie. 

Osobiście omijałabym terminy typowo wakacyjne tj. lipiec-sierpień, ze 

względu na wakacyjny ruch turystyczny i wyższe ceny. Jeśli wakacje to 

Twoja najdogodniejsza możliwość wyjazdu, spróbuj zarezerwować termin 

na przełomie czerwca i lipca lub pod koniec, na przełomie sierpnia i 

września. 

Słońce w miesiącach letnich wstaje dość późno w porównaniu do Polski, 

ale plus jest taki, że  wyśpisz się spędzając tutaj urlop. Noce są znacznie 

cieplejsze niż wiosną, stąd średnia temperatur jest o wiele wyższa. 

Lato to czas owocowania. Zjesz wtedy najbardziej różnorodne, lokalne 

owoce i zobaczysz najwięcej rozkwitniętych roślin. To dobry termin na 

wybranie się do ogrodu botanicznego i parków np. w Santa Cruz i Puerto 

de la Cruz.  

Teneryfa jesienią  

We wrześniu roślinność zaczyna być zmęczona słońcem i czeka na jesienny 

odpoczynek. Początek jesieni to najcieplejszy ocean, nadal letnie i długie 

dni oraz ciepłe wieczory. Późną jesienią pojawiają się pierwsze gwałtowne i 

intensywne deszcze, nawadniające spragnioną ziemię. Rok w rok internet 

obiegają filmiki wzburzonego oceanu, który wdziera się na ląd powodując 

szkody. Na szczęście są to krótkie zjawiska, wręcz epizody, które nie 

powinny mieć realnego wpływu na twoje wakacje. Wyjazd na urlop w 

ponurym, jesiennym  październiku czy listopadzie, z pewnością pomoże Ci 

przetrwać zimę i zapewni dawkę słońca aż do wiosny! 

Teneryfa zimą 

Teneryfa w zimie to popularny wybór, ze względu na ferie zimowe, 

karnawał, święta, a także różnicę temperatur w porównaniu do Polski.  
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W zależności od tego jaka zima przypadnie na Teneryfie (podobnie jak w 

Polsce), mamy łagodną wiosnę przechodzącą w lato na całej wyspie, lub 

większe skrajności, ze śniegiem włącznie. Ten ostatni pojawia się zimą na 

Teide, a przy silniejszych zimach na całej kalderze. Osobiście właśnie taką 

zimę spędziłam na Teneryfie - ze śniegiem na wulkanie od grudnia do 

kwietnia, oraz na całej kalderze w lutym i marcu.  

Nie przeszkadzało to jednak w plażowaniu w Puerto de la Cruz, z widokiem 

na pięknie ośnieżony masyw Teide! Załamanie pogodowe nastąpiło w 

lutym, kiedy przez dwa tygodnie utrzymywała się temperatura nie 

przekraczająca 17 stopni w dzień, i spadająca do 7 w nocy. Oczywiście nie 

jest to regułą, a zima 2019/2020 była wyjątkowo łagodna zarówno w Polsce, 

jak i na Teneryfie (śnieg na Teide pojawił się na bardzo krótko i jedynie na 

szczycie). 

Woda w oceanie ma najniższą temperaturę (18/19 stopni C), ale biorąc pod 

uwagę, że jest to temperatura Bałtyku w lecie, to chętnych na kąpiele nie 

brakuje. Zwłaszcza turystów z Niemiec, Polski i Skandynawii. 

Teneryfa wiosną 

Po zimnym lutym i chłodnym marcu, kwiecień pamiętam doskonale. 

Przyszło znowu lato! Na wulkanie zalegały jeszcze resztki śniegu, kilka razy 

zrezygnowaliśmy z wejścia na wulkan, ponieważ szlaki były zamknięte, a 

kolejka nieczynna. Pogoda zmienia się stopniowo na północy, a na 

południu zaczyna stabilizować się. Jest zmiennie. Jeśli widzisz chmury to za 

moment ich nie będzie, albo będą z drugiej strony wyspy. Wiosna to 

bardzo dobry czas na wyjazd, aż do późnej jesieni. Ryzyko opadów w tych 

miesiącach małe, chociaż niewykluczone. 

W kwietniu obchodziliśmy urodziny na wulkanie, oraz odwiedziliśmy 

południową część wyspy tego samego dnia. Rano ubrani w termoodzież, 

weszliśmy na szczyt wulkanu i trzymaliśmy w rękach śnieg, oddychając 
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mroźnym powietrzem (to była mocna zima!), a po kilku godzinach 

kąpaliśmy się w oceanie i grzaliśmy w słońcu w el Medano. Teneryfa pod 

tym względem jest niesamowita. Pogodę na kąpiel znajdziesz tutaj prawie 

zawsze. Na tak małym skrawku ziemi, tyle różnorodności. 

Termin wiosenny to też dobry wybór, jeśli chcesz uniknąć turystycznego 

natłoku. Termin między karnawałem a wakacjami, zdecydowanie jest 

moim ulubionym na odwiedzenie wyspy. Wyspa rozkwita, pięknie pachnie, 

północ eksploduje zielenią i kwiatami. Odbywa się sporo lokalnych 

wydarzeń.  

Kiedy najlepiej polecieć na Teneryfę? 

Odpowiedź może być różna i bardzo różnić się od rzeczywistości jaką 

zastaniesz. Zależnie od tego jakiej pogody oczekujesz, musisz dobrać 

miesiąc dopasowany do swoich potrzeb. Jeśli chodzi o mnie, to z czystym 

sercem polecę Ci miesiące letnie na całej wyspie, o ile w planie masz 

plażowanie na pierwszym miejscu. Miesiące wiosenne od kwietnia od 

czerwca również, chociaż musisz się nastawić na możliwe opady, 

niezależnie od miejsca pobytu. Wiosenny czas jest najlepszy na zwiedzanie, 

plażowanie i zobaczenie różnorodności wyspy, kiedy wszystko zaczyna 

rozkwitać i owocować, a kontrasty kolorów są największe. 

Jesień jest terminem, w którym możesz trafić na chwilowe ulewy 

(październik i listopad), podobnie jak w lutym. Zdarzają się nawet 

"powodzie" chociaż wygląda to inaczej niż w Polsce. Woda zmywa z gór 

błoto i nadmiar wody, a następnie spływa specjalnymi kanałami do oceanu. 

Jeśli trafisz na taką ewentualność, to masz szczęście zobaczyć rzadkie 

zjawisko. Nie ma co liczyć wtedy, że na drugiej części wyspy będzie lepiej, 

wtedy wszędzie są chmury i możliwy deszcz. Na inną pogodę po drugiej 

stronie wyspy można liczyć tylko, jeśli deszcz jest niewielki, a chmury 

zostały zatrzymane przez kalderę wulkanu. 
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Uważałabym na późną jesień oraz styczeń/luty/marzec, jeśli nastawiasz się 

na plażowanie. To dobre miesiące na zwiedzanie, z nastawieniem że 

pogoda może nas miło zaskoczyć, ale też może popadać lub pochmurzyć. 

Tak wiem, właśnie wtedy najwięcej osób chce wyjechać, ze względu na 

zimę w Polsce, karnawał, święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. Dobra 

wiadomość jest taka, że bez względu na to jaką porę w miesiącach 

zimowych wybierzesz, temperatura zawsze będzie dużo wyższa niż w 

Polsce, to akurat gwarantuję! Lecąc w tych terminach spakuj coś na 

chłodniejsze wieczory, pochmurne dni i wietrzne noce, ale nie zapomnij o 

stroju kąpielowym, ten również założysz, bez obaw!  

W sezonie świąteczno-karnawałowym niekoniecznie trafisz na 

najcieplejszą pogodę (w dzień można się opalać i kąpać, ale wieczorem 

lepiej zabrać lekką kurtkę lub sweter, mieć coś na deszczowe dni), za to 

wrażenia i towarzyszące imprezy będą jedyne w swoim rodzaju, a sezon 

jest wtedy jednym z najwyższych na wyspie. 

W miesiącach marzec-kwiecień-maj na wyspie jest najniższy sezon. 

Niektóre z małych lokali są zamykane na krótki czas, remontowane, 

właściciele wyjeżdżają lub przygotowują się na nowy sezon. To świetny czas 

na zwiedzanie w stylu slow. 
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3. Pogoda na Teneryfie 

Podczas krótkiego, wakacyjnego wyjazdu najważniejsza jest… pogoda! I 

chociaż moje zdanie na ten temat jest dość niepopularne, to jednak spora 

dawka racjonalizmu w tej kwestii jest potrzebna, aby zamiast jedynie 

narzekać lub chwalić pogodę, móc cieszyć się wakacjami bez względu na 

mniej, lub bardziej kapryśną aurę. Dobra wiadomość jest taka, że Teneryfa 

to najcieplejsze miejsce w Europie! 

Teneryfa nazywana jest wyspą wiecznej wiosny, ale na pewno nie jest to 

polska wiosna. Chcę dać Ci proste wskazówki, powiedzieć jak z tą pogodą 

jest, jak się na nią przygotować, lecąc na Teneryfę.  

Na Teneryfie upały ciężkie do zniesienia, trafiają się sporadycznie. Głównie 

podczas zjawiska nazywanego kalimą, kiedy do wyspy dociera powietrze z 

burzy piaskowej na Saharze.  

Będąc na Teneryfie (jak i całym archipelagu Wysp Kanaryjskich), możesz 

doświadczyć dotkliwiej zjawiska zwanego kalimą, o ile będziesz mieć to 

(nie) szczęście i spotka Cię w czasie twoich wakacji. Zdarza się kilka razy w 

roku i przynosi natychmiastowe ocieplenie powietrza o kilka stopni, oraz 

niezbyt przyjemny pył, który osiada po kilku dniach na wszystkim, łącznie z 

naszymi nozdrzami. W tym czasie widoczność znacznie się zmniejsza, a 

nadchodzącą kalimę można również zobaczyć, ponieważ tworzy widoczny, 

lekko żółty pas między oceanem, a niebem. Jest to naturalne zjawisko, nie 

trzeba się go obawiać. W zależności od siły, mija po kilku dniach lub 

godzinach. Najsilniejsze kalimy potrafią zatrzymać ruch na lotniskach na 

kilka godzin, do poprawy widoczności. Często towarzyszy im wiatr, o różnej 

sile. 

Typowo wiosenny i letni klimat panuje na Teneryfie przez większość roku. 

Dla mnie to połączenie polskiej wiosny z małą ilością opadów i lata, z 

prażącym słońcem. Różnica polega na tym, że te dni przeplatają się i jest 
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opcja, że w styczniu będziesz się wygrzewać, a w maju termometr pokaże 

jedynie 20 stopni w cieniu. 

Jak to jest z tą wyspą wiecznej wiosny w takim razie? Wiosna w Polsce to 

ulewy i burze, nieco słońca, czasem krótki rękawek i pierwsza sukienka w 

roku. Deszcz na Teneryfie i deszcz w Polsce to dwie różne bajki. Kiedy pada 

w Polsce to nie wyjdziesz bez parasola, albo w ogóle nie chcesz wyjść przez 

kilka dni. Kiedy pada na Teneryfie, to jest to chwila, ale deszcz może być 

ulewny przez kilka minut, lub prawie niezauważalny i szybciej minie niż 

wyjdziesz z hotelu. Inna sprawa to miesiące zimowe, kiedy potrafi padać 

codziennie w nocy, lub przez kilka godzin w ciągu dnia. W końcu to wiosna, 

prawda? Chmury nie oznaczają deszczu, do tego trzeba się przyzwyczaić. 

Słońce opala tu przez chmury i jest to bardzo zdradliwe, zwłaszcza jeśli to 

zignorujesz. 

Pogoda, choć do przewidzenia, to w wielu przypadkach spłatała niezłego 

figla, zarówno nam jak i pewnie Wam podczas wakacji. Kiedy ktoś pisze do 

mnie z zapytaniem o pogodę, zwłaszcza z kilkutygodniowym 

wyprzedzeniem, to niestety, nie otrzymuje takiej wiadomości na jaką liczy - 

nie zapewniam pogody, chociaż chciałabym.  

Podczas wyjazdów planuję co i gdzie chcę zobaczyć, jakie są opcje na różną 

pogodę, aby niezależnie od pogody wykorzystać każdy dzień krótkiego 

wyjazdu. Nie polecam siedzieć z zaciętą miną w hotelowym pokoju, bo 

akurat zechciał popadać deszcz w środku lata na Teneryfie. Tak się zdarza. 

Anomalia pogodowe w ostatnich latach zdarzają się wszędzie. Można 

przewrotnie powiedzieć, że są już normą.  

O pogodzie spotkasz tyle opinii, ile osób je piszących. Pogoda się zmienia, 

występują anomalia, na wyspach zdarza się nawet pogodowy przegląd 

możliwości w ciągu jednego dnia, na różnych wysokościach.   
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Tabele temperatur, opadów, nasłonecznienia 

Poniżej podaję Ci tabelę z uśrednionymi temperaturami w poszczególnych 

miesiącach, którymi możesz się sugerować. 

Średnia temperatura i opady dla Santa Cruz (północna część, na wybrzeżu) 

Miesiąc I II III IV V VI VII VII

I

IX X XI XII Roczn

a

Średnie 

temperatury w 

dzień [°C]

21.

0

21.

2

22.

1

22.

7

24.

1

26.

2

28.

7

29.

0

28.

1

26.

3

24.

1

22.1 24,6

Średnie 

dobowe 

temperatury 

[°C]

18.

2

18.

3

19.

0

19.

7

21.

0

22.

9

25.

0

25.

5

24.

9

23.

4

21.

3

19.

4 

21,5

Średnie 

temperatury w 

nocy [°C]

15.

4

15.

3

15.

9

16.

5

17.

8

19.

5

21.

2

21.

9

21.

7

20.

3

18.

4

16.

6 

18,4

Opady [mm] 32 35 38 12 4 1 0 2 7 19 34 43 226

Średnia liczba 

dni z opadami

4.2 3.8 3.8 2.4 0.9 0.2 0.

0

0.3 0.9 3.1 4.7 5.4 29,7

Wilgotność [%] 64 65 62 61 61 61 58 60 64 66 65 66 63

Średnie 

usłonecznienie 

(w godzinach)

17

8

18

6

221 23

7

28

2

30

6

33

7

31

9

25

3

22

2

17

8

168 2913
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Średnia temperatura i opady dla Granadilla (południowa część, na 

wybrzeżu) 

Miesiąc I II III IV V VI VII VII

I

IX X XI XII Roczn

a

Średnie 

temperatury w 

dzień [°C]

21.

7

22.

0

23.

1

23.

1

23.

9

25.

4

27.

7

28.

4

27.

9

26.

8

24.

8

22.

8 

24,8

Średnie 

dobowe 

temperatury 

[°C]

18.

4

18.

5

19.

3

19.

5

20.

4

22.

1

24.

0

24.

7

24.

5

23.

4

21.

5

19.7 21,4

Średnie 

temperatury w 

nocy [°C]

15.

2

15.

0

15.

6

16.

0

17.

0

18.

8

20.

2

21.1 21.1 20.

0

18.

2

16.5 17,9

Opady [mm] 17 20 15 7 1 0 0 1 4 12 26 30 132

Średnia liczba 

dni z opadami

1.8 2.2 1.9 1.1 0.3 0.0 0.0 0.2 0.6 1.6 1.9 3.5 15,2

Wilgotność [%] 62 64 63 65 66 68 65 67 68 67 64 66 66

Średnie 

usłonecznienie 

(w godzinach)

19

3

19

5

22

6

21

9

24

6

25

9

29

5

27

7

213 21

4

19

3

195 2725
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Średnia temperatura i opady dla Güímar (na wysokości 2371 m n.p.m) 

Średnia dobowa temperatura oceanu (°C) 

Miesiąc I II III IV V VI VII VII

I

IX X XI XII Roczna

Średnie 

temperatury w 

dzień [°C]

7.

5

8.

0

10.

2

11.

8

14.

5

18.

9

23.

0

22.

6

18.

6

14.

3

11.1 8.8 14,1

Średnie 

dobowe 

temperatury 

[°C]

4.

3

4.

7

6.4 7.6 10.

1

14.

4

18.

5

18.

2

14.

5

10.

6

7.8 5.6 10,2

Średnie 

temperatury w 

nocy [°C]

1.1 1.3 2.7 3.5 5.8 9.9 14.

0

13.

8

10.

4

6.9 4.

5

2.4 6,4

Opady [mm] 47 67 58 18 7 0 0 5 13 37 54 60 366

Średnia liczba 

dni z opadami

4.

5

4.

0

4.1 2.7 1.1 0.2 0.1 0.5 1.6 3.7 4.

4

5.6 33,4

Wilgotność [%] 50 54 48 45 40 32 25 30 43 55 54 52 44

Średnie 

usłonecznienie 

(w godzinach)

22

6

22

3

26

0

29

4

35

6

38

2

38

2

35

8

29

5

25

9

22

0

218 3473

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Roczn

a

20,2 19,3 19,3 19,6 20,2 21,2 21,9 22,8 23,7 23,6 22,3 20,

8

21,2
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4. Jak i gdzie szukać lotów na Teneryfę 

Loty z Polski  

Loty na Teneryfę realizowane są z każdego większego lotniska w Polsce, z 

którego latają tanie linie lotnicze. Loty na Teneryfę z Polski odbywają się w 

trybie regularnym, co oznacza, że możemy polecieć na wyspę wiecznej 

wiosny o każdej porze roku, mając do wyboru nawet kilka lotów w 

tygodniu. Najpopularniejsze rejsy na Teneryfę z Polski to: 

● Warszawa Teneryfa  

● Katowice Teneryfa 

● Kraków Teneryfa 

● Wrocław Teneryfa 

Loty z zagranicy 

Lecąc na Teneryfę w wysokich sezonach, warto pokusić się o sprawdzenie 

cen lotów z sąsiednich krajów. Loty z Niemiec oraz krajów skandynawskich, 

bardzo często są tańsze niż lot bezpośredni z Polski. Jeśli nie straszne Ci 

przesiadki, to zalecam sprawdzić ceny z miast, których listę podaję poniżej. 

Warto wziąć pod uwagę odległość, jaką mamy do pokonania lecąc np. z 

Berlina, a także godziny które będziemy musieli spędzić na lotnisku 

przesiadkowym, może konieczny będzie dodatkowy nocleg. Pociąga to za 

sobą koszty, które trzeba przeliczyć, aby nie okazało się, że tracimy godziny 

cennego urlopu na przesiadywanie na lotniskach, a finalna cena będzie 

niewiele niższa niż lot bezpośredni z PL. Niemniej, w wysokich sezonach, 

możemy w ten sposób uzyskać nawet 50% niższą kwotę całkowitą np. 600 

zł zamiast 1200 zł. 

Osoby z duszą podróżnika, ucieszą się zapewne na możliwość szybkiego 

zwiedzania miasta przesiadkowego. Jeśli zależy nam na niskiej cenie i 

najszybszym dotarciu na Teneryfę, to znalezienie odpowiednich połączeń 
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będzie wymagało do nas większej uwagi. Pamiętaj o tym, że musisz 

przeliczyć czas na przesiadkę, odbiór i nadanie bagażu rejestrowanego 

(jeśli go masz). Loty przesiadkowe realizowane na jednej rezerwacji, dają Ci 

komfort i bufor bezpieczeństwa - przewoźnik przeliczył czas, wie że lecisz 

dalej, a w razie spóźnienia będzie czekał, lub zapewni inny lot i 

rekompensatę poniesionych kosztów (np. nocleg, wyżywienie).  

Popularne punkty przesiadkowe to: 

● Berlin 

● Wiedeń 

● Budapeszt 

● Skandynawia np. Sztokholm 

● Wielka Brytania (Londyn) 

● Barcelona, Madryt 

Loty bezpośrednie i czarterowe 

Bezpośrednio na Teneryfę polecisz z kilku lotnisk w Polsce, które obsługują 

tanie linie lotnicze oraz czartery w sezonie. Przy lotach czarterowych może 

zdarzyć się międzylądowanie, w trakcie którego do samolotu dojdą 

pasażerowie z innych lotnisk.   

W zależności od miejsca wylotu, bezpośredni lot na Teneryfę trwa planowo 

5,5-6,5 godziny. Zdarza się, że loty czarterowe na Teneryfę lub inną z 

Kanaryjskich Wysp, mają międzylądowania jeszcze w Polsce, wtedy lot trwa 

dłużej. 

Alternatywą do regularnych linii lotniczych, są loty czarterowe, kojarzone 

głównie z biurami podróży. Biura oferują sam lot, aby obniżyć własne 

koszty. Loty czarterowe odbywają się głównie w najwyższych sezonach, 
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zwłaszcza wakacyjnych. Loty czarterowe najłatwiej wyszukać w 

wyszukiwarkach lotów, lub bezpośrednio na stronach biur podróży. 

Ceny lotów  

Loty na Teneryfę nie należą do drogich, pomimo ogromnej odległości. 

Dzięki tanim liniom lotniczym, możemy korzystać z tanich lotów na 

Teneryfę. 

Co oznacza, że bilet jest tani? Kupując bilety lotnicze na Teneryfę 

spodziewaj się cen od około 400 zł w górę. Cena 200 zł za bilet w jedną 

stronę jest oczywiście bardzo dobrą ceną, nad którą nie zastanawiałabym 

się zbyt długo. Pisząc ebooka trafiłam na lot za 130 zł linią wizzair, 

bezpośrednio z Katowic na przełomie luty/marzec, sprawdzając na stronie 

przewoźnika (bilet powrotny to inna bajka, kilkakrotnie wyższa cena po 

tygodniu).  

Średnia cena za bilet to wspomniane 400 zł w jedną stronę. Powyżej 500 zł 

kosztują bilety w okolicach świąt, długiego weekendu majowego, 

karnawału i wakacji oczywiście, sięgając okolic 1000 zł.  

Pamiętaj, że bilet w jedną stronę może kosztować 200 zł, ale w drugą linia 

lotnicza policzy nas 2 lub 3 razy drożej, zwłaszcza jeśli wybierzemy 

regularny odstęp czasu tj. tydzień lub dwa, i ich wielokrotność. Na to mam 

swój sposób, o czym przeczytasz poniżej. 

Jak obniżyć cenę lotu? Kilka sposobów na tańsze loty 

Jeszcze 3-2 lata temu wystarczyło wiedzieć gdzie szukać tanich lotów, oraz 

czym różni się wyszukiwarka lotów od strony przewoźnika, a bilet za 200 zł 

był na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj ceny wyglądają zupełnie inaczej. Aby 

znaleźć dobrą cenę trzeba wiedzieć “jak” szukać, nie wystarczy wiedzieć  

“gdzie”.  
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Zasada obniżania cen lotów jest bardzo prosta, ale nie znaczy to, że dla 

każdego osiągalna. Im bardziej elastyczny jest Twój wyjazd, tym większe 

możliwości obniżenia ceny biletów lotniczych. Ważnym czynnikiem będą 

terminy, na ile jesteś w stanie nimi manipulować. Jeśli Twój urlop jest 

określony w 3 tygodniowej ramie, to masz zapas czasu na przesiadki, czy 

porównanie cen z różnych miast.  

Jeśli masz taką możliwość, to sprawdź czy lot z innego miasta, kraju, lub 

dwiema różnymi liniami, wyjdzie korzystniej cenowo. Jak wspomniałam, 

potrzebujemy tu sporo elastyczności. Spróbuj wybrać lot na Teneryfę w 

odpowiadającym Ci terminie i cenie, a następnie poszukaj lotu 

powrotnego inną linią lotniczą lub z przesiadką. O ile jest to dla Ciebie 

dogodne, możesz lecieć np. z Katowic, a złapać lot powrotny do Krakowa 

lub Warszawy czy Wiednia, w zależności jakie lotniska masz najbliżej, lub 

jak duża jest różnica w cenie. Sprawdź też opcję odwrotną. 

Warto skorzystać z wyszukiwarek lotów, ponieważ zdarza się, że dłużej 

utrzymują niskie ceny, niż na stronie przewoźnika. Dadzą Ci przegląd cen w 

danym zakresie czasowym, oraz pokażą możliwości, których zwykle nie 

bierzemy pod uwagę, na początku naszych poszukiwań. Następnie 

sprawdź bezpośrednio u przewoźników loty, które Ci odpowiadają. 

Najlepszym czasem na wyszukiwanie lotów, są wczesne godziny poranne 

w pierwszej połowie tygodnia. Pamiętaj też, aby regularnie czyścić pliki 

cookie przeglądarki, lub przeglądaj loty w trybie incognito.  

Niektóre linie lotnicze oferują członkostwo w klubie np. wizzclub. 

Korzystam z tej możliwości w zasadzie stale. Członkostwo opłacane jest raz 

na rok, a kwota członkowska zwraca się w 100% przy pierwszym zakupie 

lotów dla dwóch osób. Jeśli planujesz podróżować więcej niż raz w roku, to 

bardzo polecam przemyśleć taką opcję. Dzięki wizzclub mamy zniżki na 

bagaże i usługi, promocje otrzymujemy wcześniej niż osoby nie należące 

29



TENERYFA NA WŁASNĄ RĘKĘ BY ARLETA ADAMSKA 

do klubu, przysługują nam większe zniżki niż poza klubem, wcześniejszy 

dostęp do planów lotów na kolejny sezon.   

Podsumowując, aby uzyskać niższe ceny, w prosty sposób bez wiedzy 

tajemnej: 

● porównaj loty z przesiadką i bezpośrednie 

● sprawdź loty z okolicznych lotnisk (również zagranicą) 

● sprawdź różne linie lotnicze i wyszukiwarki lotów 

● jeśli to możliwe unikaj regularnych terminów, w tygodniowych 

odstępach  

● znajdź lot powrotny inną linią / na inne lotnisko niż wylot 

● szukaj lotów w godzinach porannych, w pierwszej połowie tygodnia 

● przeglądaj loty w trybie incognito, regularnie czyść pliki cookie 

przeglądarki 

● dołącz do klubu np. wizzclub, korzystając ze zniżek i specjalnych 

promocji dla członków 

● dla bardziej zaawansowanych: możesz sprawdzić ceny lotów w innej 

walucie oraz przeglądając loty, przy użyciu vpn z różnych państw 

(często wystarczy zalogować się z innego kraju i mamy kilkanaście 

euro w kieszeni na bilecie). 
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5. Rezerwacja samochodu 

Najlepszym sposobem poruszania się po wyspie jest oczywiście wynajęcie 

samochodu. Na ile wynająć samochód? To już zależy do Ciebie, od tego jak 

intensywnie chcesz zwiedzać. Wynajem auta na dłuższy termin jest zwykle 

tańsze. Może się okazać, że wynajmując na 3-4 dni zapłacisz niewiele 

mniej, niż wynajmując na 7 dni.  

Co warto wiedzieć przy wynajmie samochodu na Teneryfie? 

● Samochody z wypożyczalni są sprawdzone w warunkach, które 

zastaniemy na wyspie, to znaczy, że nie musisz obawiać się, czy auto 

dojedzie na wulkan - dojedzie, nawet jeśli jest to podstawowa corsa. 

● Warto sprawdzić różnicę w cenie przy wynajmie na 3 lub 4 dni i 7 dni. 

Nawet jeśli auto będzie stało pod hotelem przez pół tygodnia, to 

biorąc pod uwagę wygodę i cenę transferu na lotnisko, warto 

wynająć auto na cały pobyt i zwrócić na lotnisku przy wylocie. 

● Dla własnego spokoju i bezpieczeństwa wynajmij auto w 

wypożyczalni, oferującej pełne ubezpieczenie. 

● Możesz wykonać zdjęcia przy odbiorze samochodu, chociaż nie będą 

one konieczne w przypadku pełnego ubezpieczenia. 

● Nie musisz płacić za wynajem kartą kredytową, wystarczy karta 

debetowa (przy pełnym ubezpieczeniu nie masz obowiązku płacić 

kredytową). 

● Zadbaj, aby wynajęty samochód prowadzili jedynie zarejestrowani 

kierowcy (możesz podać kilku przy wynajmie, oczywiście muszą 

spełniać kryteria wiekowe). 

● Korzystaj jedynie z polecanych wypożyczalni. 
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● Wypożyczalnie oferowane przez linie lotnicze nie są najlepszym 

wyborem. Po przeliczeniu wszystkich opłat (które zobaczysz po 

dokładnym przeczytaniu warunków wynajmu) okaże się, że koszty 

ukryte są bardzo wysokie (np. absurdalna cena za bak paliwa lub 

mycie, godziny odbioru czy ubezpieczenia). 

● Zarezerwuj samochód przez internet, z wyprzedzeniem, aby mieć 

swobodny wybór auta i najlepsze stawki. 

● Dla mnie najlepszym punktem odbioru i zwrotu samochodu jest 

lotnisko. Popularne wypożyczalnie mają kilka punktów odbioru i 

zwrotu na wyspie. 

● Lecąc z biurem podróży, które zapewnia transfer, również możesz 

wynająć auto na lotnisku, zgłaszając to wcześniej w biurze lub u 

rezydenta. Jest to wygodna opcja, zwłaszcza jeśli lecisz z dziećmi, a 

autokar z biura przewozi turystów do kilku hoteli. Zyskujesz czas i 

wygodę, w jedną i drugą stronę. 

Najczęściej polecane, największe, sprawdzone i bezproblemowe 

wypożyczalnie funkcjonujące na całym Archipelagu Wysp Kanaryjskich to: 

● Autoreisen 

● Cicar 

Warunki wynajmu, ceny itp. ulegają zmianie w zależności od czasu, ale też 

prawa. Aby poznać aktualne warunki kliknij na wybraną wypożyczalnię, 

podlinkowałam je dla Ciebie. 

Wypożyczenie auta na miejscu również jest możliwe. Na Teneryfie 

funkcjonuje wiele mniejszych, lokalnych wypożyczalni, z których sami 

korzystaliśmy mieszkając w Puerto de la Cruz. Znajdziesz je w każdym 

turystycznym miejscu. Przy wynajmie na miejscu podpisywaliśmy umowę 
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w języku hiszpańskim, także trzeba brać pod uwagę znajomość języka, lub 

konsekwencje niezrozumienia umowy.  

Jeśli lecisz z biurem podróży, to rezydent będzie miał w swojej ofercie 

wynajem aut, ale cena będzie powiększona o prowizję, a terminy często są 

okrojone tzn. kto zarezerwuje “pierwszy ten lepszy”. 

TIP: Nie bój się używać klaksonu na zakrętach. To jest powszechna praktyka 

stosowana przez lokalnych. Nie denerwuj się, jeśli uznasz że ktoś na Ciebie 

trąbi (dba o wspólne bezpieczeństwo). Benzyna na Teneryfie jest zbliżona, 

a nawet tańsza niż w Polsce. Szerokiej drogi! 
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6. Transport publiczny 

Transport publiczny na Teneryfie jest dobrze rozwinięty. Do wszystkich 

głównych atrakcji turystycznych dojedziesz autobusem, a same trasy i 

przeżycia jakie oferuje lokalny autobus, zawsze były dla nas 

niezapomniane. Głównie ze względu na obserwację lokalnych 

mieszkańców, a także widoków i modlitw, aby kierowca “wyrobił” na 

kolejnym zakręcie. Polecam!  

Przystanki autobusowe są bardzo dobrze połączone, a węzły przesiadkowe 

wygodne i intuicyjne. Dodatkowo między stolicą Santa Cruz, a miastem La 

Laguna poprowadzona jest linia tramwajowa. Poruszając się z południa na 

północ, możesz wybrać linię bezpośrednią, ale do mniejszych miasteczek 

będzie konieczna przesiadka w większym mieście tj. stolicy, La Lagunie lub 

Puerto de la Cruz. 

Dla osób podróżujących autobusem po wyspie, przygotowano specjalne 

karty Ten+ obejmujące autobusy i tramwaje. Kartę kupisz na każdej 

większej stacji lub lotnisku, w kasach biletowych i specjalnych automatach 

biletowych. Karta jest przedpłacana wybraną kwotą. Po wejściu do 

autobusu podajemy kierowcy kartę oraz mówimy miejscowość, do której 

jedziemy. Kierowca odbija na karcie kwotę, aż do wykorzystania całej kwoty. 

Jeśli na karcie nie mamy wystarczającej kwoty na przejazd, to różnicę 

dopłacimy w gotówce u kierowcy. Na jednej karcie może jechać kilka osób, 

nie ma konieczności kupowania kilku kart. Podróżowanie z kartą jest 

korzystniejsze cenowo, niż w przypadku jednorazowych biletów. 

Jednorazowy przejazd możemy kupić bezpośrednio u kierowcy, jeśli będzie 

taka konieczność, lub jeśli nie planujemy podróżować częściej autobusem.  

Rozkłady jazdy sprawdzam najpierw przy pomocy google maps, gdzie 

wyznaczam trasę między interesującymi mnie punktami np. hotel -> Tea 

Santa Cruz, klikam ikonę transportu publicznego, a mapa zwraca mi 

możliwe przejazdy, godziny, przystanki i linie autobusowe. Następnie 
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można potwierdzić, czy rozkład z google maps zgadza się z oficjalnym 

rozkładem jazdy autobusów na titsa.com Weź po uwagę, że na Teneryfie 

nikt się rozkładami nie przejmuje. Podczas półrocznego pobytu nie 

zdarzyło nam się, aby którykolwiek autobus przyjechał na czas.  

Inne reguły dotyczą autobusu, który dowozi turystów pod kolejkę na 

wulkan El Teide. Niestety autobus kursuje raz dziennie, co jest dosyć 

niefortunne dla wielu zwiedzających. Bilety na ten autobus rezerwuje się 

osobno, nie obejmuje ich karta Ten+. Bilet najlepiej rezerwować z 

wyprzedzeniem, ponieważ jak wspomniałam, jest jeden kurs dziennie, a 

chętnych nie brakuje. Zarezerwujesz go na oficjalnej stronie titsa.com 

Jeśli chcesz odwiedzić przylądek Teno z latarnią morską, również weź pod 

uwagę autobus, ponieważ trasa jest częściowo zamknięta, a dojazd 

samochodem możliwy tylko wcześnie rano i po godzinie 19 (zależnie od 

pory roku). Możesz spokojnie dojechać samochodem do Buenavista, a 

następnie autobusem linii 369 dotrzeć do Punta Teno. 

Z ciekawostek: możesz spotkać się z określeniem “guagua” na autobus, a 

także na starszych przystankach autobusowych.  
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7. Bezpieczeństwo na Teneryfie 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa 

Z mojej perspektywy Teneryfa to bardzo bezpieczne miejsce. Nigdy, ale to 

nigdy nie zdarzyło  mi się zostać zaczepioną, nagabywaną, okradzioną, 

niezależnie od pory dnia i nocy. Jeśli dbasz o swoje bezpieczeństwo i nie 

wchodzisz w „szemrane” miejsca, nie poznajesz „szemranych” ludzi 

(których na wyspie nie brakuje mimo wszystko), nie ujawniasz zbyt wielu 

informacji o sobie przypadkowo poznanym ludziom, to możesz czuć się w 

pełni bezpiecznie. 

Będąc turystą musisz zdawać sobie sprawę z tego, jak dbać o swoje rzeczy 

osobiste., a nawet podarować 1 euro pseudo-parkingowemu, jeśli o to 

poprosi. Nie należy zostawiać swoich rzeczy bez opieki. W samochodzie 

zostawiać rzeczy mało istotne jeśli to konieczne, nie eksponować 

wartościowych rzeczy, sprzętów itd.  

Teneryfa to sielankowa atmosfera, ale w niej trafią się tacy, którzy będą 

chcieli wykorzystać twoją uśpioną czujność. Dbaj o siebie, swoje 

dokumenty i rzeczy osobiste. Zabierz ze sobą dowód i paszport, na 

wypadek kradzieży lub zagubienia jednego z nich. Możesz wrócić do domu 

bez problemu na drugim dokumencie, a zagubienie zgłosić lokalnej policji, 

bez angażowania ambasady, która znajduje się na kontynencie! Trzymaj 

dokumenty blisko siebie, miej ksero dowodu i paszportu na wszelki 

wypadek przy sobie i w hotelu. Kup przez wyjazdem torebkę specjalnie na 

dokumenty, kart i pieniądze, którą możesz nosić pod ubraniem. U mnie 

bardzo dobrze sprawdza się zgrabna, płaska, sportowa nerka której nie 

widać od ubraniem (taka zwykła z decathlonu, do biegania). 

Na Teneryfie notorycznie zdarzają się kradzieże w miejscach turystycznych, 

takich jak punkty widokowe. Turyści wysiadają z auta, często go nie 

zamykając, bo wychodzą na sekundę zrobić zdjęcie. Wielu z nich spotkała 
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niemiła niespodzianka po powrocie do auta. Urlop w takim momencie 

mamy z głowy, jeśli się nie zabezpieczyliśmy. Szczególnie w wysokich 

sezonach, grupy na fb zalewane są informacjami o kradzieżach, a ci którzy 

jeszcze nie wyjechali poważnie panikują, zasypując grupę pytaniami o 

bezpieczeństwo. Pamiętaj, że złodzieje nie mają wakacji, ani litości. Należy 

zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, takie jak wszędzie, nawet 

w Polsce, aby nasze wakacje były bezpieczne i bez niemiłych 

niespodzianek. 

Większym niebezpieczeństwem niż kradzieże, może być nasza własna 

brawura. Teneryfa nie jest łagodną wyspą. Przestrzegaj bezwzględnie 

zakazów, które obejmują szlaki turystyczne, najczęściej ze względów 

pogodowych, lub ze względu na np. osunięcia terenu. Nie ignoruj 

ratowników na plaży. Uwierz mi na słowo, że wiedzą lepiej od Ciebie (i 

mnie) co robią, wychowali się przy tej potężnej wodzie. Dzika plaża jest 

piękna, ale do podziwiania i opalania. Odradzam kąpiel na niestrzeżonych 

plażach. Ocean jest nieobliczalny. Dni, w których tafla wody była spokojna, 

nie było zbyt wielu podczas mojego mieszkania na wyspie.  

Selfie na klifach, może nie być warte utraty zdrowia, a nawet życia . Co roku 

w wysokim sezonie, otrzymujemy informacje o zaginięciach i akcjach 

ratunkowych. Przyjmijmy pokornie, że natura ma siłę i bezwzględność, 

której nie dorównamy, nawet największą odwagą.  

Absolutnie nie chciałabym, aby ta część zabrzmiała jak “strachy”. Powiem 

szczerze, że widziałam wiele niebezpiecznych sytuacji, w kilku 

nieświadomie sama się znalazłam. Nieświadomie, ponieważ środowisko 

Teneryfy jest mi obce. Wychowałam się na Śląsku, a nie nad oceanem i 

klifami (chociaż przed Teneryfą, przez ponad rok mieszkałam nad 

Bałtykiem). Po kilku potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, przestałam 

wchodzić na dachy, na zamknięte szlaki trekkingowe, a mój mąż 

bezapelacyjnie respektował uwagi ratownika, kiedy usłyszał po wyjściu z 

wody, że “nie byłby ratowany”. To, że wyszedł z wody to cud. Oczywiście 
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wtedy świetnie się bawiliśmy w ogromnych falach, na niewielkiej plaży, 

poza sezonem, kompletnie nieświadomi zagrożenia i prądów morskich.  

Celowo przyznaję się do błędów, które popełniliśmy, narażając nasze życie 

raz bardziej, a raz mniej świadomie. Byliśmy zakochani w wyspie, czuliśmy 

że wszystko możemy. Syndrom bycia królem świata, który towarzyszy 

ludziom na wakacjach, niestety nas nie ominął. Twoje bezpieczeństwo 

zależy głównie od Ciebie. Baw się dobrze i bezpiecznie na wakacjach. 

EKUZ 

Oprócz podstawowych zasad bezpiecznego podróżowania i spędzania 

czasu na wakacjach, przed wyjazdem warto zadbać o ubezpieczenie. Może 

nie jest to najbardziej ekscytująca część, ale zapewni Ci bezpieczeństwo i 

komfort psychiczny w czasie podróży. 

Przed wyjazdem zadbaj o kartę EKUZ. W obrębie Unii Europejskiej karta 

daje Ci prawo do korzystania z podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego 

bezpłatnie (tak jak w NFZ w Polsce). 

Cytując za stroną NFZ: “Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

(EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych 

świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego 

państwa członkowskiego UE. Posiadając tę kartę, możemy korzystać z 

publicznego systemu opieki zdrowotnej danego kraju na tych samych 

warunkach, na jakich korzysta z niej mieszkaniec tego kraju.” 

Wyrobienie karty jest bezpłatne, a wniosek składa się w lokalnym oddziale 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta zazwyczaj wydawana jest od ręki 

przy składaniu wniosku, ale lepiej zostawić sobie kilkudniowy zapas czasu. 

Ubezpieczenie Turystyczne 

Niezależnie od tego gdzie wyjeżdżam, czy to obszar Unii Europejskiej czy 

poza, wykupuję dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Takie 
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ubezpieczenie można dzisiaj kupić bez wychodzenia z domu, od ręki przez 

telefon i internet. Kilkadziesiąt złotych na okres do 14 dni, to standardowa 

oferta ubezpieczeń na terenie Europy, za ubezpieczenie typowo wakacyjne, 

bez sportów ekstremalnych. W budżecie całego wyjazdu jest to niewielki 

procent, a często okazuje się tym najważniejszym, zwłaszcza przy wyjeździe 

z nieletnimi i małymi dziećmi.  

Osobiście korzystam z ubezpieczenia April oraz PZU, ale systematycznie 

przy każdym wyjeździe sprawdzam, co dzieje się aktualnie na rynku 

ubezpieczeń, wybierając to najbardziej mi odpowiadające. Ubezpieczenia 

są oferowane również przez banki (korzystałam też z ubezpieczenia 

mBank). Na szczęście nigdy nie musiałam tych ubezpieczeń weryfikować 

na własnej osobie, czego również Tobie życzę. 

Przy wyborze ubezpieczenia, możesz skorzystać z wyszukiwarki 

ubezpieczeń Rankomat. Po podaniu kraju (lub krajów) do których się 

wybierasz, zakresu dat, ilości osób, oraz celu wyjazdu, wyszukiwarka 

wykona pracę za Ciebie, podając propozycje ubezpieczeń.  

Polecam poświęcić trochę czasu na przeglądanie ofert i wybrać najlepszą 

opcję dla siebie, biorąc pod uwagę ceny oraz zakres ochrony.  
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8. Płatności oraz ceny na Teneryfie 

Waluta, płatności, karty wielowalutowe 

Obowiązującą walutą na Teneryfie jest euro. Bez problemu zapłacisz kartą 

w wielu miejscach, gotówką wszędzie. W typowo lokalnych miejscówkach 

warto zapytać o płatność kartą przed złożeniem zamówienia, czy 

zakupami. Zdarza się, że płatność jest tylko gotówką.  

Warto mieć przy sobie część gotówki, a także kartę walutową/kantor 

online. Jeszcze do niedawna jedyną formą wymiany waluty, była wizyta w 

kantorze kilka dni przed wyjazdem. Aktualnie bardzo konkurencyjne stawki 

oferują kantory wymiany walut online, prowadzone przez banki i instytucje 

finansowe. Najprawdopodobniej twój bank również ma ofertę kont i kart 

walutowych do konta osobistego. Obok kantorów walutowych online 

powstała aplikacja Revolut, która zmieniła sposób zarządzania finansami w 

podróży, i stała się najpopularniejszą formą płatności wykorzystywaną 

przez podróżników.  

Osobiście korzystam z tej aplikacji i karty wielowalutowej w podróży, a 

także w kraju. Aplikacja oferuje jedne z najlepszych kursów walut, bijąc na 

głowę te oferowane przez banki. Dzięki niej nie muszę zastanawiać się w 

jakiej walucie płacić i którą kartą. Bezpłatną kartę WIELOwalutową, z 

najbardziej korzystnym dla podróżników i płatności zagranicznych 

kantorem online, założysz tutaj. Konto zakładasz przez aplikację w 

telefonie, a następnie możesz zamówić wybraną kartę płatniczą 

(bezpłatną!), którą otrzymasz w ciągu 2-3 dni kurierem.  

Kartę przedpłacamy z dowolnego konta. W aplikacji możemy 

przewalutować pieniądze na dowolną walutę, tworząc subkonta walutowe. 

Pozwala to też na gromadzenie waluty i wymianę środków, kiedy kurs jest 

najkorzystniejszy (można nawet ustawić do tego alerty). 
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Jeśli zabawa w wymianę walut nie jest dla Ciebie, nie musisz tworzyć 

subkont w walutach. Możesz przelać złotówki nie wymieniając ich i 

zwyczajnie płacić kartą, po aktualnych kursach w dowolnej walucie i kraju. 

Aplikacja przewalutuje złotówki automatycznie w momencie płatności. Bez 

opłat i prowizji. Revolut ma pełną funkcjonalność standardowej karty 

wydanej przez bank. Możesz płacić zbliżeniowo w kraju i za granicą, oraz 

używać karty do płatności w internecie. 

Dodatkowo taką kartą, możesz wypłacać gotówkę w bankomacie za 

granicą, również bez ponoszenia opłat prowizyjnych do 800zł miesięcznie. 

Powyżej 800 zł / miesiąc będzie naliczana opłata prowizyjna, którą 

sprawdzisz na bieżąco w aplikacji. To najlepszy wg mnie sposób na 

oszczędność przy wymianie waluty, i płatnościach za granicą. Karta działa 

w Europie i Azji bez zarzutu. Sprawdziłam. 

Dodatkowo, widzimy w aplikacji kiedy i gdzie zapłaciliśmy, z nazwą firmy 

oraz adresem. Jest to niezwykle pomocne, kiedy chcemy mieć wydatki pod 

kontrolą. Samo dodawanie środków jest bardzo szybkie i proste, w zasadzie 

wystarczy kilka sekund. Aplikacja nie jest bankiem! Co ma swoje ogromne 

plusy, bez zbędnej papierologii. Wypróbuj aplikację i kartę wielowalutową 

Revolut. 

PS. W wypadku zgubienia lub kradzieży możemy zareagować natychmiast, 

w przeciwieństwie do standardowej karty. Aplikacja informuje na bieżąco o 

dokonanych płatnościach. Dla mnie ważne jest to, że karta jest 

przedpłacana i w razie utraty karty, nie stracę więcej środków, niż te które 

świadomie przelałam w aplikacji. 
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Ceny na Teneryfie 

Poniżej podam orientacyjne ceny produktów spożywczych na Teneryfie 

(2020). Ceny pochodzą z ofert popularnych marketów, które możesz 

sprawdzić dzięki… internetowi! Wystarczy wejść na stronę marketu np. 

Dino, Lidl, Mercadona i przejrzeć gazetkę promocyjną z cenami (oczywiście 

po hiszpańsku). Ceny podaję w euro. 

● zielony ogórek sztuka: 0,59  

● pomidorki cherry 300g: 0,79 

● lokalne banany kg: 0,5-1 

● tortilla ziemniaczana (tradycyjna hiszpańska tortilla): 1,29 

● ser żółty 300 g: 1,69 

● szynka drobiowa 250g: 1,19 

● pieczywo, bułka rustykalna 80g: 0,20 

● jogurt 6x125g: 1,09 

● hummus 200g: 0,69 

● dżem truskawkowy 450g: 0,95 

● płatki śniadaniowe nestle fitness: 1,25 

● wino obiadowe (kartonik 1l): 0,6 

● sangria (butelka 1,5l): 2  

● kawa najczęściej zamawiana przez lokalesów cortado leche leche: 

0,8-1,2 

● kawa americano lub latte: 2-4 

● pizza: od 7 euro 
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● zestawy obiadowe z winem (menu dnia): od 10 euro 

● tapas: 1-3 

● sernik (porcja): 4-5 

● lody (gałka): 1,2-1,5 
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9. Noclegi 

Noclegi to jedna z ważniejszych kwestii, które mamy przyjemność wybrać 

przed wyjazdem. Zależnie od tego jakim typem podróżnika jesteś, możesz 

mieć skrajnie różne podejście niż ja, czy ktokolwiek inny. Przygotowałam 

tutaj moje top 10 kwestii, które sprawdzam wybierając mieszkanie lub 

hotel. Są one uniwersalne, ale pewne kwestie w takich miejscach jak 

Teneryfa, mogą mieć większe znaczenie niż gdziekolwiek indziej na 

świecie. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze noclegów? 

Podam Ci moje zasady, którymi kieruję się przy wybieraniu mieszkania lub 

hotelu. Dzięki temu zawsze jestem zadowolona z wyboru noclegu. Moja 

checklista przy rezerwacji: 

1. Opis główny + opisy szczegółowe to podstawowa sprawa. Przeczytaj 

wszystko dokładnie. W razie wątpliwości napisz do właściciela 

obiektu, dopytaj o to, co jest dla Ciebie niejasne. 

2. Zdjęcia. Tutaj mamy dwie strony medalu. Jestem grafikiem, trochę 

fotografuję. Wiem, że brzydkie zdjęcia wcale nie oznaczają brzydkiej 

miejscówki, zwłaszcza przy wynajmie od osoby prywatnej. Ludzie nie 

potrafią robić profesjonalnych zdjęć, pomieszczenia są trudne do 

fotografowania, i warto o tym wiedzieć.  Brzydkie zdjęcia zazwyczaj 

odstraszają, dlatego często takie oferty są tańsze i myślimy, że coś z 

nimi nie tak - niekoniecznie jest to prawda. W Atenach wynajęłam 

mieszkanie z bardzo ciemnymi, nie zachęcającymi zdjęciami. W 

rzeczywistości mieszkanie było bardzo jasne, a zrobienie dobrego 

zdjęcia było trudne dla właściciela. Wiedziałam, że mieszkanie na 5 

poziomie i otoczone tarasem z 3 stron (to wynikało ze zdjęć), nie 

może być ciemne. Była to  kwestia tylko i wyłącznie źle zrobionych 

zdjęć, bez obróbki. Mieszkanko było czyste, jasne, większość rzeczy 
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całkowicie nowa, a cena niższa niż pozostałe oferty w tej dzielnicy. 

Może to nic wielkiego, ale zdradzam Ci właśnie niezły TRIK. Wiedząc o 

tym nie odrzucaj od razu ofert, przez źle zrobione zdjęcia w trudnych 

warunkach. Źle zrobione zdjęcia trzeba odróżnić od zwykłego 

niedbalstwa i próby ukrycia niefajnych szczegółów.  

3. Większość ofert ma dobre zdjęcia, które pokazują całość 

pomieszczeń. Często są robione szerokokątnym obiektywem (albo 

kamerką GoPro), przez co wydają się większe niż w rzeczywistości. 

Zawsze sprawdź metraż mieszkania, nie skupiaj się na samych 

zdjęciach. Porównaj zdjęcia z opisem, sprawdź czy wszystko się 

zgadza i jest spójne. Patrz na opisy pod zdjęciami, są pomocne. 

4. Komentarze/opinie - czytaj, sprawdź. Poprzedni klienci piszą ważne 

uwagi, potwierdzają lub zaprzeczają opisowi oferty.  

5. Nowe oferty bez opinii mają trudniej, przez co są tańsze. Możesz 

zaryzykować i skorzystać z niskiej ceny, albo pozostawić sprawdzenie 

miejscówki komuś innemu. Jeśli dopiero zaczynasz wyjazdy na 

własną rękę, to korzystaj ze sprawdzonych noclegów, ale jeśli kilka 

wyjazdów masz już za sobą, to polecam również wynajem nowych 

ofert. W takich sytuacjach kontaktuję się z wynajmującym, 

sprawdzam na ile jest wiarygodny, dostępny, komunikatywny. 

Dopytuję czy oferta jest nowa, czy mieszkanie świeżo po remoncie 

etc. W ten sposób udało mi się w bardzo niskiej cenie wynająć kilka 

mieszkań, których nikt przede mną nie wynajmował. Wszystko było 

świeżutko odremontowane, a wynajmujący starał się jak mógł, abym 

była zadowolona i wystawiła pozytywną ocenę.  

6. Kontakt z hostem (wynajmującym) to podstawa. Zawsze przed 

decyzją napisz do wynajmującego lub hotelu. Porozmawiaj, dopytaj, 

sprawdź jak szybko odpowiada, na ile jest przyjazny i pomocny. 

Dopytaj o opis, ofertę, o rzeczy które znajdują się w opisie, aby 
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sprawdzić czy wszystko się zgadza. Możesz zaproponować zniżkę, 

zwłaszcza jeśli wynajmujesz na krótko przed przyjazdem lub poza 

sezonem. Zdziwisz się, jak często wynajmujący się na nią zgodzi! 

7. Okna. W zasadzie to powinno znaleźć się przy zdjęciach, ale aby nie 

umknęło uwadze, ujmuję to osobno. Sprawdź, czy w 

pomieszczeniach są okna. To nie jest żart. W wielu ciepłych krajach z 

„piwnic” robi się mieszkanka, lub pokoje do wynajęcia. Jeśli nie 

chcesz mieszkać w piwnicy bez okien, sprawdź poziom lokalu w 

opisie i przejrzyj zdjęcia. Wpływ na to może mieć też różnica w 

wysokości terenu. Największe zaskoczenie w tym temacie przeżyłam 

w Kijowie na Ukrainie. Do mieszkania wchodziłam na 4 piętro, a za 

oknem miałam metr do ziemi! Jak na niskim parterze. 

8. Całe miejsce czy pokój? To czy wynajmujesz całe miejsce, czy pokój w 

wieloosobowym mieszkaniu lub domu, również jest do wyboru. 

Musisz o tym pamiętać przy wyborze swojego lokalu. Możesz 

zaznaczyć opcję od razu w wyszukiwarce, pod hasłem „rodzaj 

miejsca” lub sprawdzić bezpośrednio na interesującej Cię ofercie. 

Zwróć na to uwagę, zwłaszcza jeśli nie chcesz dzielić wspólnej  

przestrzeni z innymi osobami.  

9. Opłaty dodatkowe. Niektórzy wynajmujący doliczają opłaty np. za 

sprzątanie, czy podatek klimatyczny. Porównuj całkowitą kwotę za 

rezerwację, a nie tylko cenę za noc/tydzień. Opłata serwisu znajduje 

się w ofercie zawsze i nie można jej pominąć.  

10. Lokalizacja. Na mapie widać obszar, w którym znajduje się nasz 

nocleg. Polecam sprawdzić ten obszar na google maps przed 

rezerwacją. Dowiesz się jak wygląda budynek, okolica, jaka odległość 

jest do najbliższego sklepu, restauracji czy plaży. 
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Mam nadzieję, że nie przestraszyłam Cię tym opisem. Wszystko jest bardzo 

proste, jak zakup na allegro. Trzeba przeczytać ofertę, sprawdzić zdjęcia i 

napisać do wynajmującego w razie wątpliwości. Tylko i aż tyle. 

Gdzie rezerwuję noclegi? 

Baza noclegowa na Teneryfie jest bardzo rozbudowana, zwłaszcza na 

południu wyspy. Najlepsze ceny w stosunku do jakości noclegu, upolujemy 

rezerwując je z wyprzedzeniem. Noclegi to zdecydowanie jeden z 

największych wydatków na Teneryfie. Noclegi rezerwuję najczęściej na 

dwóch portalach, w zależności od tego czego oczekuję od danej podróży. 

Polecam rezerwować tylko sprawdzone noclegi tj. hostele i hotele na 

Booking, lub apartamenty i mieszkania z wysoką oceną i opinią, na portalu 

Airbnb, na który otrzymasz ode mnie zniżkę na pierwszą rezerwację w 

wysokości do 148 zł.  

Zdecydowanie częściej korzystam z Airbnb, ponieważ preferuję 

wynajmowanie mieszkania z pełnym wyposażeniem, w lokalnej dzielnicy. 

W mieszkaniach w ciepłych krajach wybieram takie, które mają balkony, 

taras na dachu, czy dostęp do basenu w cenie. Przez Airbnb możesz 

upolować miejscówki, których nie znajdziesz nigdzie indziej, w 

oryginalnych, ciekawych i lokalnych miejscach, wśród lokalnej społeczności 

(w tej turystycznej też - jak chcesz…). Decyzja zależy od tego, jak planujesz 

spędzić wakacje. 

W kolejnych podrozdziałach podam najlepiej oceniane obiekty w swojej 

kategorii. Opisy pochodzą z oficjalnej oferty hoteli. 
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Przegląd polecanych hoteli 

Kategoria 5***** 

Bahia Principe Fantasia Tenerife 

Obiekt Bahia Principe Fantasia Tenerife położony jest w miejscowości San 

Miguel de Abona. 1,1 km od plaży Playa de San Blas i 1,3 km od plaży Playa 

del Pebret y Russo. Oferuje on bar, ogród oraz bezpłatne WiFi we 

wszystkich pomieszczeniach. Na miejscu znajduje się restauracja, park 

wodny i odkryty basen. Personel recepcji służy pomocą przez całą dobę. Do 

dyspozycji Gości są pokoje rodzinne. 

Hotel Baobab Suites 

Hotel Baobab Suites położony jest 10 minut spacerem od plaży Duque w 

mieszkaniowej dzielnicy Costa Adeje i oferuje 2 odkryte baseny z 

podgrzewaną wodą oraz taras słoneczny. Przestronne, klimatyzowane 

apartamenty dysponują umeblowanym tarasem. 

Apartamenty z nowoczesnym wystrojem i dużymi oknami obejmują salon 

z jadalnią i telewizorem. W kuchni znajdują się piekarnik, kuchenka 

mikrofalowa, zmywarka do naczyń i pralka. W całym apartamencie można 

bezpłatnie korzystać z WiFi. Goście mogą korzystać z pakietu powitalnego 

składającego się z butelki wina i wody. 

The Ritz-Carlton, Abama 

Ośrodek The Ritz-Carlton, Abama jest położony w miejscowości Guía de 

Isora na Teneryfie. Z obiektu roztacza się widok na sąsiednią wyspę La 

Gomera i Ocean Atlantycki. Na miejscu do dyspozycji Gości jest 7 odkrytych 

basenów, spa, pole golfowe, korty tenisowe oraz plaża. 
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H10 Atlantic Sunset 

Obiekt H10 Atlantic Sunset położony jest w miejscowości Callao Salvaje. Na 

miejscu działa bar i restauracja. Do dyspozycji Gości jest również odkryty 

basen i całodobowa recepcja. Obiekt zapewnia obsługę pokoju, usługi 

konsjerża i kantor wymiany walut. Obiekt zapewnia plac zabaw dla dzieci. 

Na terenie obiektu działa restauracja bufetowa, w której podawane są 

posiłki w ramach oferty all-inclusive, oraz kilka innych restauracji 

tematycznych. 

Hotel Best Semiramis 

Położony na klifie z widokiem na Ocean Atlantycki hotel Best Semiramis 

znajduje się w Puerto de la Cruz. Oferuje pokoje z balkonem, SPA i 2 

odkryte baseny w ogrodzie. Każdy z klimatyzowanych pokoi w hotelu Best 

Semiramis urządzony został w prostym stylu i ma wyłożone parkietem 

podłogi. W każdym z nich dostępna jest telewizja satelitarna oraz minibar. 

Goście mogą spróbować dań kuchni śródziemnomorskiej i 

międzynarodowej w restauracji Semiramis, która oferuje posiłki w formie 

bufetu oraz z karty. Goście mają do dyspozycji także bar przy basenie. 

Spa oferuje wannę z hydromasażem, saunę i masaże. Do dyspozycji Gości 

jest także siłownia. 

Hotel Botanico y Oriental Spa Garden 

Hotel Botanico y Oriental Spa Garden dysponuje 3 odkrytymi basenami, 

ładnym ogrodem oraz luksusowymi pokojami z widokiem na Ocean 

Atlantycki i wulkan Teide. Goście powyżej 16. roku życia mogą bezpłatnie 

korzystać ze spa. 

Przestronne pokoje wyposażone są w klimatyzację oraz telewizor z 

dostępem do kanałów satelitarnych i oferują widoki na ocean, góry lub 

hotelowe ogrody. Wszystkie pokoje obejmują dużą, w pełni wyposażoną 

łazienkę. 
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Hotelowe spa, którego powierzchnia wynosi 3500 m², dysponuje krytym i 

odkrytym basenem, japońską sauną i łaźnią turecką. Goście mogą 

zamówić zabiegi kosmetyczne, masaże i zabiegi aromaterapii. 

Kategoria 4**** 

Vanilla Garden Hotel (Adults Only) 

Vanilla Garden Hotel (Tylko dla dorosłych) usytuowany jest w kurorcie Playa 

de las Américas. Do dyspozycji Gości jest całoroczny odkryty basen i taras 

słoneczny. Na miejscu zapewniono bezpłatne WiFi. 

Każdy pokój i apartament jest klimatyzowany i wyposażony w czajnik 

elektryczny oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów 

satelitarnych. Wszystkie z nich dysponują balkonem, a niektóre obejmują 

część wypoczynkową. W każdym pokoju i apartamencie mieści się łazienka 

z prysznicem, suszarką do włosów i bezpłatnym zestawem kosmetyków. Z 

sejfu można korzystać za dodatkową opłatą. 

Na miejscu działa restauracja bufetowa i bar. W restauracji Chez Damien, 

która serwuje dania do wyboru z karty, można skosztować dań kuchni 

francuskiej. 

Atlantic Holiday Hotel 

Obiekt Atlantic Holiday Hotel znajduje się na wybrzeżu Costa Adeje, 

zaledwie 15 metrów od brzegu morza. Oferuje on zakwaterowanie w 

apartamentach i studiu z prywatnym balkonem. W całym obiekcie można 

bezpłatnie korzystać z WiFi. 

Apartamenty i studia w hotelu wyposażone są w telewizor. Za dodatkową 

opłatą dostępny jest sejf. Aneks kuchenny wyposażono w przybory 

kuchenne, lodówkę, czajnik i ekspres do kawy. 
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Na miejscu znajduje się taras do opalania oraz 2 baseny z wodą morską, 

które są podgrzewane w zimie. Dzieci mogą korzystać z jednego z 

basenów, a także z placu zabaw ze skandynawskim wystrojem.  

Plaża Callao Salvaje i plaża Ajabo znajdują się zaledwie 100 metrów od 

kompleksu. Kurorty Playa de las Americas i Los Cristianos, słynące z 

centrów handlowych i tętniących życiem klubów nocnych, oddalone są od 

ośrodka o 14 km. Obiekt zapewnia doskonałe połączenia komunikacyjne. 

Hotel Jardin Tropical 

Hotel Jardin Tropical jest usytuowany na wybrzeżu w mieście Adeje i 

oferuje wspaniałe widoki na Ocean Atlantycki oraz wyspę La Gomera. 

Luksusowe udogodnienia obejmują wykuty w klifie basen ze słoną wodą 

oraz ogród o powierzchni 12 000 m². 

Wszystkie pokoje i apartamenty są elegancko urządzone i dysponują 

umeblowanym balkonem lub tarasem oraz łazienką z wanną lub 

prysznicem i suszarką do włosów. Każdy wyposażony jest w minibar, sejf 

oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. W 

całym budynku można bezpłatnie korzystać z WiFi. 

W hotelu znajduje się restauracja bufetowa oraz restauracja, w której 

podawane są dania do wyboru z karty. Do dyspozycji Gości jest również bar 

przekąskowy i kilka salonów. 

Najbliższa plaża oddalona jest od obiektu o 400 metrów. Do parku 

wodnego Siam Park można dojechać w 3 minuty, a na lotnisko Tenerife Sur 

– w 15 minut. 

H10 Tenerife Playa 

Hotel H10 Tenerife Playa jest usytuowany nad jeziorem Martianez w 

miejscowości Puerto de la Cruz, zaledwie 50 metrów od morza. Gustowny 

obiekt oferuje 2 restauracje oraz odkryty basen. Wszystkie pokoje w hotelu 
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Tenerife Playa są jasne i klimatyzowane. Każdy pokój dysponuje łazienką 

oraz telewizorem. 

Restauracja El Drago w hotelu Tenerife Playa organizuje pokazy gotowania. 

Z lokalu roztacza się widok na morze. Restauracja El Lagar serwuje posiłki 

przy basenie. Goście mogą wypić koktajl na tarasie lub w barze El Tinerfe. 

Na najwyższym piętrze znajduje się centrum odnowy biologicznej 

Despacio Beauty Center z centrum fitness i tarasem słonecznym. Za 

dodatkową opłatą oferowane są masaże, sauna i prysznice z 

hydromasażem. 

Sol Costa Atlantis Tenerife 

Obiekt Sol Costa Atlantis Tenerife jest doskonale usytuowany zaledwie 50 

metrów od plaży Martiánez i kompleksu basenów Lago Martiánez. Hotel 

ten oferuje bezpłatne WiFi, spa oraz odkryty basen. 

Każdy pokój został elegancko urządzony i zapewnia klimatyzację oraz 

balkon. Wyposażenie obejmuje telewizor z płaskim ekranem i dostępem 

do kanałów satelitarnych. Sejf dostępny jest za dodatkową opłatą. 

Restauracja serwuje śniadania w formie bufetu oraz dania kuchni 

hiszpańskiej w porze kolacji. Na terenie obiektu działa również bar przy 

basenie i nowoczesny bar-salon z tarasem. 

Spa mieści się na najwyższym piętrze hotelu i oferuje widok na morze. Do 

dyspozycji Gości jest w nim zaplecze termalne z sauną, łaźnią turecką i 

basenem z kilkoma biczami wodnymi. Obiekt zapewnia także zabiegi 

kosmetyczne, w tym masaże. Wstęp do spa objęty jest dodatkową opłatą. 

Pozostałe udogodnienia obejmują bezpłatne zaplecze fitness. 

Kategoria 3*** 
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HOVIMA Jardin Caleta 

Ten nowoczesny hotel apartamentowy położony jest w miejscowości La 

Caleta, zaledwie 50 metrów od plaży La Enramada. Na miejscu do 

dyspozycji Gości są komfortowo urządzone apartamenty, 3 odkryte baseny 

oraz wanna z hydromasażem. 

Jasne apartamenty w obiekcie HOVIMA Jardin Caleta dysponują 

umeblowanym balkonem z widokiem na morze lub basen. Każdy 

apartament obejmuje salon z rozkładaną sofą i telewizorem z dostępem do 

kanałów satelitarnych. W apartamentach znajduje się także aneks 

kuchenny z płytą grzejną, czajnikiem i tosterem. Goście mogą również 

wypożyczyć sejf. 

Na terenie hotelu mieści się restauracja bufetowa z grillem oraz bar z 

tarasem przy basenie. Wieczorem w barze sportowym organizowane są 

występy rozrywkowe. Obiekt Jardin Caleta oferuje plac zabaw oraz klub dla 

dzieci. Na miejscu znajduje się także stół do ping ponga. Zimą woda w 

jednym z basenów jest podgrzewana. Na miejscu można wypożyczyć 

rower i samochód. Od pola golfowego Costa Adeje dzieli obiekt 1 km. 

Hotel Marte 

Ten uroczy, tradycyjny hotel usytuowany jest w samym sercu 

malowniczego miasta Puerto de la Cruz. Hotel Marte jest położony w 

niezwykle malowniczym otoczeniu, na styku pięknej doliny Orotava i 

Oceanu Atlantyckiego. Z hotelowego basenu na dachu Goście mogą 

podziwiać wspaniały widok na ogromny wulkan Teide. Basen jest 

doskonałym miejscem na relaks w słońcu, które na Wyspach Kanaryjskich 

świeci przez cały rok. 

Zaplecze rekreacyjne obiektu obejmuje siłownię. Do dyspozycji Gości jest 

dodatkowo sauna i restauracja bufetowa, czynna w porze śniadania i 
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kolacji. W pomieszczeniach ogólnodostępnych dostępne jest bezpłatne 

WiFi. W recepcji można bezpłatnie wypożyczyć suszarkę do włosów. 

Dojście do wielu sklepów, barów i restauracji zajmuje 5 minut. 

GF Noelia 

Hotel GF Noelia znajduje się zaledwie 300 metrów od plaży Jardín. 

Udostępnia on Gościom basen na dachu oraz taras słoneczny z widokiem 

na miasto i góry. 

Obiekt oferuje zakwaterowanie w jasnych, klimatyzowanych studiach, 

których wnętrza urządzono w ciepłych barwach. W każdym z nich 

dostępna jest podwójna rozkładana sofa, aneks kuchenny, umeblowany 

balkon i telewizor. W łazience do dyspozycji Gości jest zestaw kosmetyków i 

suszarka do włosów. 

Hotelowa restauracja zaprasza na dania w formie bufetu, w tym potrawy 

międzynarodowe i typowo kanaryjskie specjały. W piano barze codziennie 

można posłuchać muzyki na żywo. Spacer do wielu barów i restauracji 

zajmuje 5 minut. 

Kn Aparthotel Columbus 

Obiekt Aparthotel Columbus jest zlokalizowany w pobliżu pola golfowego 

w kurorcie Playa de las Americas, na południowym wybrzeżu Teneryfy. 

Dysponuje on 4 odkrytymi basenami, w tym basenem dla dzieci, wanną z 

hydromasażem i centrum fitness. Od najbliższej plaży dzieli go jedynie 7 

minut spacerem. 

Goście mają do dyspozycji pokoje, studia i apartamenty z balkonem. W 

każdym studiu i apartamencie mieści się niewielki aneks kuchenny 

wyposażony w lodówkę, płytę grzejną, toster oraz zestaw do parzenia kawy 

i herbaty. 
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Na miejscu znajduje się całodobowa recepcja. W pomieszczeniach 

ogólnodostępnych można korzystać z WiFi. Oferta hotelu obejmuje 

ponadto kantor wymiany walut i wypożyczalnię samochodów. W budynku 

można też znaleźć salon kosmetyczny, supermarket i bankomat. Za 

dodatkową opłatą Goście mogą korzystać z usług oferowanych w spa. 

Oferta gastronomiczna obiektu obejmuje restaurację bufetową, bar w 

holu, pizzerię oraz typowy angielski pub. 

Przegląd hosteli 

La Tortuga Hostel 

Hostel La Tortuga położony jest w miejscowości Costa Adeje, 1 km od plaży 

Fañabe. Oferuje on odkryty basen, ogród i taras. Na miejscu można 

bezpłatnie korzystać z WiFi. 

Wszystkie pokoje odznaczają się indywidualnym wystrojem. Niektóre z 

nich mieszczą łazienkę z wanną. 

Codziennie rano podawane jest śniadanie. Goście mają do dyspozycji 

wspólną kuchnię oraz sprzęt do grillowania. 

Obiekt prowadzi wypożyczalnię rowerów i skuterów. W okolicy panują 

doskonałe warunki do uprawiania rozmaitych form aktywnego 

wypoczynku, w tym kajakarstwa oraz nurkowania z rurką i akwalungiem. 

Endless Summer House  

Obiekt Endless Summer House jest położony 2,5 km od centrum kurortu 

Playa de las Americas. Oferuje on taras oraz pokoje prywatne i 

wieloosobowe z bezpłatnym WiFi. 

W każdym pokoju znajduje się szafa i wentylator. Goście mają dostęp do 

wspólnego salonu i wspólnej łazienki, w której przygotowano suszarkę do 

włosów. 
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Na miejscu dostępny jest sprzęt do grillowania oraz wspólna kuchnia 

wyposażona w lodówkę, kuchenkę mikrofalową i czajnik. Na życzenie dla 

Gości przygotowywany jest suchy prowiant na lunch. Personel służy też 

pomocą w wypożyczeniu rowerów. 

Obiekt oddalony jest o 17 km od lotniska Aeropuerto de Tenerife Sur i o 1,5 

km od plaży Costa Adeje. Dojście do parku wodnego Siam Park oraz 

centrum handlowego Siam Mall zajmuje zaledwie 5 minut. 

Puerto Nest Hostel 

Obiekt Puerto Nest Hostel zlokalizowany jest nad brzegiem morza w 

mieście Puerto de la Cruz i dysponuje ogrodem. Odległość od zamku św. 

Filipa wynosi około 1,2 km, a od dworca autobusowego – około 1,8 km. Na 

życzenie personel zorganizuje transfer lotniskowy. 

W cenę zakwaterowania wliczono WiFi. Niektóre pokoje oferują taras. 

Codziennie rano można zjeść śniadanie kontynentalne. 

Kompleks kąpielowy Lago Martiánez dzieli od obiektu tylko 2,8 km. 

Najbliższe lotnisko, Teneryfa Północ, oddalone jest o 31 km. 

Wanderlust Hostel 

Obiekt Wanderlust Hostel położony jest 2,5 km od centrum sztuki Tenerife 

Espacio de las Artes w mieście Santa Cruz de Tenerife. Odległość od 

Muzeum Wojskowego wynosi około 9 km, od Miejskiego Muzeum Sztuk 

Pięknych – 1 km, a od stadionu Heliodoro Rodríguez López i audytorium 

Auditorio de Tenerife – 3 km. 

W pokojach znajduje się ekspres do kawy oraz część wypoczynkowa. 

Wspólna łazienka wyposażona została w wannę. 
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Na miejscu można korzystać z centrum fitness. Tereny targowe dzieli od 

obiektu Wanderlust Hostel tylko 3,7 km. Najbliższe lotnisko, Teneryfa 

Północ, oddalone jest o 15 km. 

Apartamenty i Ville 

Apartamenty oraz Ville są jednostkowymi lokalami, ich wynajęcie zależy od 

dostępności w danym terminie. W przeciwieństwie do oferty hotelowej, 

która w swoich zasobach ma kilkadziesiąt (kilkaset) pokoi w tym samym 

standardzie.  

Dla mnie wynajem apartamentu, jest zawsze bardziej opłacalny z kilku 

względów, niż wynajem pokoju hotelowego. W mieszkaniu mam dostęp 

do kuchni lub doposażony aneks, przez co mogę przygotować własny 

posiłek. Tym samym oszczędzam na restauracjach, w których będąc na 

diecie wegetariańskiej, nie zawsze można zjeść dobrze, a wybór jest 

ograniczony (sałatka lub makaron), nie ma się co oszukiwać. 

Wybieram apartamenty z tarasem, lub balkonem z ładnym widokiem. Jeśli 

takie mieszkanie wybierzemy w krajach śródziemnomorskich, to raczej 

standard, w cenie. W hotelu nie zawsze wiemy, co finalnie otrzymamy, 

dopóki nie otworzymy pokoju (chyba, że dopłacimy za balkon lub widok). 

Niektóre obiekty, szczególnie te w ciepłych krajach, mają ogólnodostępny 

basen, także niczego nie tracimy w stosunku do hotelowych atrakcji. 

Większa powierzchnia mieszkania również jest na plus. Dodatkowo w 

mieszkaniach, które wynajmowałam miałam dodatkowe udogodnienia, 

których zazwyczaj nie mam w hotelowym pokoju tj. ekspres do kawy, 

wyciskarka do soków, duża lodówka, pralka, opiekacz, żelazko, suszarka do 

włosów. 

Oczywiście hotele również dysponują apartamentami, z prywatnym 

tarasem, a nawet basenem, ale ceny będą nieporównywalnie wyższe niż 

ten sam standard, wynajęty jako apartament od prywatnego właściciela. 
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Jeśli podróżujesz z dziećmi, to chyba nie muszę więcej zachęcać do 

wyboru mieszkania z np. 2 pokojami, w przeciwieństwie do hotelowego 

pokoju z dostawką dla maluchów.  

Do mieszkania nie wchodzi codziennie nieznajoma osoba. Nikt oprócz was 

nie wchodzi do mieszkania w czasie wynajmu. Personel hotelowy, który 

sprząta pokoje,  czasem wchodzi w najmniej odpowiednim momencie. 

Właściciele mieszkań, które wynajmowaliśmy, byli zawsze mili i dostępni na 

każde zapytanie. Otrzymywaliśmy wskazówki, pomocne odpowiedzi, 

polecali nam miejsca i lokale, które znane są lokalesom, dzięki czemu 

zwykle odwiedzamy mało turystyczne miejsca. Możemy zobaczyć więcej 

niż dalibyśmy radę sami odszukać. 

Apartamenty wynajmuję najczęściej na Airbnb, rzadziej na Booking, 

chociaż na Booking również znajdziesz przepiękne miejscówki. Wg mnie 

na Airbnb jest najlepszy stosunek jakości do ceny, szeroki wybór, oraz 

udogodnienia i bezpieczeństwo, których nie zapewnia Booking (co jest 

ważne przy wynajmie od prywatnych właścicieli).  

Na Booking rezerwuję tylko sprawdzone hotele i hostele z dużą ilością 

opinii (takie, które podałam we wcześniejszych podrozdziałach). 

Apartamenty, ville a nawet łodzie i campery (!) możesz przejrzeć po 

wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie Airbnb. Otrzymasz ode mnie 

148zł zniżki na pierwszą rezerwację! Możesz ustawić preferencje 

wyszukiwań i wybrać miejsce na swoje wakacje. Enjoy! 
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10. Rezerwacja atrakcji 

Teneryfa to zdecydowanie wyspa pełna atrakcji, zwłaszcza tych 

naturalnych. Najczęściej po zapytaniu o pogodę, dostaję od Was pytania o 

zwiedzanie, polecenie miejsc wartych uwagi. Ocenę, czy warto poświęcić 

czas na zobaczenie wszystkich pozostawiam Wam. Każdy lubi coś innego, a 

odczucia każdego z nas co do danego miejsca, mogą się znacznie różnić.  

W tym rozdziale podpowiem gdzie rezerwować atrakcje, z jakim 

wyprzedzeniem, co zrobić aby zobaczyć Teneryfę ze szczytu wulkanu, i 

dlaczego jest to możliwe tylko dla nielicznych. Nie będę opisywała tutaj 

poszczególnych atrakcji wyspy. O atrakcjach wyspy możesz przeczytać w 

dedykowanym poście na blogu oraz pozostałych ebookach, w których 

skupiam się tylko na atrakcjach (również tych nieturystycznych i mniej 

znanych!). W tym ebooku moim celem jest praktyczne przygotowanie do 

zwiedzania wyspy i organizacji wyjazdu.  

Większość atrakcji Teneryfy, to naturalne atrakcje, które są darmowe, więc 

budżetowe zwiedzanie Teneryfy również się tutaj wpisuje. Przygotowując 

się do zwiedzania i planowania atrakcji, weź pod uwagę wynajem 

samochodu, ze wszystkimi uwagami o których pisałam w rozdziale 5. 

Możesz również zwiedzać poruszając się transportem publicznym, ale 

wyjdzie on drożej niż wynajem samochodu, już przy dwóch osobach. 

Podpowiem, że koszty związane z samochodem można obniżyć, oferując 

dzielenie wycieczki z innymi turystami, lub umawiając się np. z kimś na 

naszej grupie na fb, na wspólne zwiedzanie.  

Przechodząc do właściwego tematu rozdziału, podpowiem które atrakcje 

należy zarezerwować przed wyjazdem, oraz z jakim wyprzedzeniem. 

Mamy dzisiaj wyjątkowa możliwość rezerwacji wielu biletów i atrakcji 

jeszcze przed wyjazdem. O ile w przypadku Teneryfy ma to największe 

znaczenie przy rezerwacji wejścia na wulkan, o tyle w wielu europejskich 

stolicach, portale oferujące bilety online są prawdziwym wybawieniem! I 
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często jedyną możliwością, aby zwiedzić np. oblegane muzeum, tak 

popularną atrakcję jak Sagrada Familia w Barcelonie, czy wieża Eiffla.  

Osobiście korzystam z jednego portalu, na którym znajdziecie oficjalnych 

sprzedawców, a także atrakcje oferowane przez lokalne agencje 

turystyczne. Znajdziecie tam lokalnych przewodników, zarówno tych 

niszowych, którzy oprowadzają tematycznie, a także tych oprowadzających 

historycznie. Popularne ostatnio lekcje gotowania z lokalesami, są na 

wyciągnięcie ręki. Można kupić bilety na przedstawienia i wydarzenia 

artystyczne, bilety do muzeów, karty citypass, a także transfery lotniskowe 

czy zorganizowane wycieczki. 

Wróćmy na Teneryfę. Na portalu GetYourGuide znajdziecie bilety na 

wulkan, do parków rozrywki, rejsy z oglądaniem delfinów w naturalnym 

środowisku, surfing, wycieczki na sąsiednie wyspy i wiele więcej. Portal 

daje wam możliwość rezygnacji i 100% zwrotu, aż do 24 godzin przed 

rozpoczęciem atrakcji! Każda z atrakcji posiada opisy, kalendarz, opinie, 

oceny i zdjęcia, z którymi koniecznie zapoznaj się przed zakupem.  

Portal ma wygodną aplikację, którą możesz pobrać na telefon i mieć 

wszystkie zakupione bilety w aplikacji przy sobie, a także na bieżąco móc 

kupić atrakcję w appce. Kiedy byłam ostatnio w Rzymie (koniec listopada) 

nie spodziewałam się, że kolejka do Colloseum będzie podobna do tej w 

szczycie sezonu. Wyciągnęłam telefon, kupiłam bilety online, dzięki czemu 

nie stałam w kolejce sięgającej 2h. Wystarczyło 10 minut i byłam w środku!  

Rezerwacja online to dla mnie pomoc przy planowaniu. Kupuję bilety na 

atrakcje, które koniecznie chcę zwiedzić, aby mieć pewność, że nie 

rozczaruję się na miejscu brakiem biletów, lub długą kolejką. Dzięki temu 

nie tracę czasu na stanie w kolejkach, a jak wiadomo czas na urlopie jest 

ważny. Wcześniejszy zakup biletów to też pomoc w planowaniu budżetu 

na wyjazd, zwłaszcza jeśli jest on ściśle określony. 

Zobacz co ma do zaoferowania GetYourGuide na Teneryfie. 
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Wulkan El Teide 

Najważniejszą z atrakcji, które oferuje Teneryfa, jest oczywiście wulkan El 

Teide. Zwiedzanie wulkanu jest tematem na tyle szerokim, że napisałam 

osobnego ebooka na jego temat. Bardzo Ci go polecam! Zwłaszcza jeśli 

chcesz zwiedzić wulkan inaczej, niż do wysokości górnej stacji kolejki.  

Wybierając się na wulkan El Teide, w zależności od sposobu zwiedzania i 

możliwości jakie masz, zarezerwuj wszelkie pozwolenia i bilety jak 

najwcześniej. Wulkan to najbardziej oblegana atrakcja, a z oczywistych 

powodów, Park Narodowy Teide ma swoje ograniczenia i prawa, które 

regulują turystykę. Aby zdobyć szczyt będziesz potrzebować specjalnego 

pozwolenia, wydawanego na konkretne dane osobowe. Pozwolenie można 

zdobyć max 3 miesiące “do przodu”. Tzn. jeśli mamy marzec, to rezerwacje 

są uruchomione do czerwca. Trzymaj rękę na pulsie, jeśli wybierasz się w 

wysokim sezonie, i rezerwuj jak tylko twój termin będzie dostępny. 

Podobnie z noclegiem w schronisku, a także kolejką która musi wpasować 

się w godziny, na które masz pozwolenie na przebywanie na szczycie.  

Od 2019 roku PNT ogranicza ruch samochodowy na terenie parku, co 

oznacza, że preferowane są wycieczki zorganizowane z transportem. 

Lokalne agencje nie sprzedają już tak chętnie indywidualnych biletów, 

wręcz przeciwnie, informują turystów, że wulkan można zwiedzić tylko z 

grupą lub zorganizowaną wycieczką z transportem (niekoniecznie jest to 

prawda). Dlatego warto kupić indywidualny bilet online na stronie 

Volcanoteide (najlepiej z audio-przewodnikiem) z wyprzedzeniem, jeśli 

chcemy być niezależni, a PNT umożliwia taką opcję (jeszcze). 

Tutaj zarezerwujesz pozwolenie na wejście 

Tutaj zarezerwujesz kolejkę, schronisko oraz inne atrakcje na wulkanie 

Tutaj znajduje się mój Ebook Zdobądź Wulkan El Teide 
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Parki rozrywki 

Parki rozrywki oferują sprzedaż biletów online, oraz na miejscu w kasach 

przy wejściu, a także przez agencje turystyczne. W zasadzie ciężko przejść 

przez miasto, nie będąc zaczepionym pytaniem, czy mamy już bilety do 

Loro Parku. Wybór, czy warto te miejsca odwiedzić pozostawiam Tobie.  

Bilety bez większych problemów kupisz na miejscu. W sezonie możesz 

chwilę odstać w kolejkach. Bilet kupiony online ma tę przewagę, która 

mnie zawsze przekonuje - kupując wcześniej, na konkretny dzień, jestem w 

stanie zaplanować sobie poszczególne dni wakacji. Parki można odwiedzić 

w zasadzie w dowolnej pogodzie, dlatego nie ma tutaj problemu, zarówno 

w przypadku parku wodnego Siam Park na południu jak i zoo Loro Park w 

Puerto de la Cruz. W przypadku parków rozrywki nie musisz spieszyć się z 

zakupem, jak w przypadku wulkanu.  

Bilety do tych parków, jak i innych (Jungle Park, Monkey Park) możesz 

kupić online tutaj. 

Rejsy 

Rejsy należą do cieszących się popularnością atrakcji. Na Teneryfie możesz 

zobaczyć delfiny w ich naturalnym środowisku. Z portów na południu 

wyspy wypływają regularnie rejsy oferujące taką możliwość, a nawet dające 

gwarancję zobaczenia tych niezwykłych stworzeń. Rejsy możesz wybrać i 

zakupić na miejscu, w agencjach turystycznych na całej wyspie, ale możesz 

zrobić to też online. Rezerwacja online, znów ma tę przewagę, że wiadomo 

w którym dniu odbędzie się rejs, możesz zaplanować zwiedzanie 

względem tej atrakcji już przed wyjazdem. Kupując rejs na miejscu, masz 

do wyboru tylko te terminy i łodzie, które mają dostępne miejsca tu i teraz 

lub w kolejnych dniach.  

Rejsy możesz przejrzeć online tutaj. 

62



TENERYFA NA WŁASNĄ RĘKĘ BY ARLETA ADAMSKA 

Wycieczki na sąsiednie wyspy 

Sytuacja wygląda podobnie jak przy rejsach. Wycieczki odbywają się w 

konkretnych dniach, dlatego zaplanowanie ich wcześniej pozwoli Ci na 

lepsze wykorzystanie czasu. Wycieczki na sąsiednie wyspy jak La Gomera 

czy El Hierro to też wyższy koszt, który możemy zaplanować na długo przed 

wyjazdem. Zazwyczaj są to wycieczki całodniowe, także warto to 

uwzględnić, aby nie kolidowały nam z terminem wejścia na wulkan czy 

parkami rozrywki. 

Wycieczki na wyspy zarezerwujesz również na GetYourGuide. 

Wycieczki zorganizowane 

Wycieczki zorganizowane możesz wykupić w agencjach turystycznych na 

miejscu, a także u rezydenta, jeśli lecisz z biurem podróży. Niektóre hotele 

mają swoja ofertę, którą poznasz w recepcji. Oferty sprzedawane na 

miejscu mają podobnie jak inne atrakcje biletowane, ograniczoną 

dostępność miejsca. Z pomocą przychodzą wycieczki, które można 

zarezerwować online.  

Wycieczki zorganizowane są dedykowane osobom, które nie wynajęły 

samochodu, chcą zwiedzać z przewodnikiem lub mieć komfortowe 

wakacje, podczas których nie muszą zajmować się organizacją 

najdrobniejszych szczegółów jak bilety wstępu, czy dojazdy. Organizatorzy 

wycieczek odbierają uczestników z hotelu, lub w miejscu zbiórki i na tym 

kończy się nasz wkład w zorganizowanie sobie czasu.  

Wycieczki zorganizowane czyli tzw. wycieczki fakultatywne, możesz kupić 

na miejscu, lub online. Wybór należy do Ciebie! 
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11. Lokalna kuchnia  

Jak się je na Teneryfie? 

Na Teneryfie dominuje lokalna kuchnia, tradycyjna dla Wysp Kanaryjskich 

oraz kuchnia hiszpańska. Dzień na Wyspach Kanaryjskich zaczyna się 

bardzo leniwie, a wschodzące słońce wcale go nie popędza. Życie zaczyna 

toczyć się swoim tempem, a mieszkańcy pojawiają się kawiarniach i 

cukierniach około godziny 9. Mieszkańcy najczęściej stołują się na mieście, 

w towarzystwie znajomych i rodziny, chociaż śniadania są pod tym 

względem wyjątkiem. Kanaryjczycy, jeśli już jedzą śniadanie, to jest to mała 

kawa lub kawa i słodka przekąska. Na front wychodzą churrerie serwujące 

tradycyjne churros (więcej w kolejnym rozdziale) oraz kawę.  

W porze lunchu, kiedy sami chętnie zjedlibyśmy coś pożywnego, na 

Teneryfie zaczyna się pora sjesty. Większość lokali zamyka się na kilka 

godzin. Nieliczne lokalne pozostają otwarte, ale niestety nie zaproponują Ci 

obiadu, jedynie tapas i kawę. Na kawę zawsze jest dobra pora. Pora 

obiadowa zaczyna się w okolicach 16-18, a szczyt przypada na godziny 

20-22. Mieszkańcy spożywają główny, obfity posiłek w porze naszej kolacji. 

Lokale turystyczne, zwłaszcza na południu, działają normalnie w porze 

sjesty, bez przerw, także bez obaw o obiad, jeśli nie wyobrażasz sobie 

późniejszej pory posiłku.  

Tradycyjne dania 

Lokalna kuchnia, tradycyjne dania, smaki i zapachy, to zdecydowanie moje 

ulubione wspomnienia z podróży. Uwielbiam wracać do domu i odtwarzać 

je we własnej kuchni, jednocześnie ubogacając swoje codzienne 

gotowanie nowymi nutami smakowymi i niebanalnymi połączeniami.  

Jakie smaki przywiozłam z Teneryfy? Co warto spróbować, czym zaskoczy 

Cię kanaryjska kuchnia? Przede wszystkim pełnym wachlarzem smaków. 
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Na pierwszy rzut oka kuchnia Teneryfy jest dość prosta, a jej podstawą są 

świeże, lokalne produkty. Na prawdziwie kanaryjską kuchnię polecam udać 

się na północ, z dala od turystycznych kurortów i zjeść w restauracji, w 

której jadają najczęściej lokalni mieszkańcy. Listę polecanych restauracji 

znajdziesz w kolejnym podrozdziale, a tymczasem podpowiem Ci co warto 

zamówić.   

Zacznę od… początku, czyli śniadania! Jak wspomniałam wcześniej, 

kuchnia hiszpańska nie należy do najbardziej fit. To śniadanie powali na 

kolana każdego łasucha, a jeśli nie lubisz śniadań, to polubisz na pewno. 

Gwarantuję, że dzieci będą zachwycone. W porze śniadaniowej otwierają 

się lokale o nazwie churreria, serwujące tradycyjne śniadanie, czyli churros. 

W tych najbardziej lokalnych, churros zjemy jedynie przed południem, 

natomiast w bardziej turystycznych miejscach serwowane jest przez cały 

dzień. Churros to zaparzane ciasto, smażone na głębokim oleju. Mogą 

różnić się kształtem i nieco smakiem. Karbowane będą bardziej chrupiące i 

zwarte, natomiast te bez rowków przypominają do złudzenia nasze pączki, 

tyle że są podłużne. Jak przystało na prawdziwie słodkie i kaloryczne 

hiszpańskie śniadania, churros podawane są z gorącą czekoladą 

(tradycyjnie w filiżance do maczania) lub cukrem. Do churros obowiązkowo 

serwowana jest mała, mocna, czarna kawa lub typowo kanaryjska, ze 

skondensowanym mlekiem tzw.  “leche y leche”. Alternatywą do churros są 

słodkie wypieki z cukierni lub klasyczny croissant. 

Kawa cortado leche y leche, przez lokalnych nazywana “leche leche”, to 

kawa z mlekiem i mlekiem. Kawa podawana jest w niewielkich, 

przezroczystych szklankach, w których widać warstwy kawy z mlekiem, 

mlecznej pianki na górze, a na samym dole grubą warstwę mleka 

skondensowanego. Ta kawa jest bardzo słodka, ale skutecznie stawia na 

nogi. Wariacją na temat tradycyjnej kawy, jest kawa z likierem 

pomarańczowym tzw. barraquito lub wersja z kontynentalnej hiszpanii cafe 

bonbon (czarna z likierem i mlekiem skondensowanym, bez dodatkowego 
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mleka). Kawy leche leche oraz bonbon często nie zobaczysz w karcie menu. 

Sami dowiedzieliśmy się o niej pytając kelnera w lokalnej knajpce, który 

udzielił nam szybkiej instrukcji zamawiania kawy. Wystarczy, że powiesz 

“lecie lecie” i wszystko będzie jasne. Taka kawa kosztuje od 0,8-1,2 euro na 

całej wyspie, podczas gdy americano i latte od 2-4 euro. W marketach 

można kupić bardzo gęste mleko skondensowane, dedykowane do kawy. 

Bardziej gęste niż to, które kupujemy w Polsce. Polecam przywieźć w 

bagażu, jeśli wam zasmakuje. 

Z tradycyjnie serwowanych na Teneryfie dań, najbardziej znanym są małe 

ziemniaczki, gotowane w mocno osolonej wodzie (tradycyjnie oceanicznej) 

czyli papas arrugadas. Ziemniaczki gotowane są w małej ilości wody, przez 

co zachowują pełen smak, a sól osadza się na ich skórce, tworząc słoną 

otoczkę, czasem skorupkę. Ziemniaczki podawane są z sosami tzw. mojo 

rojo (czerwony) i mojo verde (zielony). W większości restauracji sosy są 

podobne smakowo, z jednego “gotowca”. Nieliczne restauracje robią sosy 

samodzielnie. Od razu poczujesz różnicę! Sos robiony w restauracji będzie 

na bazie oliwy, często przejrzysty, bez kremowej konsystencji, bez 

charakterystycznego chemicznego smaku. Sosy o konsystencji kremowej 

można kupić w słoiczkach w sklepie, w mini wersji na prezent. Polecam 

kupić przyprawę do sosów zamiast gotowców, i zrobić w domu sos na 

bazie oliwy, ziół i papryki. Taki właśnie powinien być tradycyjny mojo. Ta 

opcja zdecydowanie ucieszy vegetarian i vegan. 

Teneryfa to prawdziwy raj dla wielbicieli owoców morza. Zjesz tutaj świeże i 

przepysznie przygotowane owoce morza wszelkiego rodzaju. Popularne 

dania z owoców morza to oczywiście ośmiornica, kalmary, krewetki, 

skorupiaki, oraz ryby. Można kupić świeże, z lodu w większych marketach, 

na targach, oraz zjeść w restauracjach. W niektórych restauracjach 

specjalizujących się w owocach morza i rybach, można wybrać rybę lub 

skorupiaka, którego chcesz zjeść.  
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Lubianą przez Kanaryjczyków rybą jest sardynka. Można ją zamówić niemal 

wszędzie, oczywiście w zestawie kilkunastu, aby zaspokoić głód. Podczas 

karnawału odbywa się tzw. pogrzeb sardynki, także nie masz wyjścia, 

sardynkę trzeba spróbować na Teneryfie. Drugą popularną rybą jest 

dorada. Powszechnie serwowana oraz łatwo dostępna w sklepach, ryba o 

smacznym mięsie i łatwa w przygotowaniu. Z tej samej nazwy korzysta 

popularny na Teneryfie browar. Jeśli chcesz spróbować typowo lokalnych 

ryb, o które trudno gdziekolwiek indziej, skuś się na lokalną rybę o nazwie 

vieja, grouper lub cherne (ulubiona ryba naszego znajomego, urodzonego 

na Teneryfie). W zależności od restauracji i ilości osób przy stole, ryby będą 

podane na wielkim talerzu (sardynki), lub w klasyczny sposób, dla każdej 

osoby indywidualnie. Do dań z rybą najczęściej otrzymasz sosy mojo, kilka 

ziemniaczków lub warzyw, sałatki. 

W restauracjach możesz zamówić owoce morza, takie jak kalmary czy 

krewetki, oraz ośmiornice w formie tapas. Polecam taką opcję, jeśli chcesz 

sprawdzić jakość, lub będziesz je jeść po raz pierwszy. Małe porcje tapas 

będą odpowiednie, aby spróbować kilku różnych propozycji. Obiad w 

formie tapas to też jedna moich ulubionych opcji, kiedy niekoniecznie 

wiem na co mam ochotę, a dzięki tapas mogę zjeść wszystkiego po trochę, 

lub zrobić klasyczny ‘food sharing’ ze znajomymi. Pozostając przy rybach, 

na Teneryfie jadłam najsmaczniejszego łososia w życiu! Jeśli lubisz i będzie 

taka okazja, koniecznie spróbuj dzikiego łososia atlantyckiego. 

Teneryfa, pomimo swojej przyjemnej pogody i wysokich średnich 

temperatur powietrza, jest wyspą, na której je się treściwie. Zwłaszcza 

podczas głównych posiłków, które mają miejsce w godzinach wieczornych. 

Z tradycyjnych dań mięsnych serwowana jest koźlina oraz królik. 

Tradycyjne danie z królika podawane na Teneryfie to conejo en salmorejo. 

Danie składa się ze smażonych, marynowanych w przyprawach (czosnek, 

papryka, rozmaryn, tymianek) i winie, kawałkach króliczego mięsa. 
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Nietypowym mięsem, którego nie spotkamy powszechnie, jest 

wieprzowina z czarnego wieprza. Czarne świnki hodowane na Teneryfie, 

można zobaczyć na północy wyspy. Jest takie miejsce, w którym są 

hodowane na klifie z widokiem na ocean, tuż przed stacją benzynową i 

kawiarnią Cafetería El Mirador (dokładny adres w kolejnym rozdziale). 

Danie z mięsa czarnych świń można zjeść w restauracji na północy. Świnie 

hodowane są tylko dla restauratorów (nieprzemysłowo!), nie można kupić 

ich w sklepach. W jednej z tych restauracji danie z czarnego wieprza jadł (i 

nagrywał) Makłowicz. 

W lokalach z tradycyjną kuchnią polecam spróbować zupy z ciecierzycą. 

Zupa jest bardzo treściwa, sycąca, z kawałkami mięsa (garbanzada), 

kukurydzą (potaje canario) lub rybą (garbanzos con pescado). Zazwyczaj 

serwowana w kamionkowej miseczce utrzymującej długo ciepło. 

Paella to danie znane głównie z kontynentalnej Hiszpanii. Dobrze 

zadomowiło się na Wyspach Kanaryjskich. Zjesz ją niemal w każdej 

restauracji, w różnych wersjach, chociaż najczęściej zamawianą jest ta z 

owocami morza. Podczas większych wydarzeń, można zjeść paelle 

przygotowywaną na ogromnej patelni na zewnątrz, w stylu street foodu. W 

restauracjach podawana jest zazwyczaj jako danie na minimum 2 osoby. 

Czas na sałatki. O tych mogłabym pisać długo, ale niestety nie dobrze. 

Wegetarianie na Teneryfie, pomimo wielu dostępnych świeżych warzyw, 

nie mają łatwego wyboru w restauracjach. Po sałatce odróżnisz restauracje, 

w których jedzą lokalni od tych, w których klientem jest turysta. Sałatki w 

lokalach dla mieszkańców, będą wyglądały jak ogromny talerz różnego 

rodzaju surówek (kapusta, marchew, pietruszka, etc.), kilka kawałków 

świeżego pomidora i ogórka, sałaty oraz cebuli. Jest to typowa porcja 

przeznaczona dla wszystkich przy stole, do podzielenia przy posiłku. Przed 

zamówieniem zapytaj, a najlepiej spójrz na sąsiednie stoliki, jak wygląda 

sałatka. W lokalach nastawionych na turystów, w menu będą klasyczne 

sałatki takie jak: grecka, cezar czy caprese. 
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Na Teneryfie, podobnie jak w hiszpanii kontynentalnej, spotkasz bary 

tapas, a także całą listę tapas w restauracjach. Tapas to nic innego jak małe 

przekąski, powiedzmy na mały głód. Jak wcześniej wspomniałam, możemy 

stworzyć z nich całkiem niezły lunch, zamawiając kilka różnych opcji. 

Najbardziej popularne tapas to małe kanapeczki, często podgrzewane lub 

na grillowanym pieczywie z różnymi dodatkami, od serów, przez warzywa 

po klasyczne suszone i dojrzewające szynki serrano, oraz kiełbasę chorizzo. 

Inną wersją tapas są małe porcje owoców morza, tortilli (uwaga! głównym 

składnikiem hiszpańskiej tortilli są zapiekane ziemniaki). Tapas mogą być 

również formą przystawki. Dla mnie tapas zawsze stanowiły idealną formę 

przekąski na lunch, lub szybki posiłek w czasie zwiedzania. Są idealną 

okazją do spróbowania czegoś nowego, w tradycyjnym, hiszpańskim stylu. 

Na Teneryfie można kupić na lokalnych targach i w sklepach z lokalnymi 

produktami, kozi ser wytwarzany na wyspie. Tradycyjne restauracje serwują 

podgrzany ser kozi w sosie ziołowym lub z miodem (pycha!). Sery 

wytwarzane na Wyspach Kanaryjskich, które warto spróbować to:  

● Majorero  - słodko-kwaśny kozi ser pochodzący z Fuerteventury, 

wielokrotnie oceniany jako najlepszy ser na świecie 

● Queso Herreño - kozi ser z El Hierro 

● Palmero - to wędzony ser z surowego mleka koziego, wytwarzany na 

La Palmie 

● Conejero - owczy ser z Lanzarote, o charakterystycznym smaku, który 

zawdzięcza ziołom, którymi żywią się owce na pastwiskach (podobnie 

jest na wyspie Pag w Chorwacji) 

● Flor de Guia - owczy, gorzkawy, kremowy ser z Gran Canarii 

W czasie świąt Bożego Narodzenia w sklepach pojawiają się wyroby 

cukiernicze z mąki gofio. Mąkę uzyskuje się z prażonych ziaren zbóż np. 

pszenicy, jęczmienia, żyta czy kukurydzy. Nie były to moje ulubione 

słodycze, ale warto spróbować i poznać ten tradycyjny smak. Mąkę gofio 
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można kupić także na kg w marketach i przywieźć ze sobą, jeśli komuś 

zasmakuje.   

Lubisz owoce? O bananach z Teneryfy można pisać eseje. Są przepyszne. 

Koniecznie spróbuj lokalnych bananów, które można kupić n a targu, w 

małych sklepach warzywnych, oraz w marketach (sprawdź pochodzenie). 

Oprócz bananów, owocem Teneryfy jest dla mnie papaja oraz awokado! 

Niech nie zdziwi Cię skrzynka bananów lub awokado, stojąca np. w 

lodziarni. To najprawdopodobniej zbiory z ogródka sprzedawcy - te 

najbardziej lubiłam kupować! Na własne potrzeby mieszkańcy hodują w 

okolicach domów cytrusy, oraz wspomniane wyżej owoce. W okolicy 

miasteczka Santiago del Teide znajdują się drzewa migdałowe, a w lutym 

możesz zobaczyć jak kwitną i pięknie pachną. 

Lista polecanych restauracji 

Poniżej lista moich ulubionych lokali na Teneryfie. Są to zarówno 

restauracje, jak i kawiarnie, bary. Niektóre z nich nie wyglądają jak z 

instagrama, ponieważ polecam głównie te lokalne, które gwarantują Ci 

niezapomniane wspomnienia, jedzenie i w 100% doświadczenie Teneryfy i 

jej gościnności. Podzieliłam je na północ, południe oraz Santa Cruz, 

ponieważ zawsze jest po drodze, a jak wiadomo głód w drodze łapie 

niespodziewanie. Smacznego! 

Północ  

Cafetería El Mirador w Los Realejos 

Znajduje się przy stacji benzynowej, zawsze pełna mieszkańców, którzy 

tankują samochody i siebie kawą. Z niezwykłym widokiem, a jak spojrzysz 

w dół to zobaczysz czarne prosiaczki!  

Mapa: https://goo.gl/maps/TxPXDjFRRJPFT6pk9 
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Bar Alberto w Puerto de la Cruz 

Ukryty za hotelami skarb, z pięknym widokiem o zachodzie słońca. Mają 

najlepszy sernik na Teneryfie (najbardziej przypomina polski, twarogowy 

sernik)! Mieszkałam 5 minut od tego miejsca. 

Mapa: https://goo.gl/maps/QTZar9gLWQkqYByw6 

Terraza Taoro w Puerto de la Cruz 

Znajduje się w górnej partii parku Taoro. Przepiękna panorama miasta i 

oceanu. Tu podadzą Ci kawę bonbon, spoza karty. 

Mapa: https://goo.gl/maps/85z5oRfQPKS5Y6m1A 

El Pescador w Puerto de la Cruz 

Moje ulubione miejsce na rybę. Mają polskie menu. 

Mapa: https://goo.gl/maps/DRwc5pStb6dJ5sJt7 

El Balcón w Puerto de la Cruz 

Najlepsze miejsce na tapas i owoce morza w mieście. Piękne miejsce w 

tradycyjnym stylu. Restauracja znajduje się w tradycyjnym atrium. 

Mapa: https://g.page/elbalcontapasluis?share 

La Churreria w Puerto de la Cruz 

Tradycyjne churros i kawa poranna tylko tutaj. Lokalni mieszkańcy z 

gazetami w ręku rozpoczynają dzień siedząc przy stoliczkach na chodniku. 

Churros podają tradycyjnie tylko do południa! 

Mapa: https://goo.gl/maps/iWiqsWewP1CEBTYT7 
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Restaurante Bellamar w Puerto de la Cruz 

Piękny widok z restauracji na klifach, nad wybrzeżem Martianez. Świetne 

miejsce na kawę. 

Mapa: https://goo.gl/maps/4dWvZHGvJ4wAxK1C6 

Heladería Italiana Paraiso Pingüino w Puerto de la Cruz 

Moje ulubione lody w Puerto. Koniecznie wejdź do środka. Wewnątrz 

oprócz restauracji znajduje się mała galeria oraz kawiarnia, można wypić 

cortado i zjeść świeże pieczywo w pięknym, tradycyjnym wnętrzu. 

Mapa: https://goo.gl/maps/uc9zz6x5C2TDBDEE6 

Café de París w Puerto de la Cruz 

Bardzo ładna kawiarnia, restauracja z muzyką na żywo i wieczornymi 

animacjami. Przy bocznym wejściu znajduje się lada z pralinami, które 

uwielbiam! To jest typowo turystyczne miejsce, ale warto wpaść na praliny. 

Mapa: https://goo.gl/maps/4PhJnk5jQdZP7yPp8 

Restaurante El Pariente w Las Rosas (niedaleko La Laguna) 

Lokalna, tradycyjna restauracja, bardzo niepozorna z zewnątrz. Bardzo 

lubimy to miejsce, chociaż jako wegetarianie nie mamy wielkiego wyboru. 

Wielbiciele mięs będą zadowoleni! Koniecznie spróbujcie grillowanego 

sera w ziołach, oraz ziemniaczków z prawdziwym mojo. Zupa z ciecierzycą 

genialna! 

Mapa: https://goo.gl/maps/tHibjTaABr1zyKUx7 

Cafeteria El Cedro (niedaleko La Laguna) 

Kawa, churros i ciasto w drodze na (lub z) wulkanu tylko tutaj! 

Mapa: https://goo.gl/maps/KY81MfDXnA8n8VC46 
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Restaurante Il Capriccio w La Laguna 

Serwują głównie włoską kuchnię, dla odmiany od kanaryjskich smaków. 

Stali bywalcy to głównie lokalni mieszkańcy. Brak menu w j. angielskim. 

Mapa: https://goo.gl/maps/eZXJdyPzi5k6o7Fo8 

Casa Picar w Taganana 

Lokalne, pyszne jedzenie w dobrej cenie. Koniecznie spróbuj sera w ziołach 

i miodzie oraz wina! Nieziemski widok w gratisie! 

Mapa: https://goo.gl/maps/m7tvyZy8ktQQduXA9 

Bar-Restaurante La Ola  w Taganana 

Miejsce z lokalną duszą, zjesz pysznie, porozmawiasz miło z obsługą, 

wypijesz lokalne trunki.  

Mapa: https://goo.gl/maps/dvgQtXWxXeZeCRVF7 

Guachinche Casa Lito w Sta Ursula 

Pyszna lokalna kuchnia, a na szczególną uwagę zasługuje wino, którego 

możesz spróbować prosto z beczki! Typowo kanaryjski wystrój wnętrza, 

dostępny ogródek, oraz niezapomniane widoki na lokalne okolice, których 

nie ujrzysz na południu. 

Mapa: https://goo.gl/maps/97WufrG7DKkfc3yp8 

Bodegas Monje El Sauzal 

Na koniec absolutny hit północy. To w tej restauracji możesz zamówić 

danie z czarnego prosiaka. Możesz też spróbować lokalnego wina z 

winiarni, która się tutaj znajduje. Widok na wulkan oraz ocean to idealni 

towarzysze tej uczty. Koniecznie zrób rezerwację. 

Mapa: https://g.page/BodegasMonje?share 
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Południe 

Cafe Flashpoint El Medano (Plaża Surferów) 

Jedno z moich ulubionych miejsc na wyspie, chociaż nie każdemu 

przypadnie do gustu. Znajduje się na plaży surferów, którzy są jej stałymi 

klientami, więc siedzenia bywają mokre z wody. Dla mnie to miejsce ma 

swój niepowtarzalny klimat, pyszne frytki, burgery i kawę. 

Mapa: https://goo.gl/maps/nyxY7YoovXJYM6mQ6 

Bar Cofradia de Pescadores Ntra.Sra. de Candelaria 

Tutaj zjesz lokalną rybę cierne (cherne) oraz pyszne owoce morza. 

Zdecydowanie polecam w tej części wyspy. 

Mapa: https://goo.gl/maps/nRLo1j8pZzfB2p8U9 

Restauracja Aqua w Hotelu Royal Sun Los Gigantes 

Piękne miejsce, które zaskoczy was pod każdym względem! 

Minimalistyczne ale przytulne i nowoczesne wnętrze, nie odciąga uwagi od 

przepięknego widoku na klify Los Gigantes. Jedzenie podane na wysokim 

poziomie. Polecam na wyjątkową okazję. Konieczna rezerwacja. 

Mapa: https://g.page/AquaLucasMaes?share  

El Tejado Costa Adeje  

Przyjemne, miejsce na południu, w dobrej cenie. Pyszna paella z owocami 

morza! 

Mapa: https://goo.gl/maps/iEuWjMhp73ZTSv1x6 

La Torre del Mirador Costa Adeje (nad plażą Duque) 

Restauracja z bezpośrednim widokiem na plażę i ocean, przyjemna i 

profesjonalna obsługa. Ceny niestety wysokie w związku z lokalizacją. 
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Jedzenie bardzo dobre, można wybrać ryby oraz owoce morza z lodu lub 

akwarium. Miejsce typowo turystyczne. 

Mapa: https://goo.gl/maps/HTGxCJwDP5is857V8 

Restaurante La Tosca Costa Adeje 

Najlepsze włoskie jedzenie na południu znajduje się tutaj. Do tego 

przepiękne widoki, ładne wnętrze. 

Mapa: https://goo.gl/maps/vSRqqFAK8mf1Nbga6 

La Vieja Restaurante w La Caleta 

Restauracja z widokiem na ocean i zatokę. Bardzo dobra tradycyjna 

kuchnia, głównie ryby oraz owoce morza. Ceny stosowne do lokalizacji. 

Mapa: https://goo.gl/maps/kikHNdojvP5Vhx86A   

Gran Paella Valenziana w Puerto Collon 

Miejsce znane z dobrej paelli, w równie dobrej cenie, jak na te rejony wyspy. 

Mapa: https://goo.gl/maps/z9Ke7YX6hFvB5fw59 

Santa Cruz 

Bar Delicatessen La Garriga 

Idealne miejsce na tapas, lunch czy śniadanie. Kanapki pierwsza klasa! 

Lokalna kawa na chodniku też brzmi tutaj dobrze. 

Mapa: https://goo.gl/maps/3pJQAgVD6vRj7iUc7 

Bodegon el puntero 

Bardzo dobra restauracja z tradycyjną kuchnią. Specjalizują się w owocach 

morza i rybach. Jeśli masz ochotę na ośmiornicę, to jest to najlepsze 
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miejsce. Miejsce jak przystało na stolicę, odwiedzane głównie przez 

lokalnych mieszkańców. 

Mapa: https://goo.gl/maps/8arzbaEzdKCynsjX9 

Los Reunidos Tapas y Copas 

Przyjemne miejsce na smaczne tapas, na jednej z moich ulubionych ulic w 

stolicy. 

Mapa: https://goo.gl/maps/NK58GSmx3vAiDN5t8 

Cafetería Palmelita Castillo 

Bardzo przyjemna, smaczna kawiarnia przy deptaku. Ciekawe wnętrze 

starego sklepu. Polecam przysiąść na kawę i ciasto. 

Mapa: https://g.page/CAFE-PALMELITA-Castillo?share 
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12. Co przywieźć z Teneryfy? 

Pamiątki to nieodłączny element podróży. Osobiście wybieram pamiątki, 

które będą przenosiły smaki, zapachy, wyjątkowość miejsca, a szerokim 

łukiem omijam tzw. durnostojki. Wolę też pamiątki zużywalne, od tych 

które kurzą się na półce, lub są upychane w czeluściach piwnicy. Na 

Teneryfie możesz kupić rękodzieło, ale upewnij się, że jest lokalne i 

autentyczne. Takie pamiątki również polecam i sama kupuję, wspierając 

lokalnych artystów (sama zaliczam się do artystów amatorów). Podczas 

festiwalu artystycznego Mueca, który odbywa się w maju w Puerto de la 

Cruz, kupiłam obraz z kanaryjskim widokiem, malowany przy mnie przez 

młodą artystkę, na ceramicznej płytce. Koszt 5 euro, a wspomnienie i 

unikalność absolutnie bezcenna! 

Z Teneryfy warto przywieźć przyprawy do domowych sosów mojo. Można 

kupić też gotowe sosy w mini słoikach, ale ich smak jest co najmniej słaby. 

W miniaturce kupisz również bananowy likier oraz miód palmowy, które 

bardzo polecam. Z przypraw lubię również wędzoną paprykę oraz zioła, 

dostępne w każdym sklepie np. Dino. Teneryfa jest na tyle blisko, że bez 

problemu przewieziesz ulubiony owoc, czy słodkie wypieki i ciasteczka dla 

bliskich np. z tradycyjnej mąki gofio. Dla tych z dużym bagażem, 

dołożyłabym jeszcze oliwę i lokalne wino z targowiska. 

Z klasycznych pamiątek można pokusić się o biżuterię z wulkanicznymi 

kamieniami, mini roślinki np. bananowiec czy kaktusy, sprzedawane na 

stoiskach z pamiątkami. 

Teneryfa jest też dobrym miejscem na zakupy, z powodu niższego podatku. 

Zakup perfum na Teneryfie to jak najbardziej dobry wybór. Ceny różnią się 

między perfumeriami, ale nie zdarzyło mi się, aby którakolwiek z nich była 

wyższa od tych w Polsce. Zakupy w sieciówkach również wychodzą 

korzystnie, chociaż tutaj już dużej różnicy nie ma.  
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Najbardziej kanaryjską i niestandardową pamiątką, jaką kupiłam na 

Teneryfie, był sznur z kolorowymi pomponami, który jest elementem 

ubioru ludowego na Teneryfie. Udało mi się wytłumaczyć Pani w 

pasmanterii o co mi chodzi i zdobyłam sznur pomponów, z których każdy 

symbolizuje jedną z Wysp Kanaryjskich, w odpowiednim dla niej kolorze. 

Sznur ten przypięłam do swojej okrągłej torebki-kosza, który również 

kupiłam w czasie tego pobytu na Teneryfie (pomimo, że torebkę kupiłam 

w sieciówce i taką samą można było kupić w PL, moja ma dla mnie 

wartość dodaną w postaci wspomnienia z mojej ulubionej wyspy). 

Jeśli chcesz wybrać się na zakupy, to zdecydowanie polecam odwiedzić 

stolicę, w której znajdziesz centrum handlowe, oraz deptak pełen mniej i 

bardziej znanych butików. Na południu, tuż przy kurortach znajdziesz sieć 

sklepów i centrów handlowych, ale będą one mniejsze niż te w stolicy i 

droższe. W Santa Cruz znajdziesz też Primarka, a kierując się w stronę La 

Laguna Ikeę , w których kupimy ręczniki, koc lub inne drobiazgi w razie 

konieczności.  
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13. BONUS! Checklista  

Przygotowałam checklistę, która pomoże Ci uporządkować w czasie, 

najważniejsze kwestie do wyjazdu. Terminy podane w nawiasach odnoszą 

się do optymalnych czasów, w których najlepiej zająć się daną kwestią. 

Oczywiście wszystko zależy od Ciebie! Jeśli nie wybierasz się w opcji last 

minute, to wydrukuj listę i odznaczaj załatwione sprawy.  

Lecisz za 3 dni? Potraktuj listę jako szybki sprawdzian przed wyjazdem, 

skupiając się na najważniejszych kwestiach.  

Powodzenia! 
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14.  Kontakt 

Będzie mi bardzo miło, jeśli napiszesz do mnie, lub odezwiesz się w social 

mediach. Na blogu znajdziesz serię postów z Teneryfy oraz innych 

destynacji.  

Na grupach facebookowych wymieniamy się informacjami i pomagamy w 

organizacji wyjazdów. Dołącz do nas, aby zadać pytanie lub zobaczyć 

relacje z podróży innych osób. Na moim instagramie znajdziesz zdjęcia i 

podróżnicze story, a także podpowiedzi i inspiracje.  

Stworzyłam również serię podróżniczych koszulek, które możesz zabrać ze 

sobą na wyjazd. Ja mam już swoje ulubione destynacje!  

Przewodniki w formie ebooka oraz presety do zdjęć znajdziesz w moim 

sklepie.  

Zdjęcia, relacje, ciekawostki z podróży: instagram.com/arletaadamska 

Blog z kopalnią wiedzy o podróżach: zamieszkali.pl 

Fanpage bloga (polub, aby wiedzieć co u nas aktualnie): facebook.com/zamieszkali 

Grupa na fb dotycząca Teneryfy: Teneryfa na własną rękę 

Grupa na fb dotycząca podróżowania: Podróże na własną rękę 

Grupa na fb dotycząca pracy zdalnej przez internet (aby podróżować więcej): Praca zdalna 

Ebooki oraz presety do zdjęć: sklep.zamieszkali.pl 

Koszulki podróżnicze mojego projektu: zamieszkali.cupsell.pl 
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