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WITAJ 

Mam na imię Magda i w 2016 roku postanowiłam 

dość spontanicznie odwiedzić jedną z Wysp 

Kanaryjskich, wyspę Gran Canaria. 

 

Ponieważ ostatnimi czasy kierunek Wysp 

Kanaryjskich jest coraz bardziej popularny wśród 

polskich turystów, postanowiłam przygotować 
przewodnik, który ułatwi także i Tobie 

zorganizowanie wyprawy na tą wyspę, przede 

wszystkim pod kątem górskich wędrówek. 

 

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

zorganizować cały wyjazd na wyspę Gran 

Canaria. Dzięki zawartym informacjom przygotujesz plan wyjazdu, ogarniesz całą 
logistykę oraz opracujesz szczegółowy budżet wyjazdu. A wszystko bez stresu i tracenia 

czasu na poszukiwanie niezbędnych informacji w internecie. 

 

Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na wyspę 
Gran Canarię możesz napisać do mnie: 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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Gran Canaria  

Gran Canaria to wyspa należąca do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Łącznie z wyspami Lanzarote  

i Fuerteventura, Gran Canaria tworzy prowincję Las Palmas.  

Gran Canaria jest trzecią co do wielkości wyspą całego archipelagu. Ze względu na różnorodność 
klimatyczną i geograficzną wyspa ta nazywana jest „kontynentem w miniaturze”.   

Ile czasu planować na wyjazd? 

Aby odwiedzić wszystkie ważniejsze regiony górskie wyspy Gran Canaria wystarczy na wyjazd 

zarezerwować tydzień czasu. Wydłużając swój pobyt można zobaczyć więcej, odwiedzić dodatkowe 

miejsca i dłużej wypocząć. Na Gran Canarii nie da się nudzić. 

Dojazd z Polski  

Samolot 

To najszybsza opcja dotarcia się na Wyspy Kanaryjskie, w tym na wyspę Gran Canaria.  

Na wyspie Gran Canaria położone są jedno lotnisko obsługujące loty międzynarodowe, położone  

18 km na południe od miejscowości Las Palmas de Gran Canaria.  

Mimo, iż port lotniczy na Gran Canarii jest jednym z największych w Hiszpanii, to jednak na tą wyspę 
nie ma lotów bezpośrednio z Polski.  

Ceny lotów na Gran Canarię są bardzo zróżnicowane i mogą mieścić się w przedziale między  

ok. 500 zł, do ok. 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. 

Transport na miejscu 

Autobus miejski 

Transport autobusowy jest bardzo dobrze rozwinięty na wyspie Gran Canaria. Praktycznie autobusem 

można dostać się do każdego zakątka wyspy.  

Linią autobusową obsługującą całą wyspę Gran Canaria jest Globalsu guaguas. Autobusy są 
nowoczesne, wygodne i aklimatyzowane.   

Na stronie przewoźnika można sprawdzić rozkład jazdy dostępnych linii autobusowych, zobaczyć ceny 

oraz prześledzić mapę tras poszczególnych linii autobusowych. 

Główny dworzec autobusowy Gran Canarii położony jest w San Telmo, centrum stolicy Las Palmas  

i z niego odjeżdżają autobusy w różne części wyspy, a przede wszystkim te najbardziej turystyczne 

miejsca. 
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Bilety na przejazd można zakupić u kierowcy, a jego cena uzależniona jest od celu podróży. 

Po samym Las Palmas kursują autobusy miejskie (żółte autobusy) tego samego przewoźnika. Koszt 

jednego przejazdu to ok. 1,5 euro. Jedyny minus takiego środka transportu to brak rozkładów jazdy  

na poszczególnych przystankach.  

Taksówka 

Taksówka to dość popularny środek transportu na Gran Canarii, w szczególności na krótszych 

dystansach z uwagi na cenę. Koszt przejazdem taksówką w mieście wynosi ok. 3 euro i niejednokrotnie 

wynosi mniej niż przejazd autobusem miejskim dla jednej osoby.  

Wynajem samochodu 

Wynajem samochodu to najwygodniejsza forma podróżowania po wyspie. Wypożyczalnie 

samochodów funkcjonują w niemal we wszystkich miejscach turystycznych na wyspie oraz  

na lotnisku. Koszt wynajmu samochodu rozpoczyna się od ok. 50 euro za dobę. 

Prom 

Oprócz poruszania się promami pomiędzy pozostałymi wyspami archipelagu Wysp Kanaryjskich, 

promy są dość popularnych środkiem transportu między miejscowościami turystycznymi na południu 

wyspy Gran Canaria. Koszt takiego przejazdu to ok. 6 euro. W przypadku podróży promem na 

Teneryfę należy liczyć się z kosztem ok. 50 euro za osobę w dwie strony. Koszt podróży z Gran Canarii 

na Fuerteventurę to ok. 40 euro za osobę w dwie strony. Natomiast koszt podróży z Gran Canarii  

na Lanzarote to ok. 90 euro za osobę w dwie strony. Głównymi przewoźnikami na wyspie 

są: fredolsen.es i navieraarmas.com. 

Nocleg 

Hotel/Hostel 

Na wyspie Gran Canaria 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. 

Koszt noclegu w hostelu wynosi niewiele ponad 50 PLN za noc. 

Namiot 

Na wyspie Gran Canaria mieści się kilkanaście darmowych pól namiotowych. Należy  

z wyprzedzeniem zarezerwować miejsce na stronie cabildo.grancanaria.com/-/oiac-tramites-

acampadas-albergues-y-areas-recreativas, i odebrać pozwolenie w biurze w Las Palmas, Cabildo  

de Gran Canaria, calle Bravo Murillo 23. 
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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. 

Kwestie bezpieczeństwa 

Na co uważać 

Gran Canaria 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 Gran Canarię 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.  

Pieniądze, internet i elektryczność 

Pieniądze 

Walutą obowiązującą na Gran Canarii i Hiszpanii jest euro – EUR.  

Na dzień przygotowania poradnika kurs EUR wynosił 4,26 PLN. 

Internet 

Na Gran Canarii 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 Gran Canarii napięcie wynosi 220 V, 50 Hz i występują wtyczki standardowe typu E. 
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Klimat i pogoda 

Klimat 

Ze względu na bliskie położenie z kontynentem afrykańskim, Gran Canaria 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 

Gran Canaria podobnie jak wyspa Teneryfa nazywana jest wyspą „wiecznej wiosny”, stąd sezon 

turystyczny na wyspie trwa niemal przez cały rok. 

Jednakże najwyższych temperatur należy się spodziewać w okresie od czerwca do września.  

Ludzie, kultura, zwyczaje, języki, kuchnia 

Język 

Na wyspie Gran Canaria, 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 wyspy Gran Canaria są przyzwyczajeni i bardzo przyjaźnie nastawieni do turystów, nawet  

w przypadku wystąpienia bariery językowej. 

Kuchnia 

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

Popularną przystawką, podobnie jak na wyspie Teneryfa, 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? 

Na Gran Canarii są dwa miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć i są nimi kolonialne Stare Miasto 

w Las Palmas oraz położony na południu wyspy kurort turystyczny Maspalomas. 
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Las Palmas 

Las Palmas de Gran Canaria to największe miasto i jednocześnie stolica wyspy Gran Canaria.  

Jedną z największych atrakcji miasta jest dzielnica historyczna zwana Vegueta. To tutaj mieszczą się 
zabytkowe domy, Katedra Świętej Anny, Pałac Episkopalny i Dom Kolumba, w którym rzekomo 

przebywał przez pewien czas Krzysztof Kolumb w drodze z Hiszpanii na zachód przez Atlantyk. 

Katedra Świętej Anny to jeden z najważniejszych zabytków całych Wysp Kanaryjskich, który 

położony jest w najstarszej kolonialnej części miasta. Katedra położona jest przy Placu Św. Anny, 

gdzie znajdziemy słynne rzeźby z brązu przedstawiające osiem psów – Perrot de la Plaza. Nawiązują 
one do jednej z teorii nazwy wyspy, którą określano mianem isla canis, czyli „wyspa psów”. Wokół 

Placu św. Anny podziwiać można szereg zabytkowych budynków pochodzących z różnych okresów 

historycznych, m.in. Pałac Episkopalny i Casas Consistoriales.  

Pałac Episkopalny jest siedzibą biskupstwa od drugiej połowy XVI wieku. Podczas ataku Holendrów 

w 1599 roku został on zniszczony i został odbudowany w pierwszej połowie XVII wieku. 

Casas Consistoriales to jeden z największych budynków w mieście z okazałą ikoną artystyczną  
i architektoniczną, który był niegdyś siedzibą rządu wyspy. Obecnie w budynku można podziwiać 
wstawę kolekcji dzieł sztuki.  

Mimo iż budowa Katedry Świętej Anny rozpoczęła się pod koniec w XV wieku, to ostatecznie 

budowę zakończono dopiero w XIX wieku. Obecnie można zwiedzać wnętrza samej katedry i wejść 
na wieżę kościelna, z której rozprzestrzenia się piękna panorama na całe Las Palmas. Koszt zwiedzania 

katedry to ok. 1,5 euro.  

Maspalomas 

Maspalomas to popularna miejscowość wypoczynkowa położona na południu wyspy Gran Canaria. 

W pobliżu pięknej 6 kilometrowej piaszczystej plaży. Na obszarze Maspalomas mieści się Rezerwat 

Przyrody „Dunas de Maspalomas”, chroniący ekosystem wydm, pozostałości gajów palmowych oraz 

nadbrzeżnej przełęczy zwanej La Charca. Rezerwat jest otwarty do zwiedzania bez dodatkowych opłat. 

Atrakcje górskie na Gran Canarii 

O ile na pierwszy rzut oka wyspa Gran Canaria sprawia wrażenie wyspy o zdecydowanie mniejszych 

atrakcjach górskich od pobliskiej wyspy Teneryfy, to jednak też ma coś do zaoferowania osobą, które 

lubią spędzać swój wolny czas na pieszych wycieczkach na łonie natury.  

Wyspa Gran Canaria ma bardzo dobrze rozbudowaną sieć szlaków pieszych o różnych stopniach 

trudności, dzięki czemu każdy turysta może znaleźć coś dla siebie. 

Roque Nublo 

Pomnik przyrody położony w Parku Narodowym Nublo, w samym centrum wyspy. To monolityczna 

skała o wysokości 80 metrów, która niegdyś stanowiła święta skałę dla pierwotnych mieszkańców 

wyspy. Jest to też drugi co do wysokości szczyt na Gran Canarii o wysokości 1813 m n.p.m. 
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Roque Nublo, czyli Skała Mgieł, według wierzeń Aborygenów przynosi szczęście, wystarczy tylko jej 

dotknąć lub pocałować. 

Szlak prowadzący na Roque Nublo rozpoczyna się z pobliskiego parkingu z napisem „Roque Nublo”. 

Do parkingu dojeżdżamy samochodem lub autobusem. Z Las Palmas jest dość dobre połączenie 

autobusowe pod same podnóże góry. 

Od parkingu udajemy się szlakiem do samej skały. Trasa wynosi 1,2 km i trwa 30 minut. Szlak wiedzie 

dość prosta droga z pięknymi widokami z niewielką ekspozycją. 

W okolicy Roque Nublo znajduje się kilka mniejszych skałek: La Rana (Żaba), El Fraile (Mnich)  

i El Gallo (Kogut). 

Pico de las Nieves 

Najwyższy szczyt wyspy Gran Canaria o wysokości 1949 m n.p.m. Najprościej na szczyt Pico de las 

Nieves można się dostać samochodem. Niestety sam wierzchołek nie jest dostępny turystycznie. 

Znajduje się na nim niewielka baza wojskowa. 

Ze szczytu Pico de las Nieves rozpościera się przepiękny krajobraz na pobliskie szczyty oraz położony 

na sąsiedniej wyspie Teneryfa, wulkaniczny szczyt Pico de Teide. 

Szczyt Pico de las Nieves to jedyne miejsce na Gran Canarii, gdzie w okresie zimy można spotkać 
śnieg. 

Caldera Bandama 

Krater wulkaniczny położony 10 km na południe od stolicy Gran Canarii, Las Palmas. Krater ma  

ok. 1000 m średnicy i 200 m głębokości. Na jego dnie mieszczą się pozostałości dawnej osady. Na dno 

krateru można zejść wyraźną szutrową ścieżką. Można też okrążyć krater dookoła wytyczonym 

pieszym szlakiem. 

Roque Bentayga 

Jedna z najbardziej charakterystycznych gór wyspy Gran Canaria o wysokości 1404 m n.p.m.  

Góra położona jest w centralnej części wyspy, a w jej pobliżu znajduje się około stu jaskiń, które 

niegdyś były zamieszkiwane przez pierwotnych mieszkańców wyspy. 

Informacje dodatkowe 

Transgrancanaria  

Transgrancanaria to impreza biegowa obejmująca kilka biegów na różnych dystansach. Począwszy  

od tych najkrótszych na dystansie 17 km i 30 km, poprzez dystans maratoński, aż po te dłuższe dystanse 

na 65 km i najdłuższy bieg na 128 km. Najdłuższa trasa biegu poprowadzona jest w poprzek wyspy  

i prowadzi szlakami turystycznymi przez największe atrakcje górskie wyspy Gran Canaria.  

Najpiękniejsze plaże na Gran Canarii 

Gran Canaria to wyspa pełna przepięknych plaż nie tylko tych ze złoto-żółtym piaskiem, ale także tych 

czarnych wulkanicznych i z kamienistym wybrzeżem. Te które warto zobaczyć to przede wszystkim: 
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Playa de Las Canteras w Las Palmas, Playa de Maspalomas, Playa de Amadores, Playa de Mogan  

czy też wulkaniczna plaża Guayedra.  

Przydatne adresy i strony internetowe 

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Las Palmas de Gran Canaria 

Polish Honorary Consulate in Las Palmas de Gran Canaria,  

Spain - C/ Triana 104, 5 D - 35002 Las Palmas de Gran Canaria - Spain 

Numer telefonu: 

(+34) 928 366 982 

E-mail: 

consul@polonia.nom.es 

Strona www: 

www.madryt.msz.gov.pl 

 

Polecane strony internetowe 

Strona przewoźnika autobusów miejskich Global  

https://www.guaguasglobal.com/en/ 

Mapa rozmieszczenia linii autobusowych na wyspie Gran Canaria:  

https://www.guaguasglobal.com/en/lineas-horarios/informacion-turistica/gran-canaria/ 

 

Rezerwacja miejsc noclegowych na kempingu na wyspie Gran Canaria 

https://cabildo.grancanaria.com/-/oiac-tramites-acampadas-albergues-y-areas-recreativas 

 

Trangrancanaria – strona zawodów 

https://www.transgrancanaria.net/en/ 

 

 

 

 



Gran Canaria – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  13 

 

 

Spotkajmy się online 
 

 

 

 

 

 www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

Facebook - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Twitter - @geotramper 

 

 

 

 

Instagram - @geotramper 

  

 

 

 

You Tube - Magdalena Boczek 

 


