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Fuerteventura

Fuerteventura – położona zaledwie 100 km od wybrzeży Afryki, jest naj-
bardziej dziewiczą  pośród Wysp Kanaryjskich. Jak magnes przyciąga 
spragnionych słońca i kąpieli morskich, a dzięki sprzyjającym wiatrom 
jest także rajem dla żeglarzy i surferów. Słynie z urzekających plaż i bia-
łych wiatraków, trwale wpisanych w jej krajobraz. Po dniu spędzonym na 
plażowaniu  warto skorzystać z gościny rybackich osad i znaleźć chwilę 
wytchnienia wśród kwiatów hibiskusa i aloesu. Wakacje na Fuerteventu-
rze to kwintesencja letniego wypoczynku!

•  Najpiękniejsze kanaryjskie plaże
• Zabytkowe miasteczka
• Zatoki lazurowej wody
• Wiatraki na wzgórzach
• Wycieczki w pustynne góry

 to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże najważ-
niejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowa-
dzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych  
regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne ułatwią zaplanowanie 
podróży. Przewodnik uzupełniają czytelne mapy, starannie dobrane zdjęcia 
i liczne ramki z ciekawostkami. Wszystko to w połączeniu z poręcznym forma-
tem i atrakcyjną szatą graficzną sprawia, że Travelbook to najlepszy wybór dla 
ciekawych świata.
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Fuer teven tura

Ubezpieczenie 
w podróży

www.podroze.ergohestia.pl

Podróż wymaga dobrego przygotowania.
Warto zadbać, by przebiegała beztrosko.
Podziwiaj piękne krajobrazy i zabytki,
wypoczywaj aktywnie, przede wszystkim
baw się dobrze. Ergo Hestia zapewni Ci 
spokój i kompleksową ochronę.
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Dunas de Corralejo

Gigantyczne wydmy z białego piasku, po-

rośnięte gdzieniegdzie niską roślinnością, 

ciągną się na powierzchni ponad 2,5 tys. 

ha na południe od miejscowości Corralejo.

Cofete

U stóp otoczonej surowymi górami wio-

ski Cofete na półwyspie Jandía rozciąga się 

dzika, 13-kilometrowa rajska plaża. 

Los Lobos 

Lazurowa woda, bezludne plaże, zaciszne 

zatoczki – warto wybrać się na wycieczkę 

na niewielką wysepkę Los Lobos.

Zachody słońca nad Atlantykiem

Nad jasną wodą zatok, w otoczeniu złotych 

wydm zachód słońca nabiera wyjątkowego 

charakteru przygody na krańcu świata. 

Dzieła natury

At
ra

kc
je

 F
ue

rt
ev

en
tu

ry

At
ra

kc
je

 F
ue

rt
ev

en
tu

ry

Kup książkęKup książkę Poleć książkęPoleć książkę

http://bezdroza.pl/rt/befur1
http://bezdroza.pl/rt/befur1
http://bezdroza.pl/rf/befur1
http://bezdroza.pl/rf/befur1


10 11

Aktywność fizyczna
Warto skorzystać z możliwości pieszych wę-

drówek, jazdy na rowerze i konnej, wycieczek 

quadem i gry w golfa, a wszystko to w pięk-

nej scenerii dzikiej przyrody.

Rozrywka z dziećmi
Dzieci mogą pluskać się w wodzie na 

wielu bezpiecznych plażach oraz odwie-

dzić parki rozrywki. Najciekawsze z nich 

to botaniczno-zoologiczny Oasis Park 

w okolicach La Lajita oraz park wodny 

Baku w Corralejo.

Degustacja lokalnych przysmaków – 
kozi ser
Musimy koniecznie spróbować lokalnego 

koziego sera – queso de cabra majorero. Nie 

bez powodu koza jest nieoficjalnym sym-

bolem wyspy – podobno żyje ich tutaj wię-

cej niż ludzi.

Wizyta w fabryce kosmetyków
Suchy i wietrzny klimat sprawia, że upra-

wia się tu aloes. Produkowane są z niego 

kosmetyki i substancje o właściwościach 

leczniczych. Warto zajrzeć do którejś z fa-

bryk, których podwoje często stoją otwo-

rem dla zwiedzających.

Plażowanie na złotym piasku
Na wyspie znajdują się najpiękniejsze plaże 

archipelagu, z krystalicznie czystą wodą 

i białym lub złotym, a niekiedy nawet czar-

nym piaskiem, m.in. na Półwyspie Jandía 

i w El Cotillo.

Sporty wodne
To idealne miejsce do uprawiania żeglar-

stwa, windsurfingu, nurkowania, kiteboar- 

dingu i innych sportów wodnych. Dosko-

nałe do tego celu są plaże na Półwyspie 

Jandía.

aktywny wypoczynek
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transport
samochodem

Podróżowanie samochodem to najwygod-

niejszy i najpopularniejszy wśród turystów 

sposób przemieszczania się po Fuerteventu-

rze. W ciągu tygodnia można zwiedzić całą 

wyspę, a podróże są wygodne, ponieważ 

wyspa jest stosunkowo płaska. 

Wypożyczalnie aut znajdują się na lotni-

sku, w portach i centrach miast. Do najwięk-

szych firm należą: Cicar (www.cicar.com), 

Goldcar (www.goldcar.es), Top Car Auto-

Reisen (www.top-car-hire.com), Avis (www.

avis.pl) i Hertz (www.hertz.com.pl). Więk-

szość z nich nie zezwala na przewożenie 

pożyczonego samochodu między wyspami. 

W firmach, które mają przedstawicieli w kilku 

miastach Fuerteventury, auto można wypo-

życzyć w jednym biurze i oddać w innym. 

Na lotniskach mamy to udogodnienie, że 

samochód możemy zostawić o dowolnej 

porze, jeżeli biuro jest zamknięte, można 

kluczyki wrzucić do specjalnej skrzynki lub 

przez oznaczone okienko. Uwaga: oddając 

samochód poza godzinami otwarcia biura, 

nie otrzymamy zwrotu zaliczki na paliwo, le-

piej więc wykorzystać je do końca. Standar-

dowo w cenie wynajmu powinno się zna-

leźć: ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka 

(seguro a todo riesgo), ubezpieczenie odpo-

wiedzialności cywilnej (seguro de responsabi-

lidad civil), nielimitowana liczba kilometrów 

(kilometraje illimitado) oraz podatki (tasas). 

Ubezpieczenie samochodu nie obejmuje 

uszkodzeń powstałych na skutek jazdy po 

drogach szutrowych. Kierowcy wjeżdżają 

więc na takie drogi na własne ryzyko. 

Średnia cena wypożyczenia małego sa-

mochodu wielkości Opla Corsy w najwięk-

szych wypożyczalniach wynosi od ok. 30 EUR 

za dzień (przy dłuższym wynajmie, ok. tygo-

dniowym lub dłuższym, są zniżki nawet do ok. 

20 EUR za dzień). Do tego należy dodać koszty 

paliwa (firmy pobierają zaliczkę na benzynę, 

jeśli auto jest zatankowane). W wielu dużych 

wypożyczalniach można płacić tylko kartą kre-

dytową. Gotówkę przyjmuje np. Cicar. 

Główne drogi na Fuerteventurze są bar-

dzo dobre. Planując zwiedzanie samocho-

dem Półwyspu Jandía, trzeba pamiętać 

o tym, że droga asfaltowa kończy się tuż za 

Morro Jable, a cały Półwysep jest poprzeci-

nany drogami szutrowymi. Jeździ się po nich 

wolniej, najlepiej samochodem terenowym. 

Obowiązują ograniczenia prędkości takie 

same jak w Hiszpanii kontynentalnej: 20 km/

godz. na wybranych odcinkach dróg w mia-

stach (z natężonym ruchem pieszych i rowe-

rzystów); 30 km/godz. na wybranych odcin-

kach dróg w miastach (w tym na drogach 

jednopasmowych i jednokierunkowych); 

50 km/godz. w terenie zabudowanym i poza 

nim – na drogach o szerokości 6,5 m bez ba-

rier ochronnych oddzielających pasy w prze-

ciwnych kierunkach; 70 km/godz. poza te-

renem zabudowanym na drogach o szero-

kości 6,5 m z barierami ochronnymi oddzie-

lającymi pasy w przeciwnych kierunkach; 

90 km/godz. poza terenem zabudowanym 

na drogach z poboczem 1,5 m i 120 km/godz. 

na autostradach. Mandaty za przekroczenie 

prędkości są wysokie, mogą sięgać 300 EUR. 

Podróżujący samochodem mają obowiązek 

zapinania pasów bezpieczeństwa. Kultura 

drogowa na Fuerteventurze jest wysoka. 

Na miejscu

▼ Jedna z dróg w pobliżu Corralejo

Kup książkęKup książkę Poleć książkęPoleć książkę
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W pobliżu ulokowało się najwięcej restau-

racji w miasteczku, głównie serwujących 

dania z ryb. 

W południowej części El Cotillo, tuż nad 

Atlantykiem, stoi niewielki zamek – okrągła 

wieża obronna  Castillo del Tostón 

  inaczej Torre del Tostón, Paseo de Rico 

Roque s/n; pn.–pt. 9.00–16.00, sb.–nd. 9.00–

–15.00; wstęp: 1,50 EUR, z początku XVIII w. 

Jest to druga, obok Castillo de la Caleta 

de Fuste, zachowana do naszych czasów 

twierdza na Fuerteventurze. Powstała na gru-

zach pierwszego zamku wybudowanego tuż 

po konkwiście, zwanego Rico Roque. Służyła 

ochronie wybrzeży przed najazdami piratów. 

Obecnie w Castillo del Tostón organizo-

wane są wystawy artystyczne. Można wejść 

na punkt widokowy, z którego roztacza się 

bardzo ładny widok na El Cotillo oraz frag-

ment linii brzegowej. Wewnątrz mieści się 

punkt informacji turystycznej. Obok zamku 

można zobaczyć dawną prochownię.

W pobliżu zamku rozciąga się plaża 

Playa del Castillo, zwana inaczej Playa 

del Tostón, a dalej Playa del Aljibe de la 

Cueva, inaczej PIEDRA PLAYA. Pokrywa 

je żółty piasek i kamienie, a woda jest nie-

zmiernie czysta. Często wieje wiatr, który 

wywołuje wysokie fale, dlatego jest lubiana 

przez surferów. 

Równie wspaniałe plaże rozciągają się 

na północ od El Cotillo. Miejscowi preferują 

plażę Playa de los Lagos, z białym piaskiem 

i lazurową wodą, jednak nie jest ona tak dzie-

wicza, ponieważ otaczają ją zabudowania 

apartamentowców. W jej pobliżu znajduje 

się prawdziwa perła wśród plaż Fuerteven-

tury  Playa de la Concha (Plaża Muszli). 

Wielu uważa ją na najpiękniejszą na Fuerte-

venturze. Biały, niewiarygodnie miękki piasek 

o drobniutkich ziarenkach jest pomieszany 

tutaj z kawałkami muszli, a miejscami prze-

świtują z niego czarne skały. Na plaży można 

skorzystać z naturalnych osłon od wiatru 

układanych z czarnych, wulkanicznych 

kamieni. Woda w zatoce jest płytka, bardzo 

spokojna i krystalicznie czysta, a fale prak-

tycznie nie występują, dlatego też miejsce 

to jest uznawane za jedno z najlepszych na 

wyspie dla plażujących rodzin z dziećmi.

Z El Cotillo warto wybrać się na krótką 

samochodową wycieczkę na północ, w kie-

runku latarni morskiej  Faro del Tostón 

znajdującej się na cyplu zwanym Punta de 

la Ballena. Rejon El Tostón i znajdujące się 

w nim skamieniałe wydmy, które dawniej 

były piaszczystym terenem nabrzeżnym, 

mówią wiele o geologicznej przeszłości 

Fuerteventury i są źródłem cennych infor-

macji dla naukowców (m.in. paleonto-

logów). Wiek tych terenów w skali geolo-

gicznej jest bardzo młody: określa się na 

przedział od 1,5 mln do zaledwie 10 tys. 

lat. Faro del Tostón w biało-czerwone pasy 

Na północ od La Olivy znajdziemy urocze 

wioski z białymi kapliczkami, zagubione 

pośród równin i wzniesień interioru, tajem-

niczą jaskinię i nadmorskie El Cotillo z wyjąt-

kową Plażą Muszli (Playa de la Concha).  

VILLAVERDE to leżąca na północny 

wschód od La Olivy wioska słynąca z do-

brych restauracji. Będąc tutaj, zanim się za-

siądzie przed suto zastawionym stołem, war-

to odwiedzić pochodzącą prawdopodobnie 

z XVIII w. uroczą kapliczkę św. Wincente-

go Ferrera (Ermita de San Vincente Fer-

rer). Jej białe ściany kontrastują z kamie-

niami wtopionymi w narożniki oraz nad-

budówką z ciemnego kamienia pełniącą 

rolę dzwonnicy.

el cotillo
Zwiedzając północ Fuerteventury, koniecz-

nie trzeba wybrać się na północny zachód, 

w kierunku wybrzeża. Nad oceanem leży 

urokliwe El Cotillo – miasteczko portowe, 

dawniej zwane Puerto del Tostón – pełniące 

niegdyś ważną rolę handlową. Ta niewielka 

miejscowość jest dziś spokojnym kurortem 

będącym ciekawą alternatywą dla zatłoczo-

nego i gwarnego Corralejo. Niskie zabudo-

wania, głównie apartamentów, nie szpecą 

krajobrazu, a pośród nich dostrzeżemy śla-

dy rybackiej przeszłości El Cotillo. W centrum 

przypomina o niej pomnik dwóch ryba-

ków, którzy spychają do wody łódź, jakby 

przygotowując się do połowu. Warto zwró-

cić uwagę także na maleńką białą kapliczkę, 

najprawdopodobniej wzniesioną w 1. poł. 

XIX w., Ermita de Nuestra Señora del Bu-

en Viaje   otwarte tylko podczas mszy, 3. 

sb. miesiąca 17.00, której fasada jest skiero-

wana w stronę oceanu. 

Na wybrzeżu w El Cotillo i okolicy roz-

ciągają się jedne z najpiękniejszych plaż na 

wyspie. Drobny, biały piasek kontrastuje 

z wulkanicznymi, ciemnymi skałami pod-

łoża, a dopełnieniem pięknych widoków jest 

krystalicznie czysta woda błękitnych zato-

czek. Kolorystyka wybrzeża jest naprawdę 

niezwykła, zwłaszcza podczas zachodów 

słońca, które są tutaj jednymi z najpięk-

niejszych na wyspie. W centrum miejsco-

wości, obok rybackiej przystani znajduje 

się mała, czarna plaża – Playa del Muellito. 

Północno-zachodnia  
część wyspy

▼ El Cotillo
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maks. w 15-os. grupach. Przed zamknięciem 

koszt wstępu 5 EUR. Jaskinia cieszy się dużą 

popularnością, aby mieć pewność, że uda 

się dołączyć do grupy, warto przyjechać  

1–2 godz. wcześniej. Obiekt nie prowadzi 

rezerwacji. Jest to jeden z najważniej-

szych tuneli pochodzenia wulkanicznego 

na Wyspach Kanaryjskich, a jako atrakcja 

turystyczna stanowi miłą odmianę dla tych, 

którzy nasyciwszy się plażowaniem i spor-

tami wodnymi, chcieliby poznać geologię 

i historię Fuerteventury. 

Badacze genezę Cueva del Llano wiążą 

z wybuchami wulkanu Montaña Escafraga, 

a jej wiek szacują na ok. 1 mln lat, choć 

ustalenie czasu powstania skał jest proble-

matyczne, ponieważ procesy erozyjne na 

powierzchni zniszczyły zastygłą lawę.

Jaskinia ma długość 648 m. Początkowo 

była znacznie dłuższa – mierzyła ok. 7 km. 

Aktywność pobliskiego wulkanu La Arena 

przyczyniła się jednak do jej znacznego skró-

cenia. Ten powstały zaledwie 10 tys. lat temu 

wulkan – jako reprezentujący typ strom-

boliański – w okresie swojej aktywności 

wyrzucał bardzo dużo materiału na odle-

głość nawet 10 km, powodując zniszczenie 

większej części jaskini Cueva del Liano. 

Wysokość jaskini dochodzi do 5 m, a sze-

rokość do 12 m. Powstanie tak dużego wnę-

trza miało związek z małym kątem nachy-

lenia dna jaskini – płynna lawa drążyła 

rozległe „jeziora”, nie spływając na niższe 

poziomy. Obecny wygląd Cueva del Llano 

jest uwarunkowany nie tylko działalnością 

wulkanów (uformowanie przez płynną lawę), 

ale także erozją wody oraz osadzaniem się 

różnego rodzaju materiałów. Dwie typowe 

dla Fuerteventury skały: glina oraz wapień 

utworzyły silne spoiwo, zwane argamasa, 

wzmacniając sklepienie jaskini, dzięki czemu 

tunel się nie zapadł. Jako ciekawostkę można 

▲ Castillo del Tostón

powstała w 1897 r. Wewnątrz znajduje się 

Muzeum Tradycyjnego Rybołówstwa 

  Museo de la Pesca Tradicional, cypel 

Punta de la Ballena; wt.–sb. 10.00–17.30; 

wstęp: 3 EUR, prezentujące za pomocą mate-

riałów audiowizualnych ważną rolę rybo-

łówstwa w historii Fuerteventury. Warto 

wejść na wieżę latarni morskiej, aby podzi-

wiać zatoczki i plaże z białym piaskiem na 

północnym wybrzeżu. Na zewnątrz można 

przespacerować się krótkim, oznakowanym 

szlakiem.

Na wschód od latarni morskiej znajdują 

się wspaniałe plaże, którym nadano wspólną 

nazwę  Los Charcos (Los Charcos I, II i III). 

Charcos to naturalne baseny, które tworzą się 

w wulkanicznych skałach, idealne do bez-

piecznych kąpieli. Poszukiwacze odosobnio-

nych plaż z białym piaskiem mogą udać się 

także jeszcze dalej na wschód, do wioski let-

niskowej MAJANICHO, gdzie przyjeżdżają 

na wakacje Majoreros. Najłatwiej jest tu 

dojechać z Lajares. Playa del Majanicho, 

a także dzikie plaże w zatoczkach między 

Los Charcos a Majanicho, czyli Playa de 

Punta Blanca, Playa Beatriz i Playa del 

Charcón z białym piaskiem i czystą wodą 

zachwycą wszystkich spragnionych bliskiego 

kontaktu z naturą.

jaskinia llano
Na północ od Villaverde znajduje się wyjąt-

kowo interesująca wulkaniczna jaskinia 

 Cueva del Llano   okolice Villaverde; 

www.artesaniaymuseosdefuerteventura.

org; obecnie obiekt czasowo zamknięty. Po 

ponownym otwarciu najprawdopodobniej 

będzie czynny: wt.–sb. 10.00–18.00. Wejście 

wyłącznie z przewodnikiem (hiszp.., ang., 

niem. i fr.) w kaskach, które wypożyczamy 

przed wejściem. Zwiedzanie co 50 min 
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Fuerteventura

www.podroze.ergohestia.pl

Jedziesz w podróż za granicę?
Kupując ubezpieczenie podróżne,
zwróć uwagę na:

– zakres i wariant ubezpieczenia:
•	jakie	ubezpieczenia	są	w	pakiecie,
•	czy	odpowiadają	Twoim	potrzebom,
•	czy	pasują	do	charakteru	podróży.

– wysokość sum ubezpieczenia:
•	im	dalej	jedziesz	i	im	dłuższa	podróż,	
tym	wyższą	powinieneś	wybrać	sumę	
ubezpieczenia.

– zakres ochrony - powinien zostać rozszerzony
   w sytuacji, gdy:
•	uprawiasz	sporty	o	podwyższonym	ryzyku,	
np.	wspinaczkę,	narciarstwo,
•	cierpisz	na	choroby	przewlekłe,		
np.	nadciśnienie,
•	jedziesz	do	pracy,	np.	jako	instruktor	
narciarstwa.

Zabierz ze sobą:

– nr	telefonu	do	Centrum	Alarmowego,
– nr	polisy,
– dowód	osobisty	lub	paszport,
– leki,	które	regularnie	przyjmujesz,
–	pieniądze	na	drobne	wydatki.

Sprawdź najnowsze promocje:
  http://bezdroza.pl/promocje

Przewodniki najchętniej czytane:
  http://bezdroza.pl/bestsellery

Zamów informator podróżniczy:
  http://bezdroza.pl/newsletter

Helion SA
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel.: 32 230 98 63
e-mail: bezdroza@bezdroza.pl
http://bezdroza.pl  

9 788324 685592

ISBN 978-83-246-8559-2ISBN 978-83-246-8559-2 

Cena 24,90 zł

http://bezdroza.pl
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Fuerteventura

Fuerteventura – położona zaledwie 100 km od wybrzeży Afryki, jest naj-
bardziej dziewiczą  pośród Wysp Kanaryjskich. Jak magnes przyciąga 
spragnionych słońca i kąpieli morskich, a dzięki sprzyjającym wiatrom 
jest także rajem dla żeglarzy i surferów. Słynie z urzekających plaż i bia-
łych wiatraków, trwale wpisanych w jej krajobraz. Po dniu spędzonym na 
plażowaniu  warto skorzystać z gościny rybackich osad i znaleźć chwilę 
wytchnienia wśród kwiatów hibiskusa i aloesu. Wakacje na Fuerteventu-
rze to kwintesencja letniego wypoczynku!

•  Najpiękniejsze kanaryjskie plaże
• Zabytkowe miasteczka
• Zatoki lazurowej wody
• Wiatraki na wzgórzach
• Wycieczki w pustynne góry

 to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże najważ-
niejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowa-
dzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych  
regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne ułatwią zaplanowanie 
podróży. Przewodnik uzupełniają czytelne mapy, starannie dobrane zdjęcia 
i liczne ramki z ciekawostkami. Wszystko to w połączeniu z poręcznym forma-
tem i atrakcyjną szatą graficzną sprawia, że Travelbook to najlepszy wybór dla 
ciekawych świata.
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Fuer teven tura

Ubezpieczenie 
w podróży

www.podroze.ergohestia.pl

Podróż wymaga dobrego przygotowania.
Warto zadbać, by przebiegała beztrosko.
Podziwiaj piękne krajobrazy i zabytki,
wypoczywaj aktywnie, przede wszystkim
baw się dobrze. Ergo Hestia zapewni Ci 
spokój i kompleksową ochronę.

http://program-partnerski.helion.pl
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