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WITAJ
Mam na imię Magda i w 2016 roku postanowiłam pojechać na Wyspy Kanaryjskie, aby wejść 

na najwyższy szczyt Teneryfy, wulkan Pico de Teide. 
 

Ale nie tylko. Drugim celem wyjazdu była wizyta w górach Teno położonych w północno – 

zachodniej części wyspy. 
 

Zauroczona wyspą Teneryfą, a w szczególności jej różnorodnością, postanowiłam przygotować 

przewodnik, który ułatwi także i Tobie zorganizowanie wyprawy na tej wiecznie zieloną wyspę. 
 

W niniejszym informatorze dostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak krok po kroku 

zorganizować cały wyjazd na Teneryfę, a w szczególności jej górskie regiony. 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 wyspę Teneryfę 

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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Teneryfa to największa i najbardziej zaludniona wyspa, należąca do Wysp Kanaryjskich. 
Choć geograficznie Wyspą Kanaryjskim jest bliżej do kontynentu afrykańskiego, to jednak 

politycznie wyspy te  należą do Hiszpanii, a tym samym są częścią Europy. 
 

Teneryfa jest wyspą pochodzenia wulkanicznego, której powstanie miało miejsce w kilku 

etapach. Podczas pierwszego etapu z dna Atlantyku zaczęła wydobywać się lawa tworząc 

wzniesienia, na których późniejszym okresie powstały całe Wyspy Kanaryjskie. W kolejnym 

etapie powstały masywy Adeje, Anaga i Teno. W kolejnych etapach rozwoju wyspy, w wyniku 

licznych erupcji oraz procesu erozji, w centralnej części wyspy powstał najwyższy szczyt 
wulkan Pico de Teide (3718 m n.p.m.). 

Teneryfa 

Ile czasu planować na wyjazd?
Na samej wyspie Teneryfa, oprócz poszczególnych pasm górskich, jest tyle atrakcji 
turystycznych, iż tygodniowy wyjazd stanowi całkowite minimum czasu, jaki należy 

przeznaczyć na cały wyjazd. 
 

W ciągu siedmiu dni można wejść na wulkan Pico de Teide, odwiedzić jedno z pasm górskich 

Teno lub Anaga oraz skosztować kąpieli w oceanie. Wydłużając swój pobyt oczywiście można 

zobaczyć więcej, odwiedzić dodatkowe miejsca i dłużej wypocząć. Na Teneryfie trudno się 

nudzić. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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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. 
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. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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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. 
 

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. 

Transport na miejscu

http://www.magdalenaboczek.com/
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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. 
 

Osoby wybierające się do Parku Krajobrazowego Teno powinny w pierwszej kolejności dostać się 

do miejscowości Santiago del Teide, skąd odjeżdża autobus linii 355 do wsi Masca (trasa wiedzie z 

Santiago del Teide do Buenavista).  Z Masca kursuje także linia autobusowa 365 do miejscowości 
Buenavista. Dokładny rozkład jady autobusów można sprawdzić na stronie przewoźnika Titsa. 
Podczas podróży obowiązują standardowe ceny biletów, bez dodatkowych opłat jak w przypadku 

przejazdu do Parku Narodowego Teide. 
 

Wybierając się do Parku Krajobrazowego Anaga mamy dość spory wybór autobusów. Z Tagany, 
Roque de las Bodegas i Almacigi kursuje autobus linii 246. Z Camorgi i Punta de Anaga natomiast 
kursuje autobus linii 247. Kilka razy dziennie kursują także autobusy z La Laguna przez Las Mercedes 

do Cruz del Carmen linii 073 oraz 075 – 077, do Mirador del Pico del Ingles linii 073, do Las Carboneras 

i Taborno linii 075, do Afuru linii 076 oraz do El Bailadero linii 077, 246, a także 247. Podobnie jak w 

przypadku Parku Krajobrazowego Teno podczas podróży obowiązują standardowe ceny biletów, 
bez dodatkowych opłat. 

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. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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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. 

Nocleg

Schronisko
Wybierając się do Parku Narodowego Teide, w drodze na szczyt Pico de Teide, można nocować 

w schronisku Altavista. Szczegóły dotyczące sposobu oraz warunków rezerwacji noclegu w schronisku 

Altavista zostały opisane w Informatorze praktycznym Pico de Teide. 
 

Wybierając się do Parku Krajobrazowego Anaga można przenocować w schronisku Montes de Anaga. 
Schronisko to położone jest w miejscowości El Bailadero, niedaleko najlepszych plaż w północnej 
części wyspy. Schronisko dysponuje 9 wieloosobowymi pokojami, tj. z 2, 4 lub 6 łóżkami. Ceny noclegu 

wahają się od 65 zł do 130 zł. 
 

W obiekcie znajduje się salon, jadalnia, sala telewizyjna, punkt internetowy, taras ze sprzętem do 

grillowania, pralnia oraz przechowalnia bagażu i rowerów. Obiekt jest dostosowany do osób 

niepełnosprawnych. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Oficjalnie na całej wyspie Teneryfa jest zakaz rozbijania namiotów, za wyjątkiem miejsc do tego celu 

przeznaczonych, czyli kampingów. 
 

Na oznakowanych polach namiotowych można nocować bezpłatnie do siedmiu dni, po uzyskaniu 

pisemnego zezwolenia. Więcej informacji na stronie internetowej www.todotenerife.es. 

Namiot

Na terenie schroniska mieści się restauracja oraz bezpłatny parking. Natomiast z dość sporego balkonu 

roztacza się widok na zbocza gór Anaga. 
 

Wybierając się do Parku Krajobrazowego Teno można przenocować w schronisku Albergue de Bolico. 
Schronisko to położone jest na obrzeżach miejscowości Buenavista del Norte, a z samego obiektu 

roztacza się panoramiczny widok na park Rural de Teno. 
 

Schronisko dysponuje 5 wieloosobowymi pokojami, tj. z 4 lub 6 łóżkami. Ceny noclegu wahają się 

od 181 zł do 310 zł. 
 

W obiekcie znajduje się salon/jadalnia z telewizorem, duża kuchnia oraz prysznice. Ręczniki są wliczone 

w cenę. Niestety nie ma możliwości zakupu gotowego jedzenia. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Formalności

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. 

Wiza

We wszystkich Parkach Krajobrazowych Teneryfy oraz Parku Narodowego Teide 

nie ma dodatkowych opłat. 
 

Szczegóły dotyczące kosztu wejścia na szczyt Pico de Teide zostały opisane 

w Informatorze praktycznym Pico de Teide. 

Zezwolenie i opłaty wejścia do 
parku

http://www.magdalenaboczek.com/
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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. 

Na co uważać

Kwestie bezpieczeństwa

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. 

Zdrowie

http://www.magdalenaboczek.com/
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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.

http://www.magdalenaboczek.com/
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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. 

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.

http://www.magdalenaboczek.com/
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Ludzie, kultura, język, 
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. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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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.   
 

 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Co warto zobaczyć?
Miłośnicy górskich wędrówek, oprócz wizyty w Parku Narodowym Teide, 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 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. 
 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Masywy górskie Teneryfy
Największymi górskimi atrakcjami wyspy Teneryfa są m.in.: wulkan Pico de Teide, 
Las Cañadas del Teide, półwysep Punta de Teno, Sendero de Sentidos (Szlak 

Zmysłów) poprowadzony przez las laurowy, Park Krajobrazowy Teno, wąwóz Masca, 
klify Los Gigantes, Barranco de Infierno (Piekielny Wąwóz). 
 

Na obszarze Teneryfy występują trzy masywy górskie. Masyw górski Teide położony 

w centralnej części wyspy z najwyższym szczytem wyspy, wulkanem Pico de Teide 

(3718 m n.p.m.). Masyw górski Teno położony w północno – zachodniej części wyspy 

z najwyższym szczytem Montaña de Gala (1342 m n.p.m.). Masyw górski Anaga 

położony w północno – wschodniej części wyspy z najwyższym szczytem Cruz de 

Taborno (1024 m n.p.m.). A także masyw Adeje położony w południowej części wyspy 

z najwyższym szczytem Roque del Conde (1001 m n.p.m.). Masyw ten w wyniku 

licznych procesów geologicznych, w tym intensywnej erozji, utracił swój górski 
charakter.  

http://www.magdalenaboczek.com/
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Park Narodowy Teide położony jest na powierzchni ponad 18 000 ha, na której wytyczono ponad 30 

szlaków turystycznych. Szlaki posiadają różne skale trudności, poza tym są bardzo dobrze oznakowane 

i często są trasami okrężnymi. Zarówno w El Portillo, jak i Paradorze można zapoznać się z przebiegiem 

szlaków lub uzyskać papierowy prospekt, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie 

www.reservasparquesnacionales.es. 
 

Najbardziej uczęszczane szlaki Parku Narodowego Teide 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. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wejścia na wulkan Pico de Teide zostały opisane 

w Informatorze praktycznym Pico de Teide. 

Park Narodowy Teide
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Parku Krajobrazowy Anaga, położony w północno-wschodniej części wyspy Teneryfa, to część masywu 

górskiego ze ściśniętymi głębokimi wąwozami, pokrytymi lasami wawrzynowymi i licznymi folwarkami. 
Park położony jest w niedalekiej odległości od miasta La Laguna, które zostało wpisane na listę 

dziedzictwa światowego UNESCO, oraz od stolicy wyspy Teneryfy, Santa Cruz. 
 

W parku wytyczony jest szlak pieszy Vueltas de Taganana, wiodący przez gęsty las wawrzynowy 

i historyczny folwark Taganana. Po drodze można skosztować kąpieli na plaży Benijo lub Roque de Las 

Bodegas. Podczas wędrówki po górach Anaga można przenocować w schronisku Montes de Anaga 

lub w jednym z licznych domów turystyki wiejskiej. 

Park Krajobrazowy Anaga

Park Krajobrazowy Teno
Park Krajobrazowy Teno stanowi masyw górski przekraczający 1300 metrów wysokości, zajmujący 

niemal całą zachodnią część wyspy Teneryfa. 
 

Na obszarze parku znajduje się sporo dobrze oznakowanych sieć szlaków pieszych. Z tego 10 szlaków 

niezależnymi oraz dwa szlaki samodzielne. Przed wyruszeniem w góry warto zasięgnąć informacji 
o wszystkich górskich trasach w Centrum dla Odwiedzających Los Pedregales. 
 

Centrum zlokalizowane jest dolinie El Palmar i można w nim zarezerwować miejsce na wycieczkę 

prowadzona przez przewodników parku lub nabyć lokalne produkty, takie jak miód lub szafran. Niecały 

kilometr od centrum znajduje się strefa kempingowa Los Pedregales, idealne miejsce na piknik lub 

spędzenie nocy pod namiotem. 
 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Przez centralną oś masywu przechodzi szlak z miejscowości San José de Los Llanos do Punta de Teno, 
najbardziej wysuniętego na zachód punktu Teneryfy. Ten 14-kilometrowy szlak przemierza park od 

wschodu do zachodu skrajem Cordillera Dorsal. Innym popularnym szlakiem jest szlak, który łączy 

miejscowości Erjos i Los Silos, ze spektakularnym zejściem oferującym widok na północną część Isla 

Baja, rozległą równinę nadbrzeżną obsadzoną drzewami bananowymi. 
 

Podczas pobytu w górach Teno można przenocować w licznych prywatnych domach wiejskich 

rozrzuconych po całym parku albo w schronisku pod nazwą Albergue de Bolico. 
 

Schronisko Albergue de Bolico, położone w okolicy miejscowości Las Portelas, przy lesie 

wawrzynowym. Oferuje pokoje do wyłącznego użytku oraz wieloosobowe. Na terenie schroniska mieści 
się spora i dobrze wyposażona kuchnia, oddzielne prysznice dla kobiet i mężczyzn oraz dość spory 

salon połączony z recepcją. Na miejscu nie ma możliwości wykupu gotowych posiłków. 
 

W samym górach Teno warto odwiedzić wąwóz położony w wiosce Masca oraz pobliskie wioski 
z domami o charakterystycznej budowie, pokryte bazaltowymi dachami. 
 

Mierzący 4,5 km wąwóz Barranco de Masca prowadzi do plaży Playa de Masca. Istnieje możliwość 

powrotu z plaży w Masca statkiem do miejscowości Los Gigantes. Cena rejsu łodzią to koszt ok. 50 zł 
od osoby. Rejs można zarezerwować bezpośrednio w barach w wiosce Masca lub z wyprzedzeniem 

w lokalnym biurze podróży. 
 

UWAGA!!! W dniu publikacji informatora wąwóz został zamknięty ze względów bezpieczeństwa. 
Planowany termin udostepnienia wąwozu do zwiedzania to marzec 2019 r. Planując wycieczkę 

w region wąwozu Maska należy potwierdzić możliwość zwiedzania np. na miejscu w Informacji 
Turystycznej. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Cechą łączącą wszystkie Wyspy Kanaryjskie jest ich wulkaniczne pochodzenie. Poniżej 
wyszczególniono najbardziej charakterystyczne formy skalne, powstałe w wyniku działalności 
wulkanicznej, w podziale na poszczególne wyspy.  

Atrakcje górskie na innych 
Wyspach Kanaryjskich

Lanzarote
Park Narodowy Timanfaya. Potocznie zwane Ognistymi Górami. Na powierzchni 5000 hektarów 

znajdują się liczne stożki wulkaniczne i rozległe pola lawowe, a czerwono – czarny kolor ziemi, nadaje 

księżycowy charakter temu miejscu. Cały obszar parku objęty jest Rezerwatem Przyrody i wpisany 

do UNESCO. W parku wytyczony jest szlak pieszy, który prowadzi na wzniesienia Islote de Hilario.  

Fuerteventura
Wysepka Lobos, czyli szlak poprowadzony w najbardziej dziewiczym regionie Wysp Kanaryjskich. 
Na powierzchni pięciu kilometrów kwadratowych podziwiać można słone bagna oraz niewielkie 

formacje stożków wulkanicznych. Na wyspę Lobos można dotrzeć jedynie drogą morską z portu 

w Corralejo, na północy Fuerteventury.
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Gran Canaria
Caldera de Bandama, to ogromny rezerwat naturalny na północnym wschodzie wyspy Grand Canaria. 
Trasa trekkingowa kalderą Bandama biegnie wąwozami Las Goteras i Guiniguada, w kierunku wybrzeża. 
Po drodze mijamy punkt widokowy Mirador del Cornical oraz jaskinię Bodegas.

Gomera
Monolit Los Órganos stanowi zabytek przyrody w postaci organów wyrzeźbionych w klifie. Formy skalne 

położone na powierzchni o szerokości 200 m i wysokości 80 m, stanowią ogromne graniastosłupowe 

bazaltowe kolumny, które opadają klifem do morza, gdzie ciągną się głębiej pod jego powierzchnią. 
Zwiedzać można jedynie od strony morza.

La Palma
Park Narodowy Kaldery Taburiente. Park Narodowy obejmujący kalderę wygasłego wulkanu o średnicy 

8 km. W wyniku procesów erozyjnych powstało wiele wąwozów i wiele ostańców skalnych. Z samego 

wnętrza krateru wypływa rzeka płynąca dnem jednego z wąwozów. W parku poprowadzonych jest kilka 

szlaków pieszych, które są dość dobrze oznakowane.  

El Hierro
El Bajon, to najlepsze miejsce nurkowe na wyspie El Hierro, ale nie tylko. Pod wodą znajduje się stroma 

góra o pionowych ścianach z dwoma wierzchołkami, położona jest na głębokości sześciu i dziewięciu 

metrów, na obszarze Rezerwatu Morskiego La Restinga-Mar de las Calmas.
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