
TENERYFA IDEALNĄ DESTYNACJĄ DLA
MIŁOŚNIKÓW NATURY

Różnorodne gatunki roślin oraz zwierząt w połączeniu z uderzająco
pięknymi krajobrazami Teneryfy sprawiają, że miejsce to staje się
celem dla turystów kochających naturę. Co więcej, ekoturystyka i
wycieczki przyrodnicze są coraz bardziej popularne wśród
odwiedzających Teneryfę urlopowiczów.

 

Park Narodowy Teide

Jednym z najbardziej znanych miejsc na Teneryfie jest Park Narodowy Teide. Park ten rozciąga się
wokół Góry Teide, najwyższego szczytu w Hiszpanii, a zarazem wciąż czynnego wulkanu.
Park Narodowy Teide słynie przede wszystkim z bardzo zróżnicowanego środowiska na całej swej
długości. Obszar ten jest tak bogaty w różnorodność biologiczną, że został wpisany na
listę Światowego Dziedzictwa. Dla każdego, kto przybywa na Teneryfę miejsce to jest jedną z
głównych atrakcji turystycznych.

Obserwatorium wielorybów i delfinów

Teneryfa położona jest na Oceanie Atlantyckim. Ciepłe i tropikalne otoczenie tego miejsca sprawia,
że jest ono podczas zimy miejscem migracji dla wielu wielorybów i delfinów. W różnych porach roku
można zaobserwować tutaj 36 różnych gatunków wielorybów, co sprawia, że Teneryfa staje się
wyjątkowym miejscem dla obserwacji tych wspaniałych morskich ssaków.

Niektóre gatunki wielorybów są widoczne przez cały rok u wybrzeży Playa de la Americas. Inne
natomiast są widoczne u wybrzeży Los Gigantes. Należą do nich kaszalot i wieloryb dziobogłowy.
Bogata, wulkaniczna gleba na wyspie wspomaga wzrost roślin morskich, które są
odpowiedzialne za różnorodność roślinną na tym akwenie.

Obserwacja ptaków na Teneryfie

Teneryfa znajduje się na Oceanie Atlantyckim, a jej położenie powoduje, że można
obserwować migracje ptaków wędrownych, które przylatują tutaj co rok.
Tropikalny klimat i ciepła pogoda przyciąga wiele gatunków ptaków, uciekających przed srogą
zimą na półkuli północnej.Obserwowanie ptaków na Teneryfie to wyjątkowe doświadczenie, bowiem
wielka różnorodność przybywających ptaków przyprawia o zawrót głowy. Oprócz ptaków
wędrownych, na Teneryfie znajdziemy także wiele rodzimych gatunków ptactwa, takich jak: zięba
zwyczajna, świergotek kanaryjski czy dziki kanarek.

Los Gigantes i  Dolina Masca

Los Gigantes jest ośrodkiem turystycznym, położonym w na terenie miejscowości Santiago del Teide.
Obszar ten słynie z pięknych krajobrazów i naturalnej przyrody. Najważniejszą atrakcją
przyrodniczą w tym miejscu są klify Los Gigantes. W odległości 3 km na północ od miasta, znajduje
się wieś Masca, od której wiedzie szlak turystyczny w dół, przez wąwóz do Oceanu
Atlantyckiego. Wyprawa tym szlakiem, to wyjątkowe przeżycie dla turystów, którzy mogą obejrzeć



przyrodę w  swej najbardziej surowej postaci. Wszystko co najpiękniejsze ma  Teneryfa ma do
zaoferowania znajdziemy na tym szlaku.

Porto de la Cruz i Loro Parque

Port Santa Cruz jest głównym miastem Teneryfy. Palmatum Santa Cruz to jedna z głównych  atrakcji
ekoturystycznych – jest to wspaniały to ogród botaniczny, w którym znajdziemy około 400 różnych
gatunków palm. W zoo o nazwie „Loro Parque” znajdziemy również szeroką gamę zwierząt i roślin.
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