
HISTORIA WYSP KANARYJSKICH

Piękne i malownicze Wyspy Kanaryjskie od wieków przyciągają
tysiące turystów. Jednak na długo przed tym zanim Fuerteventura i
Lanzarote stały się synonimem słońca i błogiego relaksu, Wyspy
Kanaryjskie były bardzo tajemniczym przyczółkiem kolonialnym.

 

Oto subiektywne spojrzenie na burzliwą przeszłość jednej z najpopularniejszej destynacji
turystycznej:

Kraina różnorodności

Wyspy składające się na archipelag tworzący obecną strukturę Wysp Kanaryjskich są dziełem
podwodnych erupcji wulkanicznych. Co ciekawe, na wyspach zobaczyć można teraz gigantyczne
szczyty niegdyś podwodnych wulkanów.

Z różnych wysp powstających w różnych okresach czasu, to właśnie Wyspy Kanaryjskie oferują
najbardziej unikalne krajobrazy, począwszy od pustynnych terenów Fuerteventura po bujne lasy La
Palma.

Nienaruszone terytorium

Wyspy Kanaryjskie były znane od zarania dziejów. Ludność tubylczą znaną jako Guanczowie
stanowili de facto potomkowie starożytnych Rzymian i Greków.

Na przestrzeni dziejów, wyspy zamieszkiwali jednak obywatele różnych krajów i wyznań, w tym
Arabowie, Portugalczycy, i Włosi.

Rządy kolonialne i odkrycie nowego świata

W 1402 roku Hiszpanie najechali wyspy i je zdobyli. Guanczowie długo stawiali opór i podejmowali
wojnę partyzancką, jednak w 1500 roku wyspy ostatecznie utraciły autonomię.

Wyspy Kanaryjskie stały się punktem wyjścia dla wielu przełomowych odkryć geograficznych, w tym
słynnych rejsów Krzysztofa Kolumba. W efekcie miasta takie jak Las Palmas, Gran Canaria, czy
Teneryfa pełne były odkrywców, misjonarzy i handlowców.

Te odkrycia geograficzne były zaczątkiem do szybkiego rozwoju Wysp Kanaryjskich i stania się
niezwykle popularną współcześnie destynacją turystyczną.

Odwiedź dziś

Obecnie Wyspy Kanaryjskie to fascynujące połączenie historii, naturalnej scenerii i nowoczesnych
udogodnień, w związku z czym wakacje w Lanzarote są tak bardzo popularne. Innym atutem wysp
jest wspaniała słoneczna pogoda przez cały rok.

Miłośnicy słońca i błogiego relaksu będą zatem zachwyceni różnorodnością miejscowych plaż, a



nieco bardziej aktywni turyści pokochają miejscową ofertę sportów wodnych. Oprócz tego Wyspy
Kanaryjskie są bardzo przystępne cenowo, więc z pewnością warto rozważyć tanie wakacje na
Teneryfie, podczas wyboru destynacji na wakacje.
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