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Fuerteventura
Hiszpaoska wyspa, położona we wschodniej części archipelagu Wysp Kanaryjskich, na Oceanie Atlantyckim.
Idealne miejsce na spędzenie urlopu dzięki wielu atrakcjom i niezapomnianym widokom.
Wnętrze wyspy przypomina marokaoską pustynię jest fascynujące i doskonale nadaje się na jednodniowe
wyprawy. Kontrastem jest cudowne wybrzeże z ciekawymi plażami, na których zawsze panują doskonałe
warunki do uprawiania sportów wodnych oraz wspaniała, wakacyjna atmosfera.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas przelotu: Polska – Puerto del Rosario ok. 5 godzin
Czas lokalny: czas polski minus 1 godz.
Język: hiszpański, można się też porozumiewać w języku angielskim lub niemieckim.
Waluta: Euro
Napięcie: 230V.
Plaże: wstęp bezpłatny. Wypożyczenie 2 leżaków i parasola – ok. 12 EUR za dzień.

Najczęściej Zadawane Pytania
Jakie dokumenty potrzebuję przy wjeździe na Fuerteventurę?
Hiszpania jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Podczas podróży wymaganym
dokumentem jest dowód osobisty lub paszport. Należy pamiętać, że osoby, które podróżują
z paszportem muszą mieć ważny ten dokument minimum 3 miesiące od powrotu do kraju.
Czy powinienem się szczepić?
Od przyjeżdżających do Hiszpanii nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. Nie
występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne odbiegające od zagrożeń powszechnie
obecnych w Europie.
Czy na Fuerteventurze jest bezpiecznie?
Hiszpania jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie należy jednak pozostawiać bez
nadzoru swoich rzeczy. Mimo, że władze hiszpańskie dbają o bezpieczeństwo turystów, nie
ma sposobu na zlikwidowanie drobnej przestępczości. Dlatego nie
pozostawiajmy bagażu bez opieki. Nie należy również nosić przy sobie większej ilości
pieniędzy, czy czeków podróżnych, a jeśli mamy więcej niż jedną kartę kredytową - nie
trzymajmy ich w tym samym miejscu.
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Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki
W Hiszpanii napięcie elektryczne wynosi 230V. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają
bez problemów, nie ma konieczności przywożenia ze sobą adaptera do gniazdek.
Czy jest dostęp do Internetu?
Internet w Hiszpanii jest bardzo popularny, nie tylko ze względu na zapotrzebowanie
przejawiane przez turystów. Kafejkę internetową znajdziemy nawet w małych miasteczkach.
W hotelach często jest bezpłatny Internet Wi-Fi.
Jak można poruszać się po wyspie?
Najtańszym środkiem lokomocji są autobusy, które często kursują zarówno w stolicy jak i
między najważniejszymi kurortami. Bilet kupuje się od kierowcy w zależności od długości
trasy. Nieco gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości położone na
obrzeżach wyspy i bez własnego środka transportu trudno się do nich dostać. Jak przystało
na uroki miejsc turystycznych, najdroższym środkiem transportu są taksówki, a
najtańszym rowery, które można wypożyczyć w większości kurortów. Między
poszczególnymi wyspami kursują promy, wodoloty, poduszkowce i szybkie katamarany.
Najwięcej połączeń promowych wyspa ma z sąsiednią Lanzarote. Najlepszym rozwiązaniem
jest wypożyczenie auta, a w wielu wypożyczalniach można zarezerwować auto przez internet
jeszcze przed przylotem na wyspę. Polskie prawo jazdy jest powszechnie akceptowane.
Kiedy jechać na Fuerteventurę?
Sezon turystyczny na wyspie trwa cały rok, a w chłodniejszych miesiącach temperatura nie
spada poniżej 20°C w ciągu dnia. Dzięki zróżnicowanemu, pustynnemu krajobrazowi
temperatura na południu i wewnątrz wyspy jest nieco wyższa, a wiejące od południowego
wschodu wiatry łagodzą upały na wybrzeżu. Lata są upalne, natomiast w zimie na wyspach
można spodziewać się opadów i robi się nieco chłodniej.
Fuerteventura jest wyspą oferującą szeroki wachlarz rozrywek i bogate życie nocne w
większych kurortach. Przy okazji pobytu na wyspie warto zainteresować się lokalnymi
świętami, przykładem może być Feria Insular de Artesania głośno obchodzona na przełomie
maja i czerwca w miejscowości Antigua.
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Jaka waluta obowiązuje w Hiszpanii i jakie są orientacyjne ceny?
W Hiszpanii od 2002 r. obowiązuje wspólna dla całej Unii Europejskiej waluta – Euro.
Przykładowe ceny:
 obiad restauracji – ok. 15 EUR
 piwo – ok. 2,5 EUR
 woda 1,5 l w sklepie – ok. 2 EUR
 drink w barze – ok. 9 EUR
 napój – ok. 2 EUR
 kawa – ok. 4 EUR w tawernie
 lody w tawernie – ok 6 EUR
 cola w puszce – ok. 2 EUR
Gdzie kupić i jakie pamiątki przywieźć z Fuerteventury ?
Do najczęściej kupowanych pamiątek należą tanie, lokalne trunki, w szczególności Ron
Canario – rum sprowadzany z Teneryfy i Gran Canarii oraz odmiany hiszpańskiej brandy,
jak np.: Carlos III, Osborne czy Soberano. Warto też udać się na targowiska odbywające się
w różne dni tygodnia w większych miejscowościach, gdzie popularnym skarbem są: symbol
płodności Guanczów, przyprawy, przetwory z migdałów, dżem z kaktusa. Nie może również
zabraknąć pamiątek związanych z wyspą i danym kurortem turystycznym, a także
pamiątek pochodzących z morza. Wielu turystów rozgląda się za wyrobami rękodzielniczymi
jak koszyki, drewniane rzeźby lub ceramika, które można kupić bezpośrednio u ich
twórców. Z Wysp Kanaryjskich warto przywieźć sosy „mojo”, cygara pakowane w ozdobnych
pudełkach czy zapakowany bukiet strelicji.
W większości kurortów znajdują się ciekawe sklepy z pamiątkami, niemniej turyści
najbardziej cenią sobie miasteczko Corralejo i sklepiki z najróżniejszymi towarami w jego
centrum. Wyspy Kanaryjskie od XIX objęte są strefą wolnocłową przez co wiele towarów jest
tańszych niż w Europie. Poza tym wiele produktów objętych zwykle wyższym podatkiem w
krajach europejskich tutaj obciążone jest podatkiem do 5%.
Jaka jest kuchnia?
Kuchnia Wysp Kanaryjskich posiada odmienne tradycje kulinarne niż Hiszpania. Kuchnia
kanaryjska w dużej mierze nawiązuje do tradycji i prostych połączeń pierwotnych
mieszkańców wysp – Guanczów, których kultura po podboju hiszpańskim w znacznym
stopniu zaginęła. Podstawowymi składnikami są tutaj głównie pieczone lub grillowane ryby
i owoce morza, jak również mięso, ryż, kukurydza, bataty oraz typowe warzywa i owoce
tropików. Każda z wysp oferuje swoje regionalne, kulinarne perełki, szczególne bogactwo
ryb przyrządzanych w tradycyjny sposób. Dość popularne na wyspach sancocho (suszona
ryba) jest podawane tu zwykle ze słodkimi ziemniakami, cebulą i czosnkiem, a owoce
morza są rzadziej spożywane niż na innych wyspach. Popularne są również sardynki,
pieczony tuńczyk czy vieja. Do wielu potraw, zwłaszcza mięsnych i rybnych podawany jest
gofio – chleb wyrabiany z pieczonych i następnie zmielonych ziaren zbóż. W daniach
mięsnych dominują króliki podawane często z bardzo pikantnym sosem mojo picon oraz
ziemniakami gotowanymi w bardzo słonej wodzie. Dania są dość proste i bardzo smaczne, a
sporą część menu zajmują tzw. potrawy jednogarnkowe.
Wyspy kanaryjskie słyną z kozich serów, które na każdej z nich mają inny smak i są
świetnym dodatkiem jako tapas do kieliszka miejscowego wina. Można spotkać tutaj dwa
regionalne rodzaje wina – wysokoprocentowe Malvasier oraz łagodne Muskateller, ale duża
popularnością cieszą się przywożone z kontynentu czerwone wino Rioja i białe Penedes.
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Co warto zwiedzić?
Betancuria – jedno z ciekawszych miasteczek na wyspie
zbudowane na małym wulkanie, którego historia wiąże się z
konkwistadorem Jeanem Bethencourt. Przez większość czasu
miejscowość była stolicą wyspy. Na wyspie niewiele jest
miejscowości z historyczną przeszłością, dlatego warto zwiedzić
ruiny pierwszego wyspiarskiego klasztoru Franciszkanów
pochodzące z XV w. i górujący nad miasteczkiem kościół Santa
Maria pierwotnie zniszczony przez piratów, odbudowany w
XVII w. z ciekawym obrazem przedstawiającym „Sąd
Ostateczny”. Uwagę turystów przyciąga również Museo de Arte
Sacro prezentujące sztukę sakralną oraz Casa Museo de Betancuria
poświęcone między innymi pierwszym osadnikom
Mirador Morro Veloso – niezwykły punkt widokowy, z którego
można podziwiać pustynny krajobraz wyspy. Turystów
zachwyca księżycowa panorama z widniejącymi na horyzoncie
wulkanicznymi szczytami.
Antigua – podróżując po wyspie warto zajechać do
niewielkiego miasteczka, które poza tym, że jest niezwykle
uroczym miejscem organizuje na przełomie maja i czerwca
Feria Insularbde Artesania z pokazami ludowego rzemiosła i
tańca. Przy okazji warto zwiedzić XVIII-wieczny kościół oraz
zrekonstruowany wiatrak Antiguo Molino.
Pajara – wioska znana jest na wyspie z powodu świątyni
Nuestra Senora de la Regla wzbogaconej o niezwykły portal
główny, ozdobiony rzeźbami powstałymi z inspiracji kulturą
Azteków. Warto zajrzeć do jej zadziwiającego wnętrza, które
wygląda niecodziennie po włączeniu dodatkowego oświetlenia.
Z Pejary najlepiej udać się malowniczą drogą do Betancurii,
by ulec fascynującym widokom
La Oliva – niewielka miejscowość w północnej części wyspy, do której warto zajrzeć, by
zobaczyć Dom Pułkowników z wyspiarską zabudową, w którym przed laty stacjonowały siły
generała Franco, XVIII-wieczny kościół z wartościowymi obrazami oraz Centro de Arte
Canario prezentujące zadziwiającą kolekcję sztuki Wysp Kanaryjskich
Półwysep Jandia – cały półwysep jest idealnym miejscem na
jednodniowe wycieczki, na których oprócz podziwiania
wspaniałych krajobrazów można wypoczywać na ustronnych i
bezludnych plażach. Jedną z dodatkowych atrakcji jest
niewielka osada rybacka Puerto de la Cruz z pobliską,
osamotnioną latarnią morską Punta de Jandia
Trasa El Sendero de Bayuyo – turyści, którym nie straszne
upały i kilkukilometrowe wędrówki mogą wybrać się na
emocjonujący, pełen przygód i obfitujący w piękne widoki spacer wyznaczonym szlakiem. W
punktach informacyjnych można zapoznać się z początkami wyspy związanymi z
wulkanicznym krajobrazem i ciekawostkami przyrodniczymi. Po drodze turyści mijają
nieczynne wulkany, które emanują różnymi kolorami w zależności od pory dnia. Trasa
bierze swój początek niedaleko miejscowości Lajares. Miejsce, które zwłaszcza o zachodzie
słońca pozostawia w turystycznej pamięci wiele wrażeń, jest doskonałym punktem
widokowym na krajobraz sąsiedniej Lanzarote
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Wycieczka na sąsiednie wyspy:
Lanzarote – wulkaniczna wyspa Archipelagu Kanaryjskiego
położona najbliżej Europy, na której wciąż można spotkać
bulgoczącą lawę i liczne, niewielkie gejzery. Jej surowy
krajobraz potrafi jednak zachwycić. Mimo iż Lanzarote
nazywana jest „Wyspą stu wulkanów” znajduje się ich tutaj
prawie 300 – mniejszych i większych, które stworzyły
niesamowity krajobraz, a nawet można powiedzieć, że nadal
go tworzą. Wyspa, mimo braku bujnej, naturalnej
roślinności uważana jest za jedną z najpiękniejszych i
najciekawszych również ze względu na kolorowe skały z
wytracających się minerałów oraz turkusowe i zielone laguny
Gran Canaria – jest trzecią pod względem wielkości
wulkaniczną wyspą Archipelagu Kanaryjskiego, która dzięki
dużemu zróżnicowaniu krajobrazu nazywana jest często
kontynentem w miniaturze. Od lazurowego morza,
piaszczystych plaż ciągnących się kilometrami, przez
urokliwe miasteczka i wsie rybackie, po wysokie góry i
szczyt Pozo de las Nieves, każdy znajdzie tu coś dla siebie
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