
 

 

 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL  

GRAN CANARIALE 

 
Aurinko otsereisid Gran Canariale  toimuvad lennukompaniiga Smartlynx ning lennuaeg on u 6 t ja 

50min. Lennuajad leiate Aurinko kodulehelt https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/lennuajad. 
NB! Palume kontrollida lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinko 
Tallinna kontorist, sihtkohas meie esindajatelt.Tallinnas palume lennujaamas kohal olla 1,5-2 tundi 

enne väljumist. 
Aurinko tšarterlendudel toimub reisile registreerimine passi või ID kaardi alusel.                                                                                     

 
 
Pagas: Lubatud pagas on 15 kg + 5 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Lubatust raskema pagasi 
pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 
toimetada. Palun kontrollige, et teie pagas oleks normi piires. Spordipagas: Golfi-, surfi,-
sukeldumisvarustuse ja jalgratta jm. erivarustuse transport tuleb ette tellida ja tasuda Eestis. NB! 

Juhul, kui pagas peaks mingil põhjusel sihtkohta hilinema, juba tasutud lisakilode maksumust ei 
tagastata. Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber 
kontaktidega vms.). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti 

(või on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva info põhjal pagasiomanikuga kiiresti 
kontakti. Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid jms tuleb pakkida 
äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka 

hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 
reisiterminalis asuvas R-kioskist. Kõik dokumendid, ravimid, võtmed, telefonid, sülearvutid, raha, 
ehted jms. väärtuslikud asjad, tuleb pakkida käsipagasisse, mitte äraantavasse pagasisse! NB! 
Käsipagasisse tuleb pakkida ka elektroonilised sigaretid ja nende akud. 
 
Teenindus lennul: lennuki meeskond räägib eesti, vene ja inglise keelt. Reisipaketi hind ei sisalda 
toitlustamist lennuki pardal. Toite saab ette tellida kuni 48 tundi enne väljalendu Airo Cateringi 

kodulehelt https://flydinner.com/. Lennu ajal on lisatasu eest võimalik osta jooke ja suupisteid 
pardamenüü alusel. 
Imiku lisatasu on 50 eurot (ei sisalda istekohta lennukis). 
NB! Ainult lennupileteid on müüme igale reisile piiratud hulgal. 
 

Saabumine ja lahkumine: Esindaja ootab teid lennujaamas pärast pagasi kättesaamist ning 
juhatab transfeerbussidesse. Sõit kestab orienteeruvalt 20 min – 1,5 tundi (sõltuvalt hotelli 

asukohast). NB! Kui te mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata, teatage sellest palun 
kindlasti esindajale Infot ärasõidu kellaaja kohta saate meie reisiesindajalt kohapeal. 
 
Infotunnid: Saabumisjärgselt viib esindaja kindlaksmääratud kellaajal hotellides läbi infotunnid, 
kus saate teavet nii saare kui ka toimuvate ekskursioonide kohta. Infotunni kellaaja teatab 
esindaja teile transfeeril.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Hea teada 
 
Pindala:   1533 km2, suuruselt kolmas saar Kanaari saarestikus 

Pealinn:   Las Palmas, 383 308 elanikku 
Rahvaarv:   845 676 elanikku 
Kõrgeim mäetipp:  Pico de Las Nieves, 1949 m 
 
Kanaari saared asuvad Floridaga samal laiuskraadil. Gran Canaria on 13 saare hulgast suuruselt 
kolmas ning paikneb Tenerife ja Lanzarote vahel. Saare pindala on 1570 km2. Aafrika rannik jääb u 
200 km ning lähim mandri-Hispaania sadam Cádiz u 1350 km kaugusele. 

Gran Canarial elab u 846 000 inimest, kellest u 380 000 elab pealinnas Las Palmas. Playa del 
Inglési naabruses paiknevas kohalike linnaosas San Fernandos elab u 20 000 inimest, kuid Playa 
del Inglési kuurordis on aastaringselt puhkajaid mitu korda rohem. 
Gran Canariat kutsutakse minimandriks, sest siin on mitu erinevat kliimavööndit. Umbes 400 m 
kõrgusel merepinnast valitseb troopiline kliima, umbes 1400 m kõrgusel kesk-Euroopa ning veel 
kõrgemal Skandinaavia kliima. 

Gran Canaria tekkimisest räägivad mitmed erinevad legendid, millest vanimad pärinevad juba 
Kreeka ja Rooma poeetide ning ajaloolaste sulest. Saare põliselanikke kutsuti kanarioteks. Need 
pikka kasvu valged inimesed elatusid küttimisest ja kalapüügist. On teada, et nad olid 
seaduskuulekad ja organiseeritud vaatamata sellele, et vallutajate saabudes elasid nad veel 
endiselt kiviajas. Esimene katse saar mandri-Hispaaniaga liita toimus aastal 1402, kuid see 
õnnestus peale mitmeid katseid alles 1483. a. 
 

Apteek ja arstiabi: Apteegid on märgistatud roheliste või punaste ristidega.Tööpäeviti on 
lahtiolekuajad reeglina 9:00-13:00 ja 16:30-19:00. Laupäeviti on enamik apteeke avatud 9:00-

14:00. Kui apteek on nädalavahetusel suletud, leiate ukselt valveapteegi aadressi. 
Arstiabi vajadusel pöörduge kas oma hotelli retseptsiooni või meie esindaja poole, kes aitab teil 
leida vajaliku arsti. Võib pöörduda ka otse polikliinikusse: Clinica Las Palmeras (Grupo Médico) on 
nii Playa del Inglésis (Avda de Teneriffe 22) kui ka Maspalomases (Avda T.T. Neckerman 24), tel 
+34 9 0015 1745. 

Haiglaravi nõudvate tervisehädade puhul tuleks pöörduda San Augustinis asuva Hospital Clinica 
Roca poole. Aadress Calle Bougavilla 1, tel +34 9 2876 9004. Arsti juurde minnes tuleb kaasa võtta 
iskut tõendav dokument. Tervisekindlustuse olemasolul saab Eestisse naastes arstiabile, ravimitele 
ning arsti juurde sõitmiseks kasutatud transpordile kulutatud raha tšekkide alusel tagasi. 
 
Elekter: Elektrivõrgus on tavaline 220-voldine vahelduvpinge. Kasutusel olevad pistikud on 

samasugused nagu Eestis. 
 
Hädaabi: Kanaari saartel toimib ühtne number 112 nii politsei, tuletõrje kui ka arstiabi korral. 

Hakkama saab hispaania, inglise ja saksa keeles. 
 
Helistamine ja internet: Mobiiliga Eestisse helistamiseks tuleb valida ette 00 ja Eesti kood 372 
ning seejärel number. Hinnainfot vaadake palun oma mobiilioperaatori koduleheküljelt.  

 
Joogivesi: Vesi on küll piisavalt puhas toidu tegemiseks ja hammaste pesuks, ent suure 
mineraalisisalduse tõttu võib põhjustada kõhuprobleeme. Seetõttu soovitame juua poest ostetud 
mineraal- või allikavett, mida müüakse gaseeritult (agua con gas) või gaseerimata (agua sin gas). 
 
Jootraha: Jootraha andmine teeninduses on võrdlemisi tavaline. Praktikas on väljakujunenud, et 
baarides jäetakse umbes 5 % ja restoranides 5-10 % arvest, hotelli pakikandjale ja toateenijale 1 

€,  taksojuhile kuni 10 % sõiduarvest. Jootraha on kombeks jätta ka ekskursiooni bussijuhile (u 1 € 
reisija). Kuigi jootraha jätmine ei ole kohustuslik, rõõmustab see kindlasti iga teenindajat. 
 
Raha, pangad, krediitkaardid: Kanaari saartel on käibel euro. Pangad töötavad äripäevadel 

9:00-14:00 ja laupäeviti 9:00-13:00. Krediit- ja deebetkaartidega saab võtta pangaautomaadist 
sularaha. Raha väljavõtmine on tasuline. Restoranides ja kauplustes maksekaardiga tasudes 

võidakse küsida isikut tõendavat dokumenti. 
 



 

 

Turvalisus: Probleemiks võivad olla taskuvargad, muus osas on see turistidele igati turvaline paik. 
Hotellis on soovitav jätta väärtesemed, dokumendid ja raha seifi. Ärge jätke oma isiklikke asju ja 
käekotte valveta ei baarides, restoranides ega rannas. Ka rendiautosse ei ole soovitav asju jätta. 
 

Aktiivne puhkus: Playa del Inglésis saab golfi, tennist ja squashi mängida, veespordiga tegeleda, 
aeroobikas käia, kardiga sõita. Tenis Center Maspalomase jõusaalis toimuvad ka aeroobika, 
stepaeroobika ja spinningutreeningud.  Jõusaal on ka Holiday World Wellness Centeris ning Olympic 
Gym keskuses. 
Playa del Inglésis võib muuhulgas ka purjetada. Happy Biking, mis paikneb Avenida de Italia 
tänaval rendib maastikujalgrattaid ning korraldab jalgrattaretki. Maspalomases on ka 3 km pikkune 
jalgrattatee. 

Black Horse Riding keskuses saavad ratsutada nii algajad kui kogenud huvilised. Tennist saab 
mängida nii hotellides kui tennisekeskustes. Tennis Holyca tennisekeskuses on mitu väljakut, hotell 
DunaFlori juures paiknevas Tenis Center Maspalomases on kokku 11 tenniseväljakut. Rocky 
Adventure korraldab jalgsimatku näiteks Chira ja Roque Nublo või Santa Lucia ümbrusesse. Matkad 
toimuvad inglise või rootsi keelse giidi juhendamisel. Piirkonnas on erineva tasemega 
matkaradasid, mis on u 6-10 km pikkused. 

Gran Canaria on golfisõpradele, sest siin leidub mitmeid heatasemelisi golfiväljakuid. 
 
Lastele: Aqualand Maspalomas veepargis on lisaks veeatraktsioonidele ka mitmeid söögikohti 
ja suvniirikauplus. Holiday World Maspalomases on laste lõbustuspark, kus on ka vanematele 
hulgaliselt tegevust. Seal on restorane, diskoteeke, jõu-ja keeglisaal. Ühtset sissepääsupiletit ei 
ole, atrakstioonide eest tuleb eraldi tasuda. Blue Holiday rendifirmast saab laenutada 
lastejalgrattaid. Camellos de Maspalomase firma korraldab kaamelisafareid. Iga päev saab minna 

umbes pooletunnisele kaamelisõidule Maspalomase düünidesse. Krokodillipark ehk Parque de 
Cocodrilos asub Los Corralilloses, Playa del Inglésist u 25 km kaugusel. Lisaks krokodillidele saab 

siin näha ka tiigreid, ahve, lindusid ja sisalikke. Minirong Maspalomas Express väljub iga päev 
täistundidel El Verili ostukeskuse eest. Rong sõidab mööda Playa del Inglési peatänavat u 40 
minutit. Palmitos Park asub 12 km kaugusel Playa del Inglésist. Selles troopilises aias on 
tuhandeid erinevaid taimeliike, linde, roomajaid, liblikaid, kalu ning muid põnevaid loomi. Pargis 
toimuvad papagoi-, metslindude- ning delfiinisõud. 

Yellow Submarine allveelaev väljub Playa del Inglésist u 35 km kaugusel paiknevast Puerto de 
Moganist. Viera y Clavijo on 7 km kaugusel Palmase kesklinnast asuv 27 hektarit hõlmav 
botaanikaaed, mis  on suurim omataoline kogu Hispaanias. Aed on pühendatud  Kanaari saarte 
ainulaadsele endeemilisele taimestikule. Muuhulgas leiab siit kaktuste kollektsiooni ja Kanaari 
palmipuu, mis kasvab maailmas ainult Kanaari saartel. 
 

Rannad: Costa Canaria on Gran Canaria saare pikim (7 km) liivane rannikuriba, mis koosneb 
üksteisele järgnevatest San Agustini, Playa del Inglési, Maspalomase ja Melonerase randadest. 
Playa del Inglési ja Maspalomase randade vahel laiuvad u 400 hektarit enda alla hõlmavad 

liivadüünid, mis kuuluvad looduskaitse alla. Playa del Inglési ja Faro majaka vahelistes düünides on 
ka eraldi nudistide piirkond. Randades on tasulised lamamistoolid ja varjud.  
 
Sisseostud: Playa del Inglésis on head ostuvõimalused. Kuurordis on mitmeid ostukeskusi ja 

pisemaid kauplusi. Sisseoste saab teha India ja Maroko turgudel. San Fernando linnaosas on kaks 
korda nädalas turg. Suurim kaubavalik on kindlasti kaubanduskeskustes. Playa del Inglésis on hea 
kaubavalik Yumbos, Citas, Kasbahis, Metros ja Plaza de Maspalomases. San Fernandos Bellavista, 
Ronda ja San Fernando ostukeskuses ning Melonerases Varadero ostukeskuses.  
 
Söök ja jook: Kanaari saarte elanikud, nagu kõik hispaanlased, jumaldavad väljas söömist kui 
sotsiaalse suhtlemise üht osa. Kohalikud söövad sageli kolmekäigulise lõuna- ja õhtusöögi, mis 

sisaldab ka magustoitu ja kohvi. Sellegipoolest on tavaline jagada esimest käiku või tellida ainult 
un sólo plato ehk ainult pearoog. Paljud restoranid pakuvad menú del dia ehk soodsa hinnaga  
 
 

päevamenüüd. Kindla hinnaga saate kolm käiku: eel-, pearoa ja magustoidu, lisaks veini, 
pudelivett ja leiba. Tavaliselt maksab see poole vähem kui tavamenüüst tellimine.  

Kuurortpiirkondades on laias valikus söögikohti,  kiirtoidurestoranidest rahvusköökideni. Mida 
kaugemal turistidele mõeldud rannaäärsetest restoranidest, seda väiksem hind ja tihti ka parem 



 

 

kvaliteet. Üles tasub otsida Kanaari toite pakkuvad restoranid. Kanaaride rahvustoiduks on 
guantšide pärandatud gofio - röstitud maisi- või teraviljajahu. Seda lisatakse supile, jäätisele, aga 
valmistatakse ka putru ja leiba. Populaarseim Kanaari roog on papas arrugadas, tulisoolases vees 
koorega keedetud kartul, mida pakutakse kõikide pearoogade juurde. Alati tuuakse lauale kohalik 

kaste – mojo. Rikkaliku maitsega kaste on valmistatud oliiviõlist ja palsamiäädikast ning lisatud 
erinevaid vürtse (küüslauku, paprikat, peterselli, koriandrit), millest sõltub kastme värv. Mojo picon 
on  vürtsikas punane kaste ja mojo verde  on mahedam roheline kaste.  
Kalaroogadest on igapäevane sardinas a la plancha ehk grillitud sardiinid. Proovida tasub kindlasti 
pulpo fritot ehk marineeritud ja grillitud kaheksajalga. Desserdiks sobib hästi bienmesabe - 
marmelaadi taoline mass, mis on valmistatud purustatud mandlitest, munast, meest ja 
sidrunikoorest. Datlipalmidelt korjatud mahlast keedetakse mett ehk  miel de palmat ja seda 

lisatakse siis magustoitudele – ikka selleks, et magusam oleks. 
Jookidest on tuntuim Kanaari rumm ehk ron miel. Rummile on lisatud mett, seepärast kannab see 
ka meerummi nime. Kohvi pakutakse laias valikus: cafe solo (must kange kohv),  cafe con leche 
(tass kohvi suure koguse piimaga), cortado natural (vähese piimaga espresso mõõtu kohv). 
Cortado leche leche on samuti espresso mõõtu kohv - tassi või klaasist pitsi põhja valatakse 
magusat kondenspiima, siis sortsuke musta kanget kohvi ja selle peale sortsuke kuuma piima koos 

vahumütsiga. 
Imejook, mida mujal ei kohta, on barraquito - Kanaari kohv, mis on valmistatud kondenspiimast, 
espressost ja vahustatud kuumast piimast. Vahel ka lisaks tükike sidrunit ja nõudmisel ka piisake 
likööri. Siis on selle nimi barraquito especial. 
 
Transport: Bussiliikluse kohta saab infot hotellidest ning infopunktist. Bussiliiklus on  Gran 
Canarial hästi organiseeritud, bussid väljuvad reeglina iga 20-30 minuti järel. Pileteid saab osta 

bussijuhi käest, hind sõltub sihtkohast ja reisi pikkusest. Alla 4-aastased lapsed sõidavad tasuta. 
Takso on suhteliselt odav. Taksodes on olemas taksomeetrid. Taksopeatused on enamasti suurte 

kaubanduskeskuste juures (nt Playa del Inglésis Kasbah, Cita ja Yumbo Centrum), kuid pole 
probleemi taksot ka tänava äärest saada. Vaba takso tunneb ära katusel põleva rohelise tule järgi. 
Pealinnast Las Palmasest saab praami- ja laevaga sõita mitmetele lähisaartele. Lanzarotele saab 
sõita iga päev, sõit kestab u 8 tundi. Fuerteventurale väljub laev iga päev, sõit kestab u 2 t 40 min. 
Iga päev saab sõita ka Tenerifele. Reis Las Palmasest Tenerifele kestab u 3 t 30 min.  

 
Vaatamisväärsused: Külastada tasub kindlasti Bandama vulkaanikraatrit e Caldera de Bandamat, 
mis asub saare kirdeosas La Atalaya külas. Kraater paikneb 574 meetri kõrgusel merepinnast ja 
selle läbimõõt ülemises osas on ligikaudu 1200 meetrit ning sügavus 220 meetrit.  
Guayadeque org on tuntud sealse koobaselamu ja koopakiriku poolest. Uudistama tasub minna 
kindlasti San Bartolomé de Tirajanat, mis on saare keskosas hiigelsuures vulkaanikraatris peidus 

olev külake, kuhu pääseb mööda kitsast mägiteed.  
Linnadest tasuks Gran Canarial kindlasti ära käia Arucase linnas, mille peamiseks 
vaatamisväärsuseks on gooti stiilis San Juani kirik. Kirik on ehitatud kohalikust kivist ja kahalike 

meistrite poolt aastal 1909. Suuruselt teiseks linnaks on Gran Canarial Telde, mis oli põlisasukate 
guantšide pealinnaks.  Siin on säilinud Kanaaride arhidektuuri vanimad näited. Väisata tasub San 
Juani ja San Francisco linnaosasid, mille pärlid on 15. sajandist pärit San Juan Batista kirik ja San 
Francisco 16. sajandist peaaegu originaalkujul säilinud linnaplaan. Mägedest ümbritsetud Terori 

küla asub saare põhjaosas, kust lisaks ilusatele koloniaalstiilis majadele leiate ka Gran Canaria 
olulisema kiriku Nuestra Señora del Pino, mis on ehitatud saare samanimelise kaitsepühaku auks. 
Ette tasub võtta ka merereis naabersaarele Tenerifele. Saare kaguosas asub küla nimega Ingenio, 
mida loetakse Gran Canaria vanimaks külaks ning kunagiseks suhkruroo kasvatamise ja tänapäeval 
ka käsitöö keskuseks. Tänapäeval asub seal Kanaaride käsitöömuuseum. 
 
 

Ööelu: Baarid ja klubid on tavaliselt avatud hilisööni või koguni varahommikuni. Ööelu on 
mitmekesine ja sobilik igale maitsele, põhiliselt koondunud rannapromenaadidele ja 
kaubanduskeskustesse. Baarides võib kohati olla melu üsna kõva. San Augustinis on kasiino.  
 

 
 

          
 


