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OSNOVNA ORIENTACIJA PO OTOKU 

 

OSNOVNI PODATKI O OTOKU 
Vir: https://siol.net/trendi/potovanja/otok-lanzarote-peklenski-paradiz-232336 

Ognjeni otok Lanzarote, kot mu pravijo zaradi njegovega vulkanskega nastanka, s svojo slikovito, z lavo in 
s peskom prežeto pokrajino ponuja številne možnosti za popoln odmik od napornega vsakdanjika. 

Če bi se spomladi, ko pri nas temperature še niso dovolj visoke, da bi naokoli skakali v lahkih poletnih 
oblačilih, za kratek čas radi umaknili nekam na toplo, a nimate dovolj časa ali denarja za daljše eksotične 
počitnice, potem je ena od dobrih izbir Kanarsko otočje, ki kljub svoji skomercializiranosti ponujajo številne 
prečudovite kotičke, kjer si je mogoče ob sproščanju prav vseh čutil napolniti baterije. Oči si lahko spočijete 
ob občudovanju čudes matere narave, ob obali uživate ob zvoku vetra in bučanja valov, se predajate vonju 
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morja, začutite pesek med prsti, se predajate okusom morskih dobrot, v notranjosti otoka pa preprosto 
prisluhnete zvoku tišine ... 

v EDEN OD SEDMIH 
Kanarsko otočje, ki leži v Atlantskem oceanu, le nekaj sto kilometrov zahodno od afriške obale, tvori sedem 
večjih otokov ognjeniškega izvora: Tenerife, Fuertaventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera 
in El Hiero. Navdušenci jahanja valov najraje zahajajo na otok Fuertaventura, ki ponuja veliko dobrih 
surferskih točk, družine z majhnimi otroki, upokojenci in zaljubljeni pari pa se največkrat odločijo za Tenerife, 
Grand Canario ali La Palmo, nekoliko manj oblegana pa sta otoka La Gomera in najsevernejši od otokov, 
Lanzarote. Prav slednji, ki leži na skrajnem severovzhodu Kanarskega otočja in je po velikosti četrti od 
sedmih otokov, kljub svoji majhnosti ponuja številne prečudovite skrite kotičke. 

Za Kanarske otoke je značilno vetrovno vreme, zato je najugodnejši čas od konca januarja do konca marca, 
ko je veter najbolj usmiljen. Temperatura Atlantskega oceana se v tem obdobju le redko dvigne nad 18 
stopinj Celzija, tako da si kakšnega daljšega namakanja v morju ne obetajte, če niste opremljeni z 
neoprensko obleko. Zagotovo pa ne primanjkuje sonca, saj dežni oblaki čez pretežno ravninski otok 
dobesedno odplavajo mimo. Če si zaželite odmik od obljudenih hotelskih plaž, kot sta recimo Playa del 
Carmen in Playa Blanca, svoj mir poiščite na nekoliko odročnejši plažah, kot so plaža Papagayo, ki se skriva 
pod strmimi stenami zaliva, La Caleta de Famara na skrajnem severu otoka ali Costa Teguise na vzhodnem 
delu otoka. 

Otok Lanzarote, ki je ime dobil po pomorščaku Maloccellu Lancelottiju, ki naj bi otok zavzel v 14. stoletju in 
ki meri nekaj manj kot 800 km2 (za primerjavo: Slovenija meri nekaj več kot 20.000 km2), boste zlahka 
prevozili po dolgem in počez, saj je njegova najsevernejša točka od skrajne južne oddaljena 60 kilometrov, 
vzhodno obalo pa od južne loči borih 21. Plaže niso edine, ki ponujajo prostor za oddih. Predlagam, da se 
zapeljete v notranjost otoka, kjer bo že sama vožnja po skorajda praznih cestah neznansko sproščujoča in 
navdihujoča, pogled na slikovito pokrajino vas bo navdajal z občutkom neskončne svobode, če pa vse skupaj 
podložite še z zvočno kuliso, soundtrackom Vojne zvezd, potem vam občutek, da ste se znašli na Luni, ne 
uide. 

Od znamenitosti, ki jih otok ponuja, je zagotovo vredno obiskati razgledno točno na skrajnem severovzhodu 
otoka, Mirador del Rio, od koder se ponuja dih jemajoč pogled na odprto morje in sosednji otok Isla Graciosa. 
Na poti do razgledne točke Mirador del Rio, pod katere arhitekturno stvaritev se je podpisal vsestranski 
umetnik Cesar Manrique (o njem nekoliko več pozneje), se je vredno ustaviti tudi na vrtu kaktusov, Jardin 
de Cactus, kjer lahko občudujete tisoč in eno vrsto kaktusov, v vodni jami Jameos del Agua, ki sama po sebi 
ni nič posebnega, poseben pečat pa ji daje umetno urejena laguna ob izhodu iz jame s turkizno modro 
obarvanim dnom in snežno belim obrežjem, in v najdaljšem vulkanskem tunelu na svetu v vulkanski jami 
Cueva de los Verdes. 

v NEIZBRISEN PEČAT CESARJA MANRIQUEJA 
Otok so si za svoj drugi dom izbrali številni Angleži, ki so si na otoku omislili svoja počitniška domovanja in 
tako svoj deževni Otok v zimskih mesecih najraje zamenjajo za otok Lanzarote, kjer se razdajajo 
"kanarskemu" soncu (na otoku namreč zelo redko dežuje, letno pade komaj 200 ml/m2 dežja). Preostali del 
leta pa svoje počitniške hišice po razmeroma ugodnih cenah oddajajo turistom, zato vsem tistim, ki ne želijo 
all inclusive hotelske izkušnje, svetujem, da malce pobrskajo po spletu in najamejo katero od tipičnih otoških 
hišk. 

Zasluga za prečudovito in usklajeno urbanistično podobo otoka gre domačemu arhitektu, slikarju, kiparju 
Cesarju Manriqueju, za katerega domačini radi poudarijo, da je ustvaril Lanzarote, zato se je otoka prijelo 
ime Otok Cesarja Manriqueja. Tako doma kot v tujini priznani arhitekt je s svojim premišljenim urbanističnim 
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načrtom uspel pravočasno zajeziti rast megalomanskih hotelov in vztrajal pri tradicionalni gradnji. Za otok 
je tako danes značilna nizka gradnja hiš, tradicionalna bela barva z zelenimi ali modrimi okni in vrati ter 
tipičnimi čebulasto oblikovanimi dimniki. 

v KJER ZGODBO NAREKUJE LAVA 
Ena od turističnih atrakcij otoka je nacionalni park Timanfaya, ki leži na podgorju, imenovanem Montanas 
del Fuego (Ognjene gore), kjer si lahko ogledate nekaj od 300 ugaslih vulkanov, kolikor jih šteje otok. Zadnji 
vulkanski izbruh je bil tu v 18. stoletju, ko je kar petino otoka prekrila lava in vulkanski pepel. In prav na 
območju Timanfaye le 10 metrov pod zemljo temperatura še vedno dosega do 600 stopinj. Pogled na 
zemeljsko površje, ki se je dvignilo z morskega dna v eksploziji ognja in kipeče lave, daje pokrajini poseben 
videz kot na Luni. Pokrajina, prekrita z vulkanskimi kraterji in črno-rdeče-sivim skalovjem najrazličnejših 
oblik in tekstur, je naravnost osupljiva. Vstop v park z vozilom ni dovoljen, med kraterje se lahko zapeljete 
le z vodenim turističnim avtobusom. 

Naravne vegetacije na otoku je malo, predvsem so tu nizka grmičevja, kaktusi, od dreves le redke palme in 
tamariske. Kljub neizprosni in nerodovitni zemlji pa so tamkajšnji prebivalci razvili prav posebno vrsto t. i. 
suhega poljedelstva in s to metodo tako danes uspešno pridelujejo tako zelenjavo kot vino. Razvili so 
svojevrstno vinogradniško tehniko in uspeli iz zemlje izvleči priznano vrsto vina malvazijo, ki jo tudi uspešno 
izvažajo v tujino. Tamkajšnji vinogradi so prava posebnost: v zemljo izkopljejo lijak, ki poskrbi za črpanje 
vlage, ki se nabira, nato v sredino lijaka posadijo vinsko trto, vse skupaj pa zaščitijo s polkrožnimi kamnitimi 
zidovi, ki trto ščitijo pred vetrom, pokrajini pa dajejo zanimiv pečat. 

PRIHOD NA OTOK 
Na letališču prevzemite avto pri Rent-a-car, kjer ste ga rezervirali. Priporočam, da to naredite iz notranje 
strani, tam, kjer so trakovi za prevzem prtljage. Na okencu boste uredili papirje (če še kaj dodatno ponujajo, 
jaz nisem nikoli vzel in vedno je bilo vse OK) ter šli s prtljago iz poslopja letališča čez cesto v garažno hišo, 
kjer poiščite kiosk od rent-a-car. Oseba vam bo izdala ključe avtomobila in povedala na katerem parkirnem 
mestu je parkiran avtomobil. Ob prevzemu si preglejte avto, morda ne škodi kakšna slika, vendar jaz še 
nisem naletel, da bi kdaj sploh kaj komplicirali pri vrnitvi. Avtomobili so načeloma zelo novi, ampak gredo 
čez veliko rok in kakšna praska ali vdrtina mu ne uide. Zapomnite si lokacijo objekta, ker boste na isto 
lokacijo vrnili avto, ko boste odhajali domov. 

Po otoku se navigirajte s telefonom ker dela brezhibno, na zadnje sem imel celo avto z navigacijo in je delalo 
tudi vse BP. S telefonom je tudi lažje, ker si najdeš atrakcijo (Google maps, Trip Advisor ...), ki bi jo radi 
videli in se pač do nje navigirate. Morda ne škodi imeti avtopolnilec za polnjene telefona. 

Po prevzemu vozila se navigirajte do Famare oz. do lokacije do katere vas bo usmerila Špela oz. Toni, da 
prevzamete ključe apartmaja. Če boste pozni (ne vem kdaj imate let) in lačni, žejni je na poti iz letališča do 
Famare mesto San Bertolome, ki ima bencinsko črpalko in trgovinico, ki ima vse, vendar je malo dražja. Za 
prvo silo je čisto OK. Mogoče je malo zoprn uvoz iz smeri letališča in se naredi prekršek čez polno črto ali 
pa se odpelje 150 m naprej in naredi krog v rondoju. 

Nahaja se tu: https://goo.gl/maps/fvXnFd7KrfM2  
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v CALETA DE FAMARA 
Ne bi izgubljali besed, luštno, lepo, mirno in boemsko srfaško mestece ... 

 

Z lepo in dolgo plažo, ki se deli na tri sekcije za kopanje, srfanje na valovih in kajtanje. Morda je še najmanj 
primerna za kopanje zaradi valov, včasih so možnosti tudi RIP CURL, in je potrebno znati pravilno odreagirati, 
da ni brezvezne borbe s povratnim tokom J (brez panike). Toni to vedno z veseljem obrazloži in je itak kralj 
vodni športov. Ni brez veze Waterman J. 
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KAJ SI POGLEDATI? 
v NARAVNE ZNAMENITOSTI 
MONTAÑAS DEL FUEGO – TIMANFAYA 

Diseminado Islote Hilario, 1, 35560 Tinajo 

To je nacionalni park Timanfaya, ki ga krasi največji vulkan na otoku. Tukaj imate možnost vodenega ogleda 
zares prečudovite pokrajine, ki so jo oblikovali izbruhi lave. Okolica izgleda nedotaknjena, kot da je bila 
ognjeniška dejavnost včeraj. Na koncu ogleda si lahko privoščite piščanca in krompir ki ga pečejo nad vročim 
zrakom iz globin. Temperatura 4m pod površjem je še vedno krepko nad 400° C. Demonstrirajo tudi tako, 
da v cev vlijejo vodo, ki v parih sekundah zavre in bruhne v zrak. 

https://goo.gl/maps/81zKwqgFdTL2 
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CENTRO DE VISITANTES E INTERPRETACIÓN DE MANCHA BLANCA 

Lugar Tinguatón, 35560 Tinajo 
To se splača ogledati po ogledu parka Timanfaya, kjer je na zanimiv način predstavljeno delovanje 
vulkanov ... 
https://goo.gl/maps/nzbRbCrDavp 
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CUEVA DE LOS VERDES 

35542 Arrieta 

V lavi se je zaradi izločanja plinov in samega razlivanja lave proti morju izoblikoval sistem jam, ki so zanimive 
za ogled.  

https://goo.gl/maps/tZyhmxzndeL2 
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JAMEOS DE AGUA 

Carretera Arrieta-Órzola, S/N, 35542 

Umetnik Cesare Manrique je iz naravne danosti naredil odlično turistično atrakcijo, ki jo sestavlja muzej 
vulkanologije, prelepe jame z vodo, kjer domuje posebni rakci, čudovitega bazena, podzemno koncertno 
dvorano ...  Na vsakem koraku se je možno okrepčati in odžejati ... 

https://goo.gl/maps/Grqk9XeF7Y12 
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MIRADOR DEL RIO 

Carretera de Yé S/N HARÍA, 35541 Lanzarote 

Prelepa pokrajina in arhitektura, ki je delo Cesara. S teras so prelepi pogledi proti otočku Graciosa in SZ delu 
otoka Lanzarote. 

https://goo.gl/maps/bzbMvjz7AN42 
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JARDIN DE CACTUS 

Av. Garafía, 35544 Guatiza 

V vulkanskem kraterju je narejen prečudovit park kaktusov neštetih vrst. 

https://goo.gl/maps/43sTFGXRcix 
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SALINAS DE JANUBIO 

Calle los Molinos 5, Yaiza,, 35570 La Hoya 

Zanimive soline za katere predlagam, da si jih ogledate iz terase restavracije. 

https://goo.gl/maps/3wvhyNMGvEK2 

 

JAMBIM ½ EL GOLFO 

Av. Marítima, 108, 35570 Yaiza 

Malo jezerce, ki je zanimive barve zaradi kulture alg. 

https://goo.gl/maps/sabfRcQMYt82 
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v KULTURNO/ETNOLOŠKE ZNAMENITOSTI 
CESARE MANRIQUE – HIŠA 

Calle Elvira Sánchez, 30, 35520 Haría 

Hiša z ateljejem umetnika Cesare Manrique. Njemu lahko pripišemo vse zasluge za razvoj otoka in turizma. 

https://goo.gl/maps/iqGwGmTFhqr 
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CESARE MANRIQUE – FUNDACION 

Calle Jorge Luis Borges, 16, 35507 Tahiche 

Izjemen objekt v katerem je nekaj časa bival in deloval Cesare Manrique. Vidi se, da je znal uživati življenje 
in prirejati zabave na katere so prihajali slavni iz celega sveta. 

https://goo.gl/maps/azvEY7zGcy92 
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CASTILLO DE SAN JOSE 

35500 Arrecife 

Lep utrdba v kateri so umetniška dela. Na strani proti morju je lepa restavracija s pogledom na morje. Če 
je oseka dovolj velika, se v morju vidi štiri jezdece na konju. 

https://goo.gl/maps/kzXQd2Ptr9D2 
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MUSEO LAGOMAR 

Calle los Loros, 2, 35539 Nazaret 

Hiša, ki si jo je zgradil Omar Shariff in jo neslavno zaigral na kartah. Priznan arhitekt, mu jo je odlično umestil 
v pokrajino (pobočje) in jo razvejal med etažami in naravnimi luknjami v hribini. 

https://goo.gl/maps/bNBriRgJV4N2 in http://www.lag-o-mar.com 
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CASA MUSEO DEL CAMPESINO 

Ctra. Arrecife a Tinajo, 35559 Mozaga 

Brezplačen muzej v katerem so prikazani načini dela razvoja poljedelstva na otoku. Arhitektura je bila 
narejena pod roko Cesara Manrique. 

https://goo.gl/maps/Wa2NkiGDeH92 

 

TEQUISE 

Calle Guayadeque, 41-19, 35530 Teguise 

Zgornji naslov je moj predlog kjer sem vedno brezplačno parkiral na ulici. Mestece je ob nedeljah in v 
strogem centru zaprto zato ni možen dostop z vozilom. Ob nedeljah se zberejo domačini in turisti, ker je 
velik sejem vsega mogočega. Prodajalci pridejo tudi iz drugih otokov (Fuerte) in prodajajo kreme iz Aloe 
vere, domače sire, vina ipd in neke vrste bolšji sejem. Mestece ima veliko dobrih barčkov kjer imajo super 
tapase. Priporočam ogled v nedeljo. Za tapase pa lahko tudi druge dni. 

https://goo.gl/maps/RFj5pUAAjdy 
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CASTILLO DE SANTA BARBARA 

35530 Teguise 

Nad mestom Tequise je tudi utrdba v katero so se skrivali prebivalci pred pirati. Zato je v njem tudi muzej 
piratstva. Ogled ni nujen, je pa iz utrdbe zelo lep pogled na samo mesto, kot tudi širšo okolico, 

https://goo.gl/maps/henscZWT2yJ2 
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v PLAŽE 
PLAYA CHICA 

Paseo Barrilla, 35510 Tías 

Na to plažo smo šli največkrat. Sicer je včasih malo gužve, ampak je znosno. V bližini je mala trgovinica, 
kjer se da kupiti sladoled, pivo ... Kosilo se lahko je v Bar Playa. V bližini je tudi Paracraft Lanzarote, kjer se 
lahko leti nad vodo s padalom, vozi z banano ... 

https://goo.gl/maps/b5xPvWnus4B2 

 

PLAYA PAPAGAYO 

35580 Yaiza 

V nacionalnem parku na jugo vzhodu otoka skoraj na samem rtu je lepa plaža. Do plaže je potrebno vožnja 
po makadamu in plačati neko minimalno pristojbino (podobno kot Kamenjak). 

https://goo.gl/maps/zamyQZYe3RD2 
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PLAYA BLANCA 

35580 Playa Blanca 

Tukaj je več možnosti. Plaže so OK. Veliko infrastrukture je okoli za hrano, pijačo, nakupe ... Glede 
parkiranja, če je vse zasedeno se poišče garažno hišo. 
https://goo.gl/maps/zamyQZYe3RD2 

 

v ŠPORT IN PROSTI ČAS 
SURFANJE ALI KAJTANJE 

Super stvar. Nebi izgubljal besed. 
http://waterman.si/ 
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TEXAS RANCHO 

Alcalde Cabrera Torres, s/n, 35510 Puerto del Carmen 

Če vas zanima lep živalski vrt in na koncu vodni park, si ga oglejte. Atrakcij na otoku je za en teden veliko, 
zato si jih razporedite, ker se boste na otok sigurno še vrnili J. 

https://goo.gl/maps/GZrnpzZehiM2 
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JAHANJE KAMEL 

LZ-67, 35570 Yaiza 

Če vas veseli jahanje kamel in si ogledati en mali del parka Timanfaya iz kameljega hrbta. 

https://goo.gl/maps/pg1izDzvCBM2 
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OGLED PODVODNEGA SVETA S PODMORNICO 

Carr. Puerto Calero, n, 35571 Puerto Calero 

Ena izmed redkih turističnih podmornic na svetu, ki gre v globino do 35 m. Mi je še nismo koristili, ker je 
toliko vsega za pogledati in tudi ni med najcenejšimi zadevami. Mislim, pa da pride na vrsto leta 2019. 

https://goo.gl/maps/4tjrcfp37dB2 in http://www.submarinesafaris.com  

PODVODNI MUZEJ – MUSEO ATLÁNTICO 

Calle Castillo del Águila, 35580 Playa Blanca 

https://goo.gl/maps/9ENY2DUtqSB2 in http://www.cactlanzarote.com/es/cact/museo-atlantico/ 

 

GRAN KARTING 

35572 Tías 

https://goo.gl/maps/EfBDHwNo82T2 in https://kartinglanzarote.com 
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LANZAROTE KARTING 

LZ-20, 35550 San Bartolomé 

https://goo.gl/maps/LkxawqMA6L42 in https://lanzarotekarting.com 

 

BUGGIES LANZAROTE 

Galeria Nautica, Calle Benahore, 1D, 35571 Yaiza 

Ko bodo otroci večji bomo definitivno šli na tole. 

https://goo.gl/maps/KXrK3a5feYC2 in http://www.buggieslanzarote.com 

AQUAPARK COSTA TEQUISE 

Av. el Golf, s/n, 35508 Costa Tequise 

Še nismo bili, je pa na razporedu J. 

https://goo.gl/maps/yLpzYuRuiyx in https://aquaparklanzarote.es 

VODNI ŠPORTI - PARACRAFT LANZAROTE 

Paseo Pila de la Barrilla, s/n, 35510 Puerto del Carmen 

Neposredno na plaži Playa Chica. Možnost vodnih športov, smučanje, jetski, banana ... 

https://goo.gl/maps/2ao7H3PyZxG2 in http://www.watersports-lanzarote.com/en/  

v VINSKA POT 
SAN BARTOLOME – UGA 

Po cesti med San Bartolome in Uga, ko greste npr. proti plaži Papagayo se lahko peljete po sredini otoka, 
kjer si ena za drugo sledijo vinske kleti. Meni ljuba je El Grifo, ki sem jo obiskal že trikrat (prvič sem si 
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ogledal tudi razstavo in okolico z vinogradi in manjšim parkom kaktusov. Drugače, pa smo bili na degustaciji. 
Med bolj priznanimi je tudi kmetija Rubicon. 

BODEGA EL GRIFO 

Lugar Islote, 121, 35559 Islote 
Super vinska klet obdana z vinogradi. Na koncu se splača vzeti degustacijski meni, kjer si izbereš njihovih 
osem različnih vin, zraven je malo sira ... Na koncu imajo tudi odlično kremo za obraz, ki je kombinacija aloe 
vere in grozdja, če ne drugega zelo lepo diši ... 

https://goo.gl/maps/6Z3MjFUCTRL2 
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BODEGAS RUBICON 

Crta. Teguise-Yaiza, 2, 35570 La Geria 
V tej še nismo bili, jo pa zelo priporočajo. 

https://goo.gl/maps/sUHZ4MvpDQv 

BODEGA LA GERIA 

Čez cesto je Bodega la Geria, ki ima tudi odlično restavracijo. 

https://goo.gl/maps/BDeMn9FB9mz 
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v RESTAVRACIJE, BARI, TAPAS ... 
MIRADOR DE LAS SALINAS 

Calle los Molinos 5, Yaiza, 35570 La Hoya 
https://goo.gl/maps/CryJmGfbjio 
Super hrana, morda za en odtenek dražja. Odlične predjedi, sicer odvisno od dneva. Jedli smo super sardele 
na žaru, jagenjčkove kotlete itd. Ko si ogledate soline, lahko tudi iz njihove terase, se splača sesti vsaj za 
pijačo. 

 

EL CHIRINGUITO - PLAYA PAPAGAYO 

Odličen pogled na plažo Papagayo. Možnost okrepčila, ker na sami plaži ni nič J. 

https://goo.gl/maps/zamyQZYe3RD2 

BAR PLAYA – PLAYA CHICA 

Paseo Barrilla, 2, 35510 Puerto del Carmen 
https://goo.gl/maps/Qs51CgrsnaP2 

CALETA DE FAMARA 

BAR CAFETERÍA CENTRO SOCIO CULTURAL (TELE CLUB) 

Calle San Borondón, 47, 35558 Caleta de Famara 
Sem hodijo domačini. Edini problem je, da nihče v tem lokalu ne govori angleško, so pa prijazni in nasmejani. 
Hrana je domača in odlično, dnevno imajo sveže ribe ipd. Tukaj se je odlična tuna. Cene so več kot korektne. 
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34 

HAMBURGUESERIA 

Calle El Callejón, 15, 35558 Teguise 
Dobri hamburgerji, predvsem pa ostala španska »hitra« prehrana (tapas).  

 
 

LAS BAJAS (BEACH FOOD) 

Calle Baliza, 3, 35558 Caleta de Famara 
Sem smo zelo radi zahajali odprti so do 10h in imajo dober WiFi. Prijazno osebje. Dober gin imajo in 
raznovrstna piva. Odlični burgerji in solata. 
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RESTAURANTE CASA GARCIA 

Avenida del Marinero, 1, 35558 Caleta de Famara 
So zelo prijazni, vsak dan imajo tudi kako lokalno jed, ki jo je potrebno vprašati. Za na hitro tudi čisto OK 
pizze. Priročna lokacija, zraven je tudi eden izmed treh mini marketov. 
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TIMANFAYA – EL DIABLO RESTAURANT 

Montaña del Fuego Carretera General Yaisa- Tinajo, s/n, 35560 Tinajo 
Ob ogledu parka Timanfaya, je na voljo tudi restavracija, kjer nad vročim zrakom iz vulkana pečejo piščance 
in krompir. 
http://www.cactlanzarote.com/en/cact/montanas-del-fuego-timanfaya/ 
https://goo.gl/maps/7woaC2dR9bv 

 

SAN BARTOLOME – HRANA 2 GO 

Obe sta odlični, vsa pripravljena hrana je v vitrinah in je raznovrstna, sveža in zelo okusna. Vse vrste mesa, 
zelenjave, priloge... Cene so več kot ugodne. Lično zapakirajo in se jé doma ali pa na plaži. Obe sta v 
neposredni bližini (100m narazen). 

ASADERO DE POLLOS - EL CRUCE 

35550 San Bartolomé 

https://goo.gl/maps/BswWvW3DLtz 
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BAYA BAYA - COMIDAS PREPARADAS 

35550 San Bartolomé 

 

TEQUISE 

CANTINA 

Calle Leon Y Castillo, 8, 35530 Teguise 
http://cantinateguise.com 
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LORIS 

Plaza Clavijo y Fajardo, 1, 35530 Teguise 
Super tapasi, boemski lastnik po imenu Loris. Vsa hrana je lokalno pridelana. Imajo tipično kanarsko kavo 
na zadnji sliki 
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g652122-d7711920-Reviews-Loris-
Teguise_Lanzarote_Canary_Islands.html 
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QUÉ MUAC 

Av. de Naos, s/n, 35500 Arrecife 

Odlične sladice v Castillo San Jose – lep šank, še lepši WC J s pogledamo na Atlantik. 

https://goo.gl/maps/8BWh2f8PkFq 
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LA DELICATEZZA COCKTAIL BAR 

Av. de las Playas, 31, 35510 Tías 

Tale bar je znan po Gin Tonikih in ostalih koktajlih. Mi še nismo bili, je pa prijatelj Gašper tukaj doktoriral 
J. Primeren je za zvečer. 

https://goo.gl/maps/iZiCNjS66WC2 in http://ladelicatezza.com/en/ 

v TRGOVINE 
SUPERMERCADO ZOMABE 

12,, Calle San Borondón, 8, 35558 Caleta de Famara 

V tej trgovini smo največkrat kupovali, ker je bila najbližja. Predvsem kruh (dnevno svež) in malenkosti za 
zajtrk, pa kakšno sadje itd. Redno imajo španske vetrce, ki jih obožujejo otroci in Lidija. Odprti so vsak dan, 
so v neposredni bližini restavracije. 

https://goo.gl/maps/Fj9uABBWRhS2 

SUPERMERCADO OTILIA 

Av. el Marinero, 10, 35558 Caleta de Famara 

Tudi dobro založena, imajo kakšno stvar več kot prvi, pa tudi kašno manj J. 

https://goo.gl/maps/NduotEKsKfM2 

SIMPLY 

Calle Roque del Oeste, 12, 35558 Caleta de Famara 

Manjša trgovinici in je del španske verige. Ni pa zato nič bolje založen kot prva dva in hkrati skromno kot 
vsi trije. 

https://goo.gl/maps/r5xaQ26ngJ72 

LIDL 

Calle Juan Carlos I, 1, 35510 Tías 

Ko se greste kopati na Playa Chica je trgovina na samem vstopu v mesto. Dobro založena, podobna našim 
v Sloveniji. 

https://goo.gl/maps/GfvCkH3v9wx 

MERCADONA 

Calle Tenderete, 35500 Arrecife 

Trgovina, ki je odlično založena, ima ribarnico in mesarijo. V njo hodijo domačini in ima ugodne cene. 

https://goo.gl/maps/4QzzKKatRvz 

DECATHLON 

Zona comercial Argana, Calle Vicente Vilas, 5, 35500 Arrecife 

Če rabite kaj od športne opreme. V neposredni bližini Mercadone. 

https://goo.gl/maps/BEMDbmVvR412 
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CARNICERÍA CHARCUTERÍA LA ISLA (MESARIJA) 

Ctra. Arrecife a Tinajo, 56, 35550 San Bartolomé 

Super meso, če boste kdaj imeli priložnost kaj vreči na žar. 

PASTELARIA LOLITA (SLAŠČIČARNA) 

Ctra. Arrecife a Tinajo, 21, 35550 San Bartolomé 

Odlična slaščičarna je zapaše kaj sladkega. 

SURF STORE – EL CRUCE 

Ctra. Arrecife a Tinajo, 26, 35550 San Bartolomé 

https://goo.gl/maps/DqyigavVNe12 

Super trgovina od kopalk, brisač do surf oblek, rolk ... Redno imajo popuste in super blagovne znamke. 
Trgovina je ogromna in od zunaj ne zgleda ne vem kako privlačno. 

 

FAMARA POWER 

Calle el Islote, 2, 35558 Caleta de Famara 

Mala športna trgovinica v Tamari, ki je povezana s Tonijem in njegovim španskim poslovnim partnerjem. Če 
boste srfali ipd. je to ena izmed zbornih točk. 

https://goo.gl/maps/bEiWvQhWpZu 
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v ARECIFFE – GLAVNO MESTO 
V glavno mesto (center) smo uspeli priti šele v našem tretjem obisku otoka. Ogledali smo si promenado pri 
plaži Playa del Reducto, utrdbo na otočku in se malo sprehodili po mestu. 

CASTILLO DE SAN GABRIEL 

Arrecife 

 

https://goo.gl/maps/kVP9VWhCXn92 

PLAYA DEL REDUCTO 

Arrecife 

https://goo.gl/maps/cQSdcQjWGKC2 
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DNEVNI / POLDNEVNI IZLETI 
NEDELJA 

• Sejem v mestu Tequise. Kosilo v enem izmed lokalov 
• Castillo de Santa Barbara 
• Lagomar 

1. DAN 

• Montañas del Fuego – Timanfaya 
• Centro De Visitantes E Interpretación De Mancha Blanca 
• Jahanje kamel (opcija) 
• Playa Papagayo 

2. DAN 

• Cesare Manrique – hiša 
• Mirador del Rio 
• Cueva de los Verdes 
• Jameos de Aqua 

3. DAN 

• Jardin de Cactus 
• Castillo de San Jose 
• Arrecife 

4. DAN 

• Vinska cesta in obisk ene izmed kleti 
• Salinas de Janubio 
• Jambim el Golfo 
• Playa Blanca 

NOČNO ŽIVLJENJE 

• La Delicatezza Cocktail Bar 
• vsa bolj turistična mesta na otoku 

 

Kot že rečeno, si razporedite geografsko, da optimalno prepotujete otok, pa če kaj preskočite, si boste 
ogledali naslednjič. Za določne oglede se splača kupiti paket atrakcij. Bodite pozorni na urnike, kdaj je kaj 
odprto (večinoma je do 16h).  

Mi smo večinoma stvari pogledali dopoldne, popoldne, pa smo srfali ali uživali na plaži. 

 

Uživajte! 


