
Najciekawsze miejsca na

Teneryfie



Teneryfa- Wyspa wiecznej wiosny

Teneryfa- należąca do 

Hiszpanii wyspa na 

Oceanie Atlantyckim, 

u północno- zachodnich 

wybrzeży Afryki, zaliczana 

do Makaronezji.

Jest najludniejszą 

i największą wyspą.



Zobaczcie z nami najciekawsze miejsca 

które zwiedziliśmy



Santa Cruz de Tenerife- Stolica wyspy

Santa Cruz de 
Tenerife- jedno 
z miast Wysp 
Kanaryjskich 
w którym znajduje się 
port transatlantycki.



Del Teide - wulkan

Szczyt wulkaniczny 

położony na wyspie o 

wysokości 3718 

m.n.p.m. 

Jest najwyższym 

szczytem w Hiszpanii.



Siam park-park wodny ze zjeżdżalniami

Największa w Europie atrakcja 

zaliczana do parków wodnych 

działająca od 2008r. 



Loro Parque- ogród zoologiczno- botaniczny

Park położony w Puerto de 

la Cruz na Teneryfie. Park 

istnieje od 1972r. Park 

zajmuje powierzchnię 135 

000m2. Można tam 

zobaczyć pokazy orek, 

delfinów, papug i lwów 

morskich.



Klify Los Gigantes

Nadmorskie 
miasteczko, którego 
nazwa wzięła się od 
Acantilados de los 
Gigantes, ogromnych 
klifów, które osiągają 
wysokość od 300 do 
600 metrów.



Playa de las Teresitas- plaża turystyczna

To sztuczna, biała 
piaszczysta plaża położona 
na północ od miejscowości 
Santa Cruz de Tenerife. 
Piasek na plażę został 
przywieziony z pustyni 
i został przesiany w celu 
eliminacji skorpionów.



Roques de Garcia- skały Garsija

To formacja skalna 

uważana za symbol 

Teneryfy. Leży na 

terenie Parku 

Narodowego Teide.



Las laurowo- wrzosowy w górach Anaga

Odległy zakątek Teneryfy 

charakteryzuje się dzikością, 

pięknymi widokami i 

atrakcyjnymi trasami dla 

pieszych. Las nosi taką nazwę ze 

względu na dużą ilość roślin 

laurowych, które nie są jadalne.



Ciekawostka:

Charakterystycznym elementem Teneryfy 
jest kawa Barraquito. To popularny 
słodki napój kawowy rozpowszechniony 
na Wyspach Kanaryjskich. Składa się z 
spienionego mleka, kawy, likieru, mleka 
skondensowanego oraz limonki 
i cynamonu.
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„Twój krok do europejskiej kariery zawodowej” 

Praktyki zawodowe realizowane są w ramach projektu „twój rok do europejskiej kariery 

zawodowej”,który jest w  który jest w pełni finansowany z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność 

edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach 

Programu Erasmus+


