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WITAJ 

Mam na imię Magda i w 2017 roku 
wybrałam się samotnie na Teneryfę,  
w celu wejścia na najwyższy szczyt 
Hiszpanii i wszystkich Wysp 
Kanaryjskich, Pico de Teide (3718 m 
n.p.m.). 

Ponieważ kierunek ten ostatnio cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród osób 
chodzących po górach, a sam szczyt Pico 
de Teide stanowi ciekawą alternatywę wejścia na szczyt trzytysięcznych w dość 
komfortowych warunkach i przy niewielkim przygotowaniu kondycyjnym   
i sprzętowym, postanowiłam napisać krótki przewodnik, który ułatwi także i Tobie 
zorganizowanie wyprawy na ten piękny wulkan. 

W niniejszym informatorze dostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak krok po 
kroku zorganizować całą wyprawę na wulkan Pico de Teide. Dzięki zawartym 
informacjom przygotujesz plan wyjazdu, ogarniesz całą logistykę oraz opracujesz 
szczegółowy budżet. A wszystko bez stresu i tracenia czasu na poszukiwanie 
niezbędnych informacji w internecie. 
Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na wulkan 
Pico de Teide i nie tylko, możesz napisać do mnie na: kontakt@magdalenaboczek.com. 
Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. 
 
Więcej o moich projektach i wyjazdach w góry wysokie i nie tylko przeczytasz na: 
www.magdalenaboczek.com 
 
Z górskimi pozdrowieniami, 
Magdalena Boczek 
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Pico de Teide  

Pico de Teide to stratowulkan położony na jednej z Wysp Kanaryjskich, Teneryfie. Najwyższy szczyt 
Hiszpanii i wszystkich wysp położonych na Oceanie Atlantyckim. 

Mimo tego, że wulkan Pico de Teide jest wciąż czynny, a jego ostatnia erupcja miała miejsce w 1909 
roku, to jego początki datuje się nawet na 8 mln lat, kiedy formowała się wyspa w wyniku działalności 
wulkanicznej. Pierwotnie w centrum powierzchni obecnej wyspy, znajdował się ogromny wulkan Las 
Cañadas, którego wysokość szacowana jest na ok. 4500 m n.p.m. Niestety wulkan w wyniku 
działalności geologicznej uległ zapadnięciu, a na jego miejscu powstała wielka kaldera. 

Okres powstania wulkanu Pico de Teide oraz pozostałych wulkanów położonych na wyspach 
archipelagu, szacowany jest na okres miocenu oraz wczesny pliocenu. W tym czasie  ukształtowały się 
największe masywy górskie wyspy: położonego na północnym wschodzie Anaga, północnym 
zachodzie Teno i południu Roque del Conde.  

Obecnie stożek wulkanu Pico de Teide, wraz z olbrzymią kalderą o średnicy ok 15 km objęty jest 
ochroną w postaci Parku Narodowego Teide, wpisanego także na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. 

Ile czasu planować na wyjazd? 

Najdłuższe wejście na wulkan Pico de Teide, z noclegiem w schronisku, nie powinno zająć więcej niż 
dwa dni. Warto jednak połączyć wyjazd na szczyt Pico de Teide z innymi pasmami górskimi na 
Teneryfie lub plażowaniem nad oceanem.  

Dojazd z Polski  

Samolot 

To najszybsza opcja dotarcia się na Wyspy Kanaryjskie, w tym na wyspę Teneryfę. Pomiędzy wyspami 
można przemieszczać się drogą lotniczą lub morską, promem. 

Na Teneryfie położone są dwa lotniska obsługujące loty międzynarodowe. Jedno położone na południu 
wyspy – Reina Sofia i drugie położone bliżej północnych regionów wyspy – Los Rodeos. 

Najpopularniejszą linią lotniczą w Polsce, która proponuje loty bezpośrednio (bez przesiadek) na 
Teneryfę jest Ryanair, który obsługuje większość lotnisk w Polsce, w tym w lotnisko w Modlinie. 
Latając z Ryanairem trzeba liczyć się z 6 godzinnym lotem bez darmowego posiłku, w gorszych 
warunkach od tych oferowanych w lotach rejsowych innych linii lotniczych. Wszelkie niewygody 
rekompensowane są dość atrakcyjnymi cenami lotów.  

Co do zasady samoloty latające z lotniska w Modlinie (pod Warszawą) lądują na południu Teneryfy. 
Natomiast samoloty latające z lotniska na Okęciu lądują na północy wyspy. W przypadku wyboru lotu 
innymi liniami, niż Ryanair należy liczyć się z międzylądowaniem podczas podróży. 

Ceny za lot na Teneryfę są bardzo zróżnicowane i mogą sięgać od 500 zł po ponad 3000 zł. 
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Warto pokusić się o wylot w mało turystycznym okresie na wyspie, ponieważ promocje lotów bywają 
bardzo korzystne, a samą wyspę można odwiedzać przez cały rok. 

Transport na miejscu 

Autobus 

Cała wyspa obsługiwana jest przez jednego przewoźnika transportu lokalnego Titsa.  

Praktycznie nie ma miejsca na wyspie, gdzie nie można by było się dostać autobusem Titsy. Sieć 
transportu jest bardzo wygodna i czytelna. Przystanki autobusowe są dobrze oznakowane i zawierają 
szczegółowe informacje, wraz z mapą o dostępnych połączeniach w danej części wyspy. 

Cała szczegółowa mapa połączeń na wyspie jest zamieszczona w internecie na stronie przewoźnika 
Titsa. Autobusami można też dostać się w wybrane miasta na wyspie spod lotniska. 

Na Teneryfie obowiązują zniżkowe karty BonoVia, które można zakupić w oznakowanych punktach 
lub tam je naładować. Karty ładowane są odpowiednio za kwotę 15 i 20 EUR. Ponoć są też karty 
ładowane na 50 EUR, ale ja takich nie spotkałam. Na takiej karcie jeździ się do wyczerpania środków.  

W praktyce wchodząc do autobusu informujemy kierowcę o przystanku docelowym podróży  
i wkładamy kartę do kasownika. Na jedną kartę może podróżować kilka osób. Podróżując na dłuższych 
odcinkach każdy kolejny przejazd jest z dodatkowym rabatem, naprawdę wysokim.  

W przypadku braku środków na karcie, można w autobusie dopłacić brakującą kwotę za bilet  
w gotówce. Istnieje też możliwość zwrotu pozostałym środków z karty, jeśli wiemy, że nie będziemy 
z karty już korzystać.  

Autobusem Titsa dojedziemy także niemal pod sam szczyt Pico de Teide. Trasa prowadząca przez Park 
Narodowy Teide obsługiwana jest przez linię 348, poprowadzona przez sam środek wyspy z Puerto 
de  La Cruz do Las Cañadas del Teide. Osoby wybierające się na pieszy szlak w stronę schroniska 
Altavista powinny wysiąść na przystanku Montaña Blanca. Szczegółowy rozkład jazdy autobusu Titsa 
linii 348 znajdziecie na stronie internetowej przewoźnika.  

Ostatni autobus powrotny z Parku Narodowego Teide odjeżdża z przystanku Parador de Turismo  
o godzinie 16:00. Na linii autobusowej 348 nie obowiązuje zniżkowa karta BonoVia. Koszt przejazdu 
autobusem w jedną stronę nie powinien przekroczyć 13 EUR. 

Taksówka 

Jedną z droższych opcji transportu po Teneryfie. Koszt taksówki przekracza dwukrotność ceny biletu 
autobusowego w cenie regularnej. 

Lepszą alternatywą poruszania się po wyspie może być wynajem samochodu osobowego. 
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Nocleg 

Hostele/Guest House 

Na Teneryfie nie ma problemu z rezerwacją noclegu w niemal każdym standardzie od wieloosobowych 
pokoi w hostelach po luksusowe apartamenty nad brzegiem morza. 

Standard miejsc noclegowych jest europejski i niejednokrotnie warto przed wyjazdem rozważyć 
możliwość wykupienia wycieczki u jednego z operatorów turystycznych, który w cenie oprócz 
przelotu będzie gwarantował pobyt w hotelu. Taki wyjazd, w szczególności poza sezonem 
turystycznym, może się pod względem ceny lepiej opłacać, niż organizacja całego wyjazdu 
samodzielnie. 

Schronisko Refugio de Altavista 

Schronisko Refugio de Altavista położone jest na wysokości 3260 m n.p.m. i stanowi dość spory 
budynek, w którym mieści się kilka pomieszczeń sypialnych z 54 łózkami z kompletem pościeli.  

W schronisku jest dostępne pomieszczenie kuchenne, w którym znajdują się mikrofalówki i stoliki do 
siedzenia. Brak możliwości wykupu jedzenia na miejscu. Dostępne są jedynie maszyny z napojami  
i batonami. 

W schronisku dostępne jest darmowe WiFi.  

Sam nocleg kosztuje 25 EUR, w dniach od piątku do niedzieli, w pozostałe dni koszt pobytu  
w schronisku wynosi 21 EUR.  

W schronisku można przebywać tylko jedną noc, którą należy zarezerwować z wyprzedzeniem na 
stronie internetowej.  

Nocując w schronisku nie ma potrzeby załatwiania dodatkowego pozwolenia na wejście na Pico  
de Teide. Jedyne oboszczenie dotyczy opuszczenia szlaku prowadzącego na sam wierzchołek przed 
godziną 9 rano. 

Przydział pokoi odbywa się ok. godziny 17:00 i jest z góry ustalany. W przypadku dojścia  
do schroniska we wcześniejszych godzinach, otwarte jest w nim pomieszczenie z toaletą i maszynami 
z napojami.   

Namiot 

Na terenie parku narodowego jest całkowity zakaz nocowania w namiocie. 

Formalności 

Wiza 

Mieszkańcy Unii Europejskiej nie mają potrzeby posiadania wizy podczas pobytu w Hiszpanii. 
Polaków obowiązują także przepisy układu z Shengen i możliwości przemieszczania na się na terenie 
UE na podstawie ważnego dowodu tożsamości. 
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Permit – zezwolenie na wejście 

Osoby udające się od strony kolejki na szczyt Pico de Teide muszą posiadać specjalne pozwolenie na 
wejście. Pico de Teide Access Permit, bo tak oficjalnie nazywa się pozwolenie, które jest bezpłatne  
i można je uzyskać na stronie administracyjnej Parku Narodowego Teide.  

Liczba wydawanych zezwoleń jest ograniczona do 200 wejść dziennie, więc należy rezerwować swoje 
pozwolenie ze znacznym wyprzedzeniem.  

Pozwolenia wydawane są na okresy czasowe, tj. od 09:00 do 11:00, od 11:00 do 13:00, od 13:00 do 
15:00 oraz od 15:00 do 17:00. Przy czym należy mieć tutaj na uwagę czas zejścia ze szczytu. 
Ewentualnie zjazd ostatniej kolejki, a także godzinę odjazdu ostatniego autobusu o 16:00.  

Jedna osoba może aplikować o jedno zezwolenie dla siebie i 9 innych osób towarzyszących. Jednak  
z ograniczeniem, iż nie można uzyskać więcej permitów, niż jeden na tydzień. 

Pozwolenie otrzymujemy tylko drogą mailową i należy je wydrukować i wraz z dowodem tożsamości 
pokazać w górnej stacji kolejki.  

Zdarza się, że w przypadku dość trudnych, a w szczególności śnieżnych warunków panujących na 
szczycie wulkanu, pozwolenia nie są wydawane. 

Kolejka linowa 

Kolejka zwana Teleferico położona jest przy drodze dojazdowej i kursuje z wysokości 2356 m n.p.m. 
do wysokości 3555 m n.p.m.  

Przy dolnej stacji kolejki znajduje się kawiarnia i turystyczna restauracja, sklep z pamiątkami, toalety 
oraz bezpłatny parking. 

Bilety na kolejkę można kupić na miejscu w dolnej stacji lub zarezerwować przez internet. Kolejka 
jedzie 8 minut. Koszt zakupu biletu w obie strony dla turystów wynosi 27 EUR dla osób dorosłych  
i 13,5 EUR dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Bilet w jedną stronę kosztuje 13,5 EUR. 

Kolejka w sezonie zimowym kursuje od 9:00 do 16:00, w tym że o godzinie 16:00 jest ostatni zjazd. 
W sezonie letnim od 9:00 do 18:00, w tym o godzinie 18:00 jest ostatni zjazd. 

Bilet na kolejkę wykupuje się na konkretną godzinę. Zjazdy natomiast odbywają się co 10 minut. 

Na czas wjazdu kolejki nie jest wymaganie pozwolenie na wejście na wulkan Pico de Teide. 
Zezwolenie jest wymagane w przypadku wejścia na sam szczyt. 

W przypadku odwołania kursu wjazdu kolejki ze względu na złe warunki atmosferyczne, silnego 
wiatru lub zalegającego śniegu, istnieje możliwość bezpłatnego anulowania lub zmiany rezerwacji 
terminu wjazdu na Pico de Teide. Można tego dokonać w systemie zarządzania rezerwacją na stronie 
organizatora. W takim przypadku otrzymuje się zwrot kosztów zakupu biletu na kolejkę również  
w kasie biletowej kolejki. 
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Kwestie bezpieczeństwa 

Na co uważać 

Teneryfa to stosunkowo bezpieczny kraj, a samo podróżowanie nie powinno stanowić problemu. 
Głównym zagrożeniem dla obcokrajowców może stanowić drobna przestępczość: kieszonkowcy  
i naciągacze. Należy unikać spacerów po mieście w godzinach nocnych, pilnować cennych rzeczy  
w miejscach typowo turystycznych. 

Zdrowie 

Wybierając się na Teneryfę nie ma wymogu posiadania szczepień, jednak podobnie jak w przypadku 
innych krajów zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu A i B, duru brzusznemu oraz przeciwko wściekliźnie.  

Osoby przeziębione, w szczególności z objawami choroby związanej z układem oddechowym, 
powinny dość ostrożnie podchodzić do kwestii przebywania w wyższych partiach gór, ze względu na 
możliwość wystąpienia silnych objawów choroby wysokościowej. 

Pieniądze, internet i elektryczność 

Pieniądze 

Walutą obowiązującą na Teneryfie i Hiszpanii jest euro – EUR.  
 
Na dzień przygotowania poradnika kurs EUR wynosił 4,28 PLN. 

Internet 

Na Teneryfie nie ma problemu z dostępem do sieci bezprzewodowej w hotelach/hotelach. Wifi 
dostępne jest także w niemal każdej restauracji i kafejce. 

Telefon 

Nie ma problemu z połączeniem telefonicznym. Oczywiście koszty połączeń i przesyłanych 
wiadomości zależą od taryfy operatora. 

Elektryczność 

Na terenie Teneryfy napięcie wynosi 220 V, 50 Hz i występują wtyczki standardowe typu E. 

Klimat i pogoda 

Klimat 

Ze względu na bliskie położenie z kontynentem afrykańskim, Teneryfa znajduje się w strefie klimatu 
subtropikalnego, który jest połączeniem klimatu półpustynnego i śródziemnomorskiego. Średnie 
dobowe temperatury w ciągu roku wahają się od 18 do 26 stopni C. 
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Sezon i pogoda 

Na wulkan Pico de Teide można wspinać się cały rok. Jednak w przypadku okresu zimowego szczyt 
Pico de Teide pokryty jest śniegiem, co należy mieć na uwadze wybierając się na ten wulkan w tym 
okresie. 

Ludzie, kultura, zwyczaje, języki, kuchnia 

Język 

Na Teneryfie, podobnie jak na terenie całej Hiszpanii, posługujemy się językiem hiszpańskim. 
Znajomość języka angielskiego, w szczególności w większych miastach oraz miejscach typowo 
turystycznych jest bardzo dobra. 

Kultura 

Brak jakichkolwiek barier kulturowych. 

Ludzie 

Mieszkańcy Teneryfy są przyzwyczajeni i bardzo przyjaźnie nastawieni do turystów, nawet  
w przypadku wystąpienia bariery językowej. 

Kuchnia 

Głównie oparta na warzywach, ziemniakach, mięsie i owocach morza. Ale tak naprawdę zaopatrzenie 
w sklepach nie różni się niczym od tych w Polsce.  

Popularną przystawką na Teneryfie są ziemniaki gotowane w łupinach i z dużą ilością soli, które 
podawane są z dwoma sosami mojo rojo i mojo verde. Poza tym warto skosztować lokalnych serów, 
najczęściej kozich i owoców, w tym bananów, które są zdecydowane słodsze i smaczniejsze od tych 
sprzedawanych w Polsce.    

Co warto zobaczyć? 

Oprócz wulkanu Pico de Teide z pewnością warto pospacerować po szlakach samego Parku 
Narodowego Teide. Park zajmuje powierzchnię ponad 18 000 ha, na której znajduje się ponad 30 
szlaków trekkingowych. Formy skalne powstałe w wyniku działalności wulkanicznej tworzą na terenie 
parku niespotykany „księżycowy charakter”, natomiast występująca w tej części wyspy pustynna 
roślinność sprawia, iż mamy wrażenie że znajdujemy się na innej planecie. 

Miłośnicy górskich wędrówek powinni odwiedzić góry Anaga, położone w północnej części wyspy  
z pięknymi formacjami skalnymi najstarszymi na wyspie. Warto też zobaczyć piękny wąwóz Masca, 
położony w górach Teno w północno zachodniej części wyspy oraz ogromne klify Los Gigantes. 

Teneryfa to także wyspa pięknych plaż, w tym także wulkanicznych z czarnym piaskiem, ale nie tylko. 
Na pewno warto odwiedzić plaże w El Medano, a w szczególności Playa de la Tejita. Poszukiwacze 
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żółtego piasku powinni wybrać się na Playa de las Teresitas, gdzie znajduje się plaża powstała  
w wyniku przetransportowania piasku przez silne wiatry z saharyjskiej pustyni. 

Poza tym na Teneryfie można miło spędzać czas odwiedzając winnice oraz biorąc udział w licznych 
festiwalach, w szczególności w okresie karnawału.  

A tak naprawdę, to nie wszystkie atrakcje, jakie oferuje wyspa Teneryfa. 

Pico de Teide – wejście na szczyt 

Istnieją dwie opcje wejścia na wulkan Pico de Teide.  

Pierwsza obejmuje wjazd kolejną linową na wysokość powyżej 3500 m n.p.m. na punktu zwanego  
La Rambleta, a następnie przejście już na własnych nogach odcinka 200 m w pionie na najwyższy 
punkt wulkanu. Opcja ta wymaga posiadania zezwolenia i nie jest zbyt wymagająca kondycyjnie.  

Druga opcja obejmuje przejście szlakiem do schroniska Refugio de Altavista, a następnie już nad 
ranem, przejście 400 m n.p.m. na sam krater. Szczegóły dotyczące tej opcji zostały opisane poniżej.   

Refugio de Altavista – 3270 m n.p.m. 

Najpopularniejszym szlakiem prowadzącym na wulkan Pico de Teide jest szlak nr 7, który jest 
poprowadzony z Montaña Blanca do punktu La Rambleta.  

Długość szlaku wynosi 8,5 km, a jego przejście nie stanowi żadnych trudności technicznych.  

Większość trasy do Refugio de Altavista poprowadzona jest rozległymi, piaszczystymi ścieżkami, 
gdzieniegdzie poprzecinanymi stromymi podejściami. Przejście tego odcinka nie powinno zająć więcej 
czasu niż 5 godzin. 

Warto nadmienić, że walory krajobrazowe, jak i same widoki na tym szlaku są naprawdę wyjątkowe. 
Podziwianie różnych formacji wulkanicznych robi ogromne wrażenie.  

Do początku szlaku Montaña Blanca można dostać się autobusem Titsa linii 348 lub można dojechać 
samochodem, zostawiając go na pobliskim, niewielkim parkingu. 

Wejście na szczyt  -  3718 m n.p.m. 

Tradycyjnie wyjście do szczytu Pico de Teide ze schroniska Refugio de Altavista odbywa się  
w godzinach nocnych. 

Ponieważ do samego wierzchołka jest zaledwie 400 m do przejścia w pionie, nie ma potrzeby wstawać 
zbyt wcześnie. Należy jednak pamiętać, aby schronisko opuścić do godziny 7 rano. 

Czas przejścia ze schroniska do szczytu Pico de Teide nie powinno zająć więcej czasu niż 2 godziny. 
Szlak jest prosty i wyraźny. Poprowadzony jest krętymi ścieżkami, wśród zastygłej lawy.  

Od przejścia z punktu La Rambleta, szlak zamienia się w ustawione ze skał stopnie, które niemal 
pionowo prowadzą bezpośrednio na krawędź krateru wulkanicznego. 
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Wulkan Pico de Teide jest wciąż czynny, dlatego też wydobywają się z niego opary wulkaniczne  
o charakterystycznym zapachu siarki, a sam szczyt pokryty jest siarkowym minerałem o żółtym 
kolorze. 

Zejście ze szczytu prowadzi tą samą trasą przez schronisko Refugio de Altavista. Istnieje też możliwość 
zjazdu kolejką. 

Informacje dodatkowe 

Szlaki turystyczne na terenie Parku Narodowego Teide 

Park Narodowy Teide położony jest na obszarze o powierzchni ponad 18 000 ha, a na jego obszarze 
wytyczono ponad 30 szlaków turystycznych. 

Najbardziej uczęszczane szlaki to:  

- Ruta del Crater del Teide - Telesforo Bravo (szlak nr 10) to szlak prowadzący z górnej stacji 
kolejki pod sam krater wulkanu Teide. Podejście zajmuje ok. 40 minut.  

- Ruta Mirador de la Fortaleza (szlak nr 11) szlak prowadzi na punkt widokowy Fortaleza, z którego 
rozciąga się najpiękniejszy krajobraz, nie tylko na sam wulkan Pico de Teide, ale także otaczający 
wyspę ocean.  

- Ruta Mirador del Pico Viejo (szlak nr 12) szlak prowadzący także na punkt widokowy, z którego 
można podziwiać zastygłą na zboczach starego szczytu wulkanu lawę oraz formację skalną  
o charakterystycznych kształtach, Roques de García. 

Hotel Parador de Las Cañadas del Teide 

Luksusowy hotel położony na terenie Parku Narodowego Teide na wysokości 2 000 m n.p.m. i oferuje 
zapierający dech w piersiach widok na pobliski wulkan Pico de Teide. Na obszarze hotelu znajdują się 
dwa kalejdoskopy, siłownia, ogród oraz restauracja hotelowa serwująca w menu dania typowo 
kanaryjskie. 

Przy hotelu zatrzymuje się autobus linii 348, gdzie ma swój dłuższy postój. Jest to doskonała okazja 
na zrobienie kilku zdjęć z piękną panoramą na wulkan Pico de Teide oraz odwiedzenie pobliskiej 
informacji turystycznej, gdzie można dostać mapę Parku Narodowego Teide z oznaczonymi szlakami 
turystycznymi.  

W drodze powrotnej z wulkanu Pico de Teide można zatrzymać się na posiłek w hotelowej restauracji, 
która jest otwarta dla wszystkich turystów odwiedzających to miejsce. 

Góry Teno 

Góry położone w północno zachodniej części wyspy, charakteryzujące się długimi wąwozami, 
przechodzącymi w ogromne klify, schodzące do Oceanu Atlantyckiego. Piękne widoki na pobliskie 
zielone doliny, górskie wioski oraz zbocza gór porośnięte drzewami, stanowią unikatowy charakter 
tego miejsca, rzadko odwiedzanego przez turystów. 
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Przydatne adresy i strony internetowe 

Polecane strony internetowe 

https://www.volcanoteide.com/pl/kolejka_linowa_na_teide 

http://www.wyspy-szczesliwe.pl/ 

Miejsce pozyskania zezwolenia na wejście na szczyt Pico de Teide 

http://www.reservasparquesnacionales.es/real/parquesnac/usu/html/detalle-actividad-
oapn.aspx?ii=6ENG&cen=2&act=1 

Rezerwacja biletów na kolejkę linową 

https://www.volcanoteide.com/en/volcano_teide/teide_cable_car/teide_cable_car 

Rezerwacja noclegu w schronisku Refugio de Altavista 

https://www.volcanoteide.com/en/volcano_teide/teide_cable_car/altavista_mountain_refuge 

Komunikacja miejska 

https://www.titsa.com/index.php/en/ 

Polecany hostel 

https://casagrandehostel.com/en/ 
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Spotkajmy się online 
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