
 

 

TERE TULEMAST PÄIKSELISELE LANZAROTELE 

Meie reisiesindaja Lanzarotel on 

Evelyn Karlsson +372 513 0892 

See on Eesti mobiilinumber. Esindaja vastab telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 
9:00-20:00. Erakorraliste probleemidega võite helistada  loomulikult ka igal teisel ajal.  
 

Lend: Aurinko  otselennud Lanzarotele toimuvad  02.12.2017-10.02.2018 (viimane väljumine 
Tallinnast). Lendame lennukompaniiga Smartlynx.  Lennujaamas palume olla vähemalt 1,5 tundi enne 
lennuki väljumist. Lendudel ei ole pileteid, lennule registreerimine toimub passi või ID-kaardi 
alusel. Lennuajad leiate Aurinko koduleheküljelt. Kanaari saartel on kell 2 tundi Eesti ajast taga. 

Lennuaeg on u 6 t ja 30 min. NB! Lennuajad võivad muutuda. Kontrollige lennuaega 24 t enne ärasõitu 
oma reisibüroost või kohapeal meie reisiesindajalt. 
 
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 sihtkohta järele toimetada. Palun 
kontrollige, et teie pagas oleks normi piires. Spordipagas: Golfi-, surfi-, sukeldumisvarustuse ning 
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 ning e-sigaretid ja 

nende akud. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab reisiterminalis asuvast 
R-kioskist. Palun tutvuge Smartlyxi pagasireeglitega http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-
journey/baggage-ee. 
 
Teenindus lennul: Smartlynxi lennukipersonal räägib inglise, eesti ja vene keelt.  
Reisipaketi hind sisaldab võileiba ja karastusjooke lennuki pardal. Sooja toitu ja laiemat söögivalikut 
pakutakse ainult ettetellimisel kuni 48 tundi enne väljalendu AiroCateringi veebipoest  

https://flydinner.com/. 
Lennukimeeskonnal on õigus silmnähtavas alkoholi- või narkojoobes reisijaid pardale mitte lubada. 
Lennukis on lubatud tarbida vaid lennuki pardalt ostetud jooke.  
NB! Alla 2 aastastel lastel ei ole oma lennukohta ega  eraldi pagasimäära. 

 
Saabumine: Esindaja ootab lennujaamas pärast pagasi kättesaamist ning juhatab teid bussidesse. Sõit 
kestab orienteeruvalt 20 kuni 60 minutit (sõltuvalt hotelli asukohast).  

NB! Kui te mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata, teatage sellest palun kindlasti 
esindajale!  
 
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.  

 
Ärasõit: Ärasõidupäeval viib buss teid lennujaama. Hotellist ärasõidu täpse kellaaja märgib esindaja 
sihtkohas jagatavale infolehele. Vastavalt rahvusvahelistele reeglitele toimub hotellides check-in alates 
kella 14:00-st ja check-out kell 12:00. 

http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
https://flydinner.com/


 

 

 
Hea teada 
 

Pindala: 845,94 km² 
Pealinn: Arrecife 
Rahvaarv saarel: u 140 000 
Kõrgeim mäetipp: 670 m Peñas del Chache 
Ajavahe: Kanaari saartel on kell Eesti ajast 2 h taga. 
 
Apteegid: (farmacia) on tähistatud tumerohelise ristiga. Playa Blanca keskuses on kaks apteeki. Üks 

neist paikneb keskuse ringtee juures, Avda. de Papagayo tänaval. Avatud E-R  9:00 – 13:30 ning 16:30 – 
20:15, laupäeviti  9:00 – 13:15. Teine apteek asub bussijaama ringtee juures, avatud E-R  9:00 – 13:35 

ja 16:30 – 20:15 ning L 9:30 – 13:15. Puerto del Carmeni rannatänava ostukeskustes on mitmeid 
apteeke. Apteegid on avatud erinevatel aegadel, üldiselt aga ajavahemikus E-R 9:30 – 21:30. Pealelõunal 
on u tunniajaline siesta. Laupäeviti on apteek avatud  9:30 – 13:00. Valveapteegi nimi on märgitud iga 
apteegi uksele. 
 

Arstiabi: Vajadusel pöörduge arsti poole kliinikusse või kutsuge arst administraatori kaudu hotelli. 
Teavitage ka Aurinko esindajat, kes vajadusel aitab Teile arsti kutsuda. Hospiten Lanzarote haigla - 
Lanzarote erahaigla asub Puerto del Carmeni lähistel, aadress Puerto del Carmen circunvalación. Haigla 
on avatud 24 t ööpäevas. Haiglas on ka hambaarst, kelle juurde minekuks tuleb eelnevalt vastuvõtuaeg 
broneerida. Tel +34 9 2884 1018 või tasuta telefon  900 70 7777 (lauatelefonilt helistades). Arstiabi saab 
ka Centro Médico Elvia´st, Puerto del Carmen. Aadress Avenida de las Playas 71, 24 h valvetelefon tel 

+34 928 51 4077. Avatud E-R  9:00 -13:00 ja 17:00 – 19:00, L  9:00 – 13:00. Arst teeb vajadusel ka 
hotellivisiite.  
Playa Blancas puhates saab arsti vastuvõtule registreeruda Hospiteni kaudu. Hospiten teeb Playa Blancas 

koostööd polikliinikuga Skandinavisk Klinik Euroklinik (CC Lanzarote Park 10). Polikliinik on avatud iga 
päev 9:00-20:00. 
 
Elekter: Elektrivõrgus on tavaline 220-voldine vahelduvpinge. 

 
Hädaabi: Kanaari saartel toimib ühtne hädaabinumber 112 nii politsei, tuletõrje kui ka arstiabi korral. 
Hakkama saab hispaania, inglise ja saksa keeles. 
 
Joogivesi: Vesi on küll piisavalt puhas toidu tegemiseks ja hammaste pesuks kuid 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 välja kujunenud, et 
baarides jäetakse jootrahaks umbes 5 % ja restoranides 5-10 % arvest, hotelli pakikandjale ja 

toateenijale 1 euro, taksojuhile kuni 10% sõiduarvest. Jootraha on kombeks jätta ka ekskursiooni 
bussijuhile (u 1 euro reisija). Kuigi jootraha jätmine ei ole kohustuslik, rõõmustab see kindlasti iga 
teenindajat. 

 
Lastele: Aqualava veepark asub Playa Blanca hotellis Relaxia Lanzasur Club  ja on  
hotellikülalistele tasuta, teistele külastajatele maksab sissepääs 21 € ja lapsele 14,50 €. Puerto Del 
Carmenist ja Costa Tequisest käib veeparki ka tasuta buss igal E,K,R. Park on avatud iga päev 10:00 – 
18:00. Rancho Texas Park on teemapark, kus on palju erinevaid loomi - krokodillid, kilpkonnad, 
preeriakoerad, merilõvid, valged tiigrid. Iga päev toimuvad papagoi-, kotka- ja merelõvisõud. Lapsed 
saavad indiaanikülas aardeid ja kulda otsida või Splash basseinialal lustida. Avatud iga päev 9:30-17:30. 

Pileti saab osta näiteks  Aurinko reisiesindajalt. Aadress on Alcalde Cabrera Torres, Puerto del Carmen.  
Lanzarote A Caballo on ratsutamiskeskus, mis asub vaid 5-10 minutilise autosõidu kaugusel Puerto del 
Carmenist ja pakub hulgaliselt põnevat tegevust igas eas lastele. Kõige pisemad saavad siin hobuse või 
kaameliga vankris sõita ja Fort Apache mänguväljakul tegevust leida. Natuke vanematele lastele on 

ratsutamiseks ponid ja ühe küüruga kaamelid. Keskus on avatud iga päev 10:00-18:00. Kaamelisõit 
lapsele maksab 12 €/20 min ja täiskasvanule 20 €/20 min. Piraadimuuseum asub Villa de Tequises 
Santa Barbara kindluses. Avatud E-L 9:00-16:00, P 10:00-16:00. Muuseum on suletud 25.12.12  ja 1.- 

6.01.18. Lisainfo http://museodelapirateria.com/en/el-castillo-de-santa-barbara/ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1as_del_Chache
http://museodelapirateria.com/en/el-castillo-de-santa-barbara/


 

 

 
Raha, krediitkaardid, pangad: rahaühik on euro. Krediitkaardid, nagu Visa ja EuroMaster on laialt 
kasutusel. Väiksemates külapoodides eelistatakse sularaha. Pangakaardi kaotamise puhul tuleb 

viivitamatult teavitada oma panka. Swedbank +372 631 0310; SEB +372 665 5100; Nordea Pank +372 
628 3300; Krediidipank +372 661 6039.  
Pangad on avatud E-R 8:30-14:00. Sularahaautomaate leidub mitmel pool. Playa Blancas näiteks 
jalakäijate tänaval Calle Los Limones, rannatänaval Avenida de Papagayo, ostukeskuses C.C. Punta 
Limones ning keskuses  Lanzarote park. Puerto del Carmenis leidub arvukalt sularahaautomaate 
rannatänaval, pealinnas  Arrecifes jalakäijate tänaval.  
 

Rannad: Lanzarote rannad varieeruvad kauni liivaga randadest laavakiviste soppideni. Mõnikord on 
siinsed tuuled päris jahedad, aga siis saab mõnda varjulisemasse rannasoppi peitu pugeda. Randades 

võib jälgida tõusu ja mõõna, mille vahe võib olla kuni 2,5 meetrit. Enamikes randades on lamamistoolide 
ja varjude laenutus ning tasulised tualetid. Dušši enamikes randades ei ole. Meres võib olla merisiile ja 
meduuse.  
Lained ja merehoovused võivad eriti talvekuudel päris tugevad olla. Tuleb kindlasti jälgida vetelpääste 
juhtnööre.  

Puerto del Carmenis on mitu suurt randa. Playa Chica on väiksem rannasopp, kus on 
veespordikeskus. Playa Grandes saab soovi korral pedaalipaati rentida. Playa Blanca rannad on 
pisikesed, armsad lahesopid, neist 4 km eemal asub valge liivaga kaunis Playa Papagayo rand, mis 
koosneb 6-st erinevast lahesopist. Papagayo randa peetakse saare kauneimaks ning kaljudevahelistel 
rannaribadel harrastatakse ka nudismi.  Autoga randa sõites tuleb sissepääsutasu maksta, jalgsi või 
jalgrattaga kohale sõites tasu ei ole. Playa Papagayosse saab Playa Blancast ka veetaksoga sõita. Costa 

Teguise kauni liivaga pearand on Playa de los Cucharas. Teised Costa Teguise rannad on enamasti 
kivised. 
 

Siesta: Ärge unustage ajakava koostamisel arvesse võtmast Hispaanias pühaks peetud lõunapausi 
siestat, mida peetakse reeglina  13:00-17:00. Enamik väiksemaid poode ja ärisid, ettevõtteid ja avalikke 
asutusi on sel ajal suletud.  
 

Sisseostud: Lanzarotel on palju pisikesi kauplusi, mis on üldiselt avatud E-R 10:00 – 13:00 ja 17:00 – 
20:00 ning L 10:00 – 13:00. Enamik pealinna Arrecife kauplusi on siesta ajal suletud. Kuurortides on 
kauplused enamasti avatud kogu päeva, ka pühapäeviti. Kaubanduskeskused on üldiselt avatud E-L  
10:00 – 22:00. Puerto del Carmeni kaubanduskeskus Biosfera Plaza on avatud ka P 11:00 – 21:00. 
Hondas paikneb kaubanduskeskus Deiland Playa. Ostukeskustes on enamasti fikseeritud hinnad, turgudel 
võib hinna üle ka kaubelda. Tingida võib ka väiksematel nö basaaridel, kuid tuleb meeles pidada, et 
tänavakaubad ei ole alati kuigi kvaliteetsed ning neid ei saa hiljem ka vahetada. Pealinnas  Arrecifes saab 

sisseoste teha Calle Leon y Castillo jalakäijate tänaval ning rannapromenaadil. Costa Teguises on 
mitmeid kauplusi Avenida Islas Canarias ja Avenida del Jabillon tänavatel. Playa Blanca keskuses on 
parimad ostlemisvõimalused väikesel Calle Los Limones kaubatänaval, Avenida Maritima 

rannapromenaadil ja Puerto Rubicóni sadamas. Puerto del Carmenis on peamiseks ostlemispaigaks 
rannapromenaad ja Biosfera kaubanduskeskuse ümbrus.  
Turg  ehk  mercadillo. Arrecife turgu peetakse kolmapäeva ja neljapäeva ennelõunal rannapromenaadil. 

Costa Teguise turg toimub reedeti 18:00 – 21:00 Pueblo Marineros. Playa Blanca turg töötab kolmapäeviti 
ja laupäeviti u 9:00 – 14:00 Cay Beach Sun hotelli ja Puerto Rubiconi sadama ümbruses.  Puerto del 
Carmeni turg toimub reedeti  10:00 – 16:00 sadamas. Saare vanas pealinnas Teguises leiab pühapäeviti 
10:00 – 14:00 aset saare suurim turg. Käsitööturu leiab saare põhjaosas paiknevast Haria külast 
laupäeviti 10:00 – 14:00. Siin saab tutvuda kohalike punutiste, ehete, kunsti jms.   
 
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. Sageli 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: Autorendi  hinnad algavad u 33 €/päev. Alati on soodsam võtta auto pikemaks ajaks (nt 
kolmeks päevaks). Autojuht peab olema vähemalt 23-aastane (osadel rendiklassidel ka 25-aastane), 
juhiloa staažiga vähemalt 1 aasta. Garantiiks võidakse küsida krediitkaarti. Oluline on autorendi puhul 
täiskindlustuse olemasolu hinnas.  

Puerto del Carmenis on mugav liikuda nii jalgsi kui taksoga. Lähikülade vahel on liikumiseks hea 
bussiühendus. Siiski peab arvestama, et bussid võivad nii hilineda kui saabuda graafikus näidatud 
kellaajast ka natuke varem. Kohalikud bussid sõidavad Puerto del Carmenist  Arrecifesse (sõit kestab u 30 

min) ja Playa Blancasse (sõit kestab u 45 min). Playa Blancast sõidavad kohalikud bussid Puerto del 
Carmeni ja Arrecife vahet mitmu korda päevas. Bussipeatuse leiab nii sadamast kui keskusest.  Lapsepilet 
on üldjuhul sama hinnaga kui täiskasvanute pilet ja vaid sülelapsed saavad tasuta sõita. Pileteid saab 
osta bussijuhilt. Kui plaanite bussiga tihedamini sõita, saate bussijuhilt osta bussikaardi, kuhu saab 

laadida raha 10 € või 20 € väärtuses. Rannatänaval on taksopeatused, kuid takso saab peatada ka 
tänaval käeviipega. Vajadusel saab takso ka hotelli retseptsioonist tellida. Taksod on varustatud 
taksomeetriga, kuid pikema sõidu puhul võiks hinnas eelnevalt kokku leppida. Nädalavahetustel ja öisel 
ajal on takso kallim. Sõites ühest omavalitsuspiirkonnast teise (nt Puerto del Carmenist Arrecifesse) on 
sisseistumistasu kõrgem. 

 
Turvalisus: Pisivargused on kahjuks üsna levinud, olge ettevaatlikud osavate taskuvaraste suhtes. Ärge 
jätke isiklikke asju järelvalveta rannas, restoranis, baaris jm. Tänaval käies hoidke kott suletuna, kandke 
kaasas minimaalselt sularaha. Dokumendid ja väärisesemed jätke hotellituppa (seifi). Öösel  magades ja 
ajal, mil te hotellitoas ei viibi, hoidke rõduuksed ja aknad alati kinni. Tavaline kuritegu on vargus 

rendiautost. Ärge jätke rendiautosse mitte midagi, isegi autoaknast paistev tühi kilekott võib vargaid 

peibutada autoakent puruks lööma. Autouksed lukustage alati (ka pildistamispeatusi tehes). Varguse 
korral helistage numbril 9 0210 2112 (ilma maa koodita) ja teatage juhtunust. Antud numbril vargus 
registreeritakse ja selle alusel saate pöörduda politseisse, kes väljastab juhtunu kohta tõendi. 
 
Vaatamisväärsused: Lanzarote pealinnaks sai Arrecife aastal 1852, mil võttis selle tiitli üle seniselt 
pealinnalt Teguiselt. Linna vanimaks ehitiseks on aastal 1574. a. rajatud kindlus Castillo de San 

Gabriel, kus asub praegu suhteliselt tagasihoidliku valikuga arheoloogiamuuseum. Castillo de San 
Joses asub moodsa kunsti muuseum, kus peamiselt on esindatud Kanaari saartelt pärit kunstnikud, teiste 
hulgas ka Cesar Manrique. Samas asub ka Cesar Manrique poolt kujundatud suurepärane restoran. 
Arrecifes asuv rand kannab nime Playa del Reducto, ning asub Calle Dr Rafael Gonzalez Negrin tänava 
läheduses.  
Teguise oli Lanzarote pealinnaks kuni aastani 1852, mil selleks sai Arrecife. Seega on Teguise üks saare 
vanimaid ja arhitektuuriliselt kauneimaid linnu, tänapäeval ka oluline kultuuri- ja käsitöökeskus. 

Teguises pühapäeviti peetav turg meelitab kokku rahvast üle terve saare, muuhulgas saab sealt osta 
ehedat kohalikku käsitööd.   
Plaza de la Constitucionil asuv Palacio Spinola on Lanzarote ühe jõukaima, Spinola perekonna endine 
eluase, kuhu on praegu rajatud muuseum, ning mida kasutatakse samuti kohaliku omavalitsuse ametliku 
residentsina. Muuseum on avatud E-R 9:00 – 15:00. Pilet 3 €, laps alla 12. a tasuta. 



 

 

Keskusest kaugemal asuvas kindluses Castillo de Santa Barbaras asub Piraadimuuseum. Avatud E-L 
9:00-16:00, P 10:00-16:00. Muuseum on suletud 25.12.12 ja 1.- 6.01.18.  Cueva de los Verdes on üks 
osa 8 km pikkusest  Atlantida laavavoolust, mis tekkis 5000 aastat tagasi toimunud vulkaanipurske 

tagajärjel (tegemist on maailma pikima vulkaanilise tunneliga, millest üle 6 km on maismaal, ning 
1,5 km Atlandi ookeani põhjas). Ülemistes kihtides voolav laava jahtus ning tahkus, samal ajal kui 
sügavamates kihtides liikus vedel magma edasi, tekitades maapõue koopad. Külastamiseks on avatud u. 
2 km pikkune osa tunnelist, mis on kuni 15 m kõrge ja kuni 15 m lai. 
Koopad on avatud 10:00-18:00 (sissepääs kuni 17:00), pilet 9,50 €, laps 4,75 €. 
Ka Jameos del Agua koopad on tekkinud laavavoolude liikumise tulemusena ja samuti kui Cueva de los 
Verdes, on osa Atlantida vulkaaniliste koobaste ahelikust. Siin aga on koobastesse tunginud merevesi, 

mis moodustab koobastes maa-aluse järve. Järves elavad haruldased pimedad albiinokrabid. 
Tuntud kohaliku arhitekti Cesar Manrique eestvõttel rajati koobastesse suurepärase akustikaga 600-

kohaline maa-alune kontserdisaal  ja kompleksi maapealsesse osasse baar, restoran, suveniirikauplus ja 
vulkanoloogiamuuseum, mis annab hea ülevaate piirkonna vulkanoloogilisest ajaloost. 
Kompleks on avatud iga päev 10:00-18:30 ja lisaks T,L 10:00-00:30. Sissepääs 9,50 €, laps 4,75 €.  
El Golfo on äärmiselt omapärane vaatepilt. Tegemist on poolringikujulise vulkaanikraatriga, mille üks 
külg on ookeani poolt ära uhutud. Kraatri põhja on kogunenud ookeanivesi, mis on filtreerunud läbi musta 

liiva. Veele annavad erilise, kirka rohelise värvuse selles elavad algorganismid. Laguun on looduskaitse all 
ja selles ujumine on keelatud.  
Mirador del Rio asub 479m kõrgusel merepinnast, Lanzarote põhjatipus suurepärase vaatega Chinijo 
arhipelaagile (La Graciosa, Alegranza ja Montana Clara saared). Vanasti oli koht kasutusel 
vaatluspunktina kaitseks piraatide rünnakute eest, 19. saj. aga rajati siia sõjaväebaas Bateria del Rio. 
1973. a. muutis arhitekt Cesar Manrique selle turismikeskuseks, kus asuvad restoran ja suveniirikauplus.  

Avatud 10:00 – 17:45. Pilet 4,75 €, laps vanuses 7-12. a  2,40 €. 
La Geria väikeses külakeses kasutatakse viinamarjade kasvatamiseks rasketes tingimustes (veepuudus, 
tugevad tuuled) unikaalset süsteemi, kus viinamarju kasvatatakse spetsiaalsetes maasse kaevatud 

sügavates ümmargustes aukudes, mida ümbritsevad madalad kivimüürid, mis annavad kaitset tugevate 
Atlandilt puhuvate tuulte eest.  
San Bartolomes asub Museo del Campesino ehk talupoja muuseum, mis koosneb põhiliselt 
erinevatest töökodadest ning Cesar Manrique poolt püstitatud talupoja monument. Muuseum on avatud 

E-L 10:00-14:00. 
Küla lähedal asub ka El Grifo Museo del Vino ehk veinimuuseum. Vanas veinivabrikus ning bodegas 
(veinibaaris) saab näha vanu veinivalmistamise seadmeid ning samuti ka veine degusteerida. Muuseum 
on avatud iga päev 10:30 – 18:00. 
Tachiche lähedal asub Taro de Tachiche, Cesar Manrique kunagine kodu, mille ta ehitas laavaväljade 
keskele, ning mille maa-alused ruumid on tegelikult voolavasse laavasse jäänud õhumullid. Taro de 
Tachiches asub temanimeline fond ja kunstigalerii, kus on suur valik Manrique töid, kuid samuti ka teiste 

kaasaegsete Hispaania kunstnike töid sh. Picasso töid. Taro de Tachiche on kahtlemata üks tähtsamaid 
kultuurikeskusi Lanzarotel. Muuseum on avatud iga päev 10:30–18:00 (kassa avatud kuni 17:30). Pilet 
10 €, laps alla 12. a 1 €. 

Punta del Papagayo rannikul asub üks saare kauneimaid kuldse liivaga randasid. Piirkond on kuulutatud 
looduskaitse all olevaks reservaadiks. Sinna ei vii asfaltteed, kohale pääseb jalgsi või dziibiga. 
 

 
 
Ekskursioonid 
 
Eestikeelsete ekskursioonide toimumise eelduseks on min. 15 osavõtjat. Kui eesti keeles ekskursiooni ei 
toimu, on võimalus minna võõrkeelsetele ekskursioonidele. Ekskursioone saab osta kohapeal infotunnis 
(ainult sularahas). Lapsed saavad ekskursioonidelt hinnasoodustust. NB! Ekskursioonide hinnainfo 

ning toimumispäevad võivad muutuda! Lisainfo esindajalt kohapeal.  
 
Saareekskursioon (terve päev), esmaspäev  
Tutvume nii saare lõuna- kui põhjaosaga. Alustame päeva Lanzarote ühe silmapaistvaima 

vaatamisväärsuse, Timanfaya rahvuspargiga. Sõidame mööda vulkaanilist maastikku, mille müstilised 
vormid ja erilised värvid kedagi ükskõikseks ei jäta. Degusteerime La Geria veinipiirkonna Bodega 
Rubiconi veinikeldri veine ning naudime Kanaari lõunasööki. Päev jätkub kaunite vaadetega Mirador del 

Riol. Käime ka La Corona vulkaanist purskunud laavajõe uuristatud tunnelis: Cueva de los Verdes ja aaloe 



 

 

keskuses. Päeva lõpetuseks külastame kaktuste aeda, kus kasvab ligi 7000 kaktust. Hind sisaldab 
lõunasööki. 
Hind: 89 €, laps vanuses 2-14. a 51 € 

 
Jameos del Agua öökontsert ja õhtusöök (õhtune väljasõit), teisipäev 
Meeleolukas õhtu maalilistes koobastes, mis tekkisid u 3000 a tagasi võimsa vulkaanilise tegevuse 
tagajärjel ja on osa piirkonda hõlmavast Atlantida vulkaaniliste koobaste ahelikust. Koobastes on mitmed 
erakordselt selge veega maa-alused järved, kus elavad haruldased albiinokrabid. Naudime maa-aluses 
kontserdisaalis muusikat ning kolmekäigulist õhtusööki koos veiniga. Hinnas transport, õhtusöök ja 
kontsert. 

Hind: 69 €, lapsele soodustust ei ole 
 

 
Rahvusvahelised ekskursioonid 
 
 
UUS! Vulkaanigrill, kolmapäev 

Uus ja eksklusiivne ekskursioon, mille käigus tehakse ringsõit päikeseloojangu-eelsel vulkaanil ja 
nauditakse õhtusööki, mis grillitud otse vulkaanil. Tule ja saa kuhjaga elamusi! 
Hind:76 €, laps vanuses 2-12. a 52 € 
 
Fuerteventura ja Corralejo (terve päev) 
Laevareis naabersaar Fuerteventurale. Katamaraan väljub Playa Blanca sadamast ja randub Corralejos, 

Fuerteventura suurimas kuurortlinnas. Corralejos saab kas jalgsi või minirongiga ringi vaadata, sisseoste 
teha või hea ilma korral 10 km pikkusel liivadüünide kaitsealal rannamõnusid nautida. Hinnas transport ja 
lõunasöök. 

Hind: Lõunasöögita 44 €, laps vanuses 2-14. a 25 €, üle 60. aastane 39 € 
          Lõunasöögiga 53 €, laps vanuses 2-14. a 30 €, üle 60. aastane 48 € 

 
Kollane allveelaev (u 3 tundi) 
Sukeldume allveelaevaga u 40 m sügavusele, et kalu ja teisi mereelukaid imetleda. Sukeldumisretk ise 
kestab u 40 minutit. Ekskursioon ei sobi alla 2-aastastele lastele. Hind sisaldab edasi-tagasi transporti. 
Hind: 55 €, laps vanuses 2-14. a 34 €, seenior üle 60. a 50 € 
 
Rancho Texas Park 

Rancho Texas Park on teemapark, kus on palju erinevaid loomi - krokodillid, kilpkonnad, preeriakoerad, 
merilõvid, valged tiigrid. Iga päev toimuvad papagoi-, kotka- ja merilõvishowd. Lapsed saavad 
indiaanikülas aardeid ja kulda otsida või Splash basseinialal lustida. Pargis on ka bassseiniala ning 
indiaaniküla. Park asub mugavalt Puerto del Carmeni kuurordi servas, hotellidest vaid paari kilomeetri 
kaugusel. Hinnas sisaldub pargi sissepääs ja transport Puerto del Carmenist. Playa Blancast lisandub 

transfeeritasu 4 €. 
Hind: 30 €, laps vanuses 2-14. a 22 €, seenior üle 65. a 22 € 

 
Teguise turg ja Cesar Manrique (pool päeva), pühapäev 
Saare keskosas paiknev Teguise oli 15. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani Lanzarote pealinn ning 
kuulub saare vanimate ja arhitektuuriliselt kauneimate linnade hulka. Tänapäeva Teguise on oluliseks 
kultuuri- ja käsitöökeskuseks. Kord nädalas toimuv Teguise turg toob siia rahvast üle kogu saare. Lisaks 
tavapärasele turukaubale saab osta siit ka ehedat Kanaaride käsitööd. Aega sisseostude tegemiseks jääb 
umbes 2 tundi. Tequisest sõidame edasi Taro de Tahichesse, kus asub kuulsa Lanzarote kunstniku Cesar 

Manrique kodu. Manrique maja on hea näide sellest, kuidas inimene saab oskuslikult ära kasutada 
looduse poolt loodut seda rikkumata. Maja on ehitatud laavavälja erinevatele tasanditele, kasutades ära 
nii laava poolt uuristatud tunneleid kui ka laavamulle. Tagasi hotellidesse jõuame umbes 14:00. Lisatasu 
eest võimalik külastada Cesar Manrique maja. 
Hind: 16 €, laps vanuses 2-14. a 8 € 

 

Ülal toodud info on antud 28.11.2017 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel 
hooaja vältel muutuda. Aurinko teeb kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada. 

 
                                 Head puhkust!  


