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© 2022 Magdalena Boczek – www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Gomera – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  3 

 

 

WITAJ 

Mam na imię Magda i w 2021 roku postanowiłam 

odwiedzić jedną z Wysp Kanaryjskich, wyspę  

La Gomerę. 

 

Ponieważ ostatnio 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, ale  

i nie tylko. 

 

W tym informatorze dostaniesz prostą  

i przejrzystą „instrukcję”, w jaki sposób, krok po kroku, zorganizować cały wyjazd na 

La Gomerę. Dzięki zawartym tu 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  

La Gomerę, 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:kontakt@magdalenaboczek.com
http://www.magdalenaboczek.com/


La Gomera – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  4 

 

Spis treści 
 

La Gomera ...................................................................................................................................................... 6 

Ile czasu planować na wyjazd? ......................................................................................................................... 6 

Dojazd z Polski ............................................................................................................................................. 6 

Samolot ............................................................................................................................................................. 6 

Transport na miejscu ................................................................................................................................ 6 

Autobus miejski ................................................................................................................................................ 6 

Taksówka .......................................................................................................................................................... 7 

Wynajem samochodu ....................................................................................................................................... 7 

Prom/Statek ...................................................................................................................................................... 7 

Nocleg ............................................................................................................................................................... 7 

Hotel/Hostel ...................................................................................................................................................... 7 

Formalności ................................................................................................................................................... 8 

Wiza .................................................................................................................................................................. 8 

Kwestie bezpieczeństwa ........................................................................................................................ 8 

Na co uważać .................................................................................................................................................... 8 

Zdrowie ............................................................................................................................................................ 8 

Pieniądze, internet i elektryczność................................................................................................... 8 

Pieniądze........................................................................................................................................................... 8 

Internet .............................................................................................................................................................. 8 

Telefon .............................................................................................................................................................. 8 

Elektryczność ................................................................................................................................................... 8 

Klimat i pogoda ............................................................................................................................................ 9 

Klimat ............................................................................................................................................................... 9 

Sezon i pogoda ................................................................................................................................................. 9 

Ludzie, kultura, zwyczaje, języki, kuchnia .................................................................................... 9 

Język ................................................................................................................................................................. 9 

Kultura .............................................................................................................................................................. 9 

Ludzie ............................................................................................................................................................... 9 

Kuchnia ............................................................................................................................................................ 9 

Co warto zobaczyć? ................................................................................................................................ 10 

San Sebastian de La Gomera .......................................................................................................................... 10 

Valle Gran Rey ............................................................................................................................................... 10 

Miradore de Abrante ....................................................................................................................................... 11 



La Gomera – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  5 

 

Agulo .............................................................................................................................................................. 11 

Atrakcje górskie na La Gomerze ...................................................................................................... 11 

Park Narodowy de Garajonay ........................................................................................................................ 11 

Los Organos.................................................................................................................................................... 12 

Playa Ingles .................................................................................................................................................... 12 

Informacje dodatkowe ........................................................................................................................... 12 

Język gwizdów ............................................................................................................................................... 12 

Przydatne adresy i strony internetowe ......................................................................................... 12 

Polecane strony internetowe ........................................................................................................................... 12 

Spotkajmy się online ............................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Gomera – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  6 

 

La Gomera  

La Gomera to wyspa należąca do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Łącznie z wyspami: Teneryfą,  

La Palmą oraz El Hierro La Palma tworzy prowincję Santa Cruz de Tenerife.  

La Gomera zajmuje 378 km2 powierzchni i ma 22 km średnicy. 

La Gomera była ostatnim postojem Krzysztofa Kolumba w 1492 roku przed przepłynięciem Atlantyku 

i odkryciem Ameryki. Do dzisiaj zachował się dom Kolumba w stolicy wyspy, mieście San Sebastian 

de La Gomera, w którym ponoć przebywał. 

Ile czasu planować na wyjazd? 

Aby odwiedzić wszystkie ważniejsze regiony górskie La Gomery wystarczy zarezerwować tydzień na 

wyjazd. Wydłużając swój pobyt można zobaczyć więcej, odwiedzić dodatkowe miejsca i dłużej 

wypocząć.  

Dojazd z Polski  

Samolot 

To najszybsza opcja dotarcia na Wyspy Kanaryjskie, w tym na La Gomerę.  

Na La Gomerze znajduje się jedno lotnisko, położone na południowy zachód od miejscowości San 

Sebastian de La Gomera. Jest to jedno z najmniejszych lotnisk na całym archipelagu. 

Na La Gomerę nie ma bezpośrednich połączeń międzynarodowych. Wszystkie połączenia odbywają 

się z innych Wysp Kanaryjskich – z Teneryfy i Gran Canarii. 

Ceny lotów na La Gomerę z Polski (z międzylądowaniem) są bardzo zróżnicowane i mogą mieścić się 

w przedziale między ok. 900 zł do ok. 3000 zł (dane z 2021 roku). 

Decydując się na przelot z jednego z lotnisk na Teneryfie warto zwrócić uwagę na ceny przelotów, 

które są niższe przy wylocie z lotniska północnego niż południowego. 

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. Autobusem można dostać się praktycznie do 

każdego zakątka wyspy.  

Całą La Gomerę obsługuje linia autobusowa GuaGua Gomera. Autobusy są nowoczesne, wygodne  

i klimatyzowane.   
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Na stronie przewoźnika można sprawdzić rozkład jazdy 8 linii autobusowych kursujących na wyspie. 

Autobusy objeżdżają cały obszar wyspy z północy na południe. 

Niestety ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu La Gomery, gdzie wzdłuż wybrzeża 

zlokalizowane są głębokie wąwozy, wszystkie drogi poprowadzone są z objazdem przez środek wyspy 

(m.in. przez Park Narodowy Garajonay). I tak odległość 45 km z lotniska do miejscowości Valle Gran 

Rey pokonuje się w 60 min. Natomiast odległość 35 km z lotniska do miejscowości San Sebastian  

de La Gomera jest pokonywana w 50 min. 

Bilety na przejazd autobusem można kupić u kierowcy, a ich cena jest uzależniona od celu podróży. 

Koszt przejazdu z lotniska do miejscowości Valle Gran Rey wynosi 5 €. Natomiast koszt przejazdu  

z miejscowości Valle Gran Rey do miasta San Sebastian de La Gomera także wynosi 5 €.  

Taksówka 

Taksówka jest dość drogim środkiem transportu na wyspie. Koszt przejazdu taksówką wynosi 50 

eurocentów za kilometr.  

Wynajem samochodu 

Wynajem samochodu jest najwygodniejszą formą podróżowania po wyspie. Wypożyczalnie 

samochodów funkcjonują niemal we wszystkich miejscach turystycznych. Należy uważać na wąskie 

górskie drogi. 

Prom/Statek 

Na La Gomerę kursują statki z sąsiedniej wyspy Teneryfy. Czas przejazdu z wyspy na wyspę wynosi 

zaledwie 45 min. Koszt przejazdu to ok. 70 €. Bilety można kupić na miejscu w kasie lub zarezerwować 

online. 

Nocleg 

Hotel/Hostel 

Na La Gomerze zarezerwujesz nocleg w niemal każdym standardzie. Jednak zdecydowanie przeważają 

prywatne pensjonaty i niewielkie hotele. 

Standard miejsc noclegowych jest na dość wysokim poziomie. Ja za swój pobyt w Valle Gran Rey 

zapłaciłam 185 € za pięć nocy. Za tą cenę wynajęłam dwuosobowy pokój z łazienką, kuchnią i tarasem 

z widokiem na ocean. 
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Formalności 

Wiza 

Mieszkańcy Unii Europejskiej podczas pobytu w Hiszpanii nie muszą posiadać wizy. Polaków 

obowiązują także przepisy układu z Schengen i możliwość przemieszczania się na terenie Unii 

Europejskiej na podstawie ważnego dowodu tożsamości. 

Kwestie bezpieczeństwa 

Na co uważać 

La Gomera to bardzo spokojna i bezpieczna wyspa, a samo podróżowanie nie powinno stanowić 

problemu. Ewentualnym zagrożeniem dla obcokrajowców może być drobna przestępczość: 

kieszonkowcy i naciągacze. Należy unikać spacerów po mieście w godzinach nocnych, a w miejscach 

typowo turystycznych pilnować cennych rzeczy. 

Zdrowie 

Wybierając się na La Gomerę nie trzeba się szczepić, jednak podobnie jak  

w przypadku innych krajów, zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciw tężcowi, błonicy, 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, durowi brzusznemu oraz wściekliźnie.  

Przed wylotem należy zweryfikować informację o szczepieniach i dokonać formalności dotyczących 

szczepień. 

Pieniądze, internet i elektryczność 

Pieniądze 

Walutą obowiązującą na La Gomerze i Hiszpanii jest euro – EUR.  

Na dzień przygotowania poradnika kurs EUR wynosił 4,70 PLN. 

Internet 

Na La Gomerze 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 La Gomery napięcie wynosi 220 V, 50 Hz i występują wtyczki standardowe typu E. 
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Klimat i pogoda 

Klimat 

Klimat na La Gomerze jest łagodny, a średnia temperatura wynosi ok. 22 stopnie Celsjusza przez cały 

rok. 

Sezon i pogoda 

Ze względu na wysoką średnią temperaturę w ciągu roku sezon turystyczny na wyspie trwa niemal 

przez cały rok. Należy jednak pamiętać, że na wyspie panuje specyficzny mikroklimat powodujący,  

że w samym centrum wyspy występują mgły, może padać niewielki deszcz, jest chłodniej i bardziej 

wilgotno, niż na wybrzeżu, gdzie w sezonie letnim jest sucho i upalnie. 

W okresie od czerwca do września należy się spodziewać najwyższych temperatur.  

Ludzie, kultura, zwyczaje, języki, kuchnia 

Język 

Na La Gomerze, podobnie jak na terenie całej Hiszpanii, posługujemy się językiem hiszpańskim. 

Znajomość języka angielskiego, w szczególności w większych miastach oraz miejscach typowo 

turystycznych jest wystarczająca. 

Kultura 

Brak jakichkolwiek barier kulturowych. 

Ludzie 

Mieszkańcy La Gomery są bardzo przyjaźnie nastawieni do turystów, nawet w przypadku wystąpienia 

bariery językowej. 

Kuchnia 

Kuchnia na La Gomerze, podobnie jak na pozostałych Wyspach Kanaryjskich, jest głównie oparta na 

warzywach, ziemniakach, mięsie, rybach i owocach morza. Ale tak naprawdę zaopatrzenie w sklepach 

nie różni się niczym od tego w Polsce.  

Najpopularniejszymi daniami na wyspie jest almograte, pikantna pasta serowa z koziego lub owczego 

sera z papryką, czosnkiem i oliwą z oliwek. Warto też spróbować gofio, popularnego dodatku do 

potraw z kukurydzy, jęczmienia lub pszenicy. Osoby lubiące słodkie potrawy na pewno powinny 

zaopatrzyć się w miel de palma, czyli syrop palmowy, który jest pozyskiwany z palmy kanaryjskiej. 

Podobnie jak na innych Wyspach Kanaryjskich, tak i na La Gomerze można spróbować popularnych 

papas arrugadas, czyli ziemniaków gotowanych ze skórką w dużej ilości soli morskiej. Również  

w wersji z sosem mojo, gęstym sosem o czerwonej barwie i pikantnym smaku. 
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Co warto zobaczyć? 

Na La Gomerze jest kilka miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć i są nimi m.in. kolonialne miasto 

San Sebastian de La Gomera oraz miejscowość Valle Gran Rey.  

San Sebastian de La Gomera 

San Sebastian de La Gomera miasto, które jest nazywane stolicą wyspy, położone jest na 

wulkanicznym zboczu z widokiem na wyspę Teneryfę i wulkan Pico de Teide. Miasto to wyrosło 

wokół naturalnej zatoki.    

W samym mieście zachowało się wiele zabytków z czasów Kolumba, m.in. takie budynki, jak kościół 

La Asuncion, Pozo de La Aguada, Torte del Conde. 

Casa de Colon (Dom Kolumba) to budynek pochodzący z XVII wieku, w którym przypuszczalnie 

przebywał Krzysztof Kolumb przed wyprawą do Ameryki. Wewnątrz budynku aktualnie znajduje się 

ekspozycja poświęcona Kolumbowi. 

Inglesia de La Asuncion, kościół z XV wieku, kiedyś jedynie kapliczka. Z czasem była 

przebudowywana i obecnie kościół prezentuje styl gotycko-barokowy. 

Muzeum Archeologiczne La Gomera. Muzeum opisujące historię wyspy. Przedstawia codzienne 

życie rdzennych mieszkańców wyspy, Guanczów, za pomocą szczątków szkieletów oraz znalezisk 

archeologicznych wydobytych w czasie wykopalisk prowadzonych na wyspie. 

Torre del Conde, czyli budowla fortyfikacyjna w postaci wieży z XVI wieku. Najprawdopodobniej 

nie służyła ona celom militarnym, a jedynie stanowiła wyraz siły ówczesnych władz wyspy  

La Gomera. 

Pozostałymi ciekawymi miejscami w San Sebastian de La Gomera są: 

- latarnia morska El Faro de San Sebastian de La Gomera, 

- Casa Tradicional del siglo XVII, tradycyjny kanaryjski dom z XVII wieku, 

- Plaża Playa de San Sebastian. 

Valle Gran Rey 

Valle Gran Rey po hiszpańsku oznacza Dolinę Wielkiego Króla. Jest to miejscowość zlokalizowana 

w olbrzymim wąwozie, który kończy się na plażach z czarnym piaskiem. 

Dolina obecnie jest głównym kurortem turystycznym wyspy. Mimo tego, nie ma tam masowej 

turystyki.  

Miasto należy do Parku Narodowego Garajonay, a cała okolica daje wiele możliwości uprawiania 

turystyki pieszej.  

W Valle Gran Rey znajdują się najbardziej znane na wyspie plaże. Dwie największe to plaża Puntilla 

oraz plaża Calera. Inne plaże to Charco del Conde ze spokojnymi wodami, plaża Vueltas położona 

obok portu oraz Playa del Ingles, leżąca z dala od miasta plaża dla nudystów. 
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Miradore de Abrante 

Punkt widokowy ze szklanym podłożem, z którego można podziwiać krajobraz wyspy. 

Jest to siedmiometrowa platforma z przeszkloną podłogą, umieszczona na szczycie klifu w północnej 

części La Gomery. 

Agulo 

Agulo to najmniejsza gmina, położona na północy wyspy. 

Zabudowa miejska Agulo prezentuje typową lokalną architekturę. Warto odwiedzić kościół San 

Marcos, czy Plac Leoncio Bento.  

Okolice Agulo oferują przepiękne krajobrazy, m.in. z punktu widokowego Abrante. Z wioski można 

podziwiać wulkan Pico de Teide położony na sąsiedniej wyspie Teneryfie. 

Atrakcje górskie na La Gomerze 

La Gomera to wyspa licznych osad położonych między wąwozami wśród dzikiej przyrody. 

Na wyspie wytyczono ponad 600 km ścieżek, które łączą całą wyspę. Szlaki poprowadzone są m.in. 

lasami wawrzynowymi, głębokimi wąwozami prowadzącymi do morza, czy też gęstymi gajami 

palmowymi. 

Park Narodowy de Garajonay 

Park Narodowy położony w centralnej i północnej części wyspy, stanowiący ponad 10% jej 

powierzchni. 

Nazwa parku pochodzi od wzgórza Garajonay, które jest najwyższym punktem na wyspie  

(1487 m n.p.m.). 

Park słynie z największego na świecie lasu wawrzynowego, który niegdyś w okresie trzeciorzędu 

pokrywał niemal całą Europę. Dzisiaj stałe warunki temperatury, obfite opady i stała wilgotność, 

powodująca gęste mgły na wyspie, stanowią idealny mikroklimat do rozwoju tego typu roślinności. 

Na terenie parku żyje 1000 gatunków bezkręgowców.  

Park przecinają liczne szlaki turystyczne (18 szlaków dobrze oznakowanych), które poprowadzone są 

wśród taki formacji skalnych jak: Roque Ojila, Roque de Agando, Roque de La Zarcita i przez liczne 

punkty widokowe. 

Do parku można dostać się lokalnym autobusem lub samochodem.  

Autobus nr 1 do San Sebastian de La Gomera z Valle Gran Rey. Koszt przejazdu 4 €. Należy wysiąść 

na przystanku Pajaritos, gdzie znajduje się wiata i parking. Niestety nie ma rozkładu jazdy 

zatrzymujących się autobusów powrotnych. 
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Los Organos 

Potocznie zwane katedralnymi organami wyrzeźbionymi w klifie, położone na północno-zachodnim 

wybrzeżu La Gomery.  

Szerokie na 200 metrów i wysokie na 80 metrów ogromne graniastosłupowe kolumny bazaltów, które 

opadają klifem do morza. Powstały w wyniku szybkiego ostudzenia magmy wewnątrz wulkanu, 

jeszcze przed wydostaniem się na zewnątrz w postaci lawy. 

Formacja skalna widziana jest jedynie od strony morza, ze statków odpływających z pobliskich portów 

na wyspie. 

Playa Ingles 

Plaża nudystów położona na zachodnich obrzeżach miasta Valle Gran Rey.  

Na plaży zlokalizowanych jest sporo formacji skalnych, a sama plaża ma dziki charakter. Korzystając 

z kąpieli należy uważać na prądy morskie i silne fale. Na plaży nie ma służb ratowniczych. 

Informacje dodatkowe 

Język gwizdów 

Język gwizdów, po hiszpańsku el silbo gomero, to język gwizdany, którym z uwagi na specyficzne 

ukształtowanie geograficzne wyspy posługiwali się mieszkańcy La Gomery jeszcze przed zdobyciem 

wyspy przez Hiszpanów. Obecnie językiem tym posługuje się 22 000 mieszkańców. 

Przydatne adresy i strony internetowe 

Niestety na La Gomerze nie ma Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Polecane strony internetowe 

Strona przewoźnika autobusów miejskich na La Gomerze 

https://www.guaguagomera.com/publico/contenido/lineas 

 

Informacja o szlakach pieszych na La Gomerze:  

https://lagomera.travel/ 

 

Mapa i informacje na temat szlaków na La Gomerze:  

http://senderosdelagomera.com/lagomera-es.php?mob=0 

https://gomeraexperience.com/wp-content/uploads/2020/11/MAPA-SENDEROS-LA-GOMERA.pdf 

https://www.guaguagomera.com/publico/contenido/lineas
http://senderosdelagomera.com/lagomera-es.php?mob=0
https://gomeraexperience.com/wp-content/uploads/2020/11/MAPA-SENDEROS-LA-GOMERA.pdf
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Spotkajmy się online 
 

 

 

 

 

 www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

Facebook - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Twitter - @geotramper 

 

 

 

 

Instagram - @geotramper 

  

 

 

 

You Tube - Magdalena Boczek 

 

http://www.magdalenaboczek.com/
https://pl-pl.facebook.com/pages/Geo-tramper/200214490022943
https://twitter.com/GEOTRAMPER
https://www.instagram.com/geotramper/
https://www.youtube.com/channel/UCRolEHc8TrbzxTWYgmqFjcQ

