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1. Nap: A repülőtéren várom a csoportot, és úgy megyünk a hajóhoz, hogy beugrunk Las
Chafirasba és jól bevásárolunk. Este a közeli bárok egyikében vacsora. Éjszaka a kikötőben.
2. Nap: Reggelizés helyett; indulás. Sajnos az első óránk a vízen elég hullámos lesz, mert
Tenerifének ez a partszakasza nincs takarásban a Teide által, s az esetek zömében 1-1.5
méteres hullámok vannak itt, így jobb nem teli gyomorral áthajózni rajta. De
megpróbáltatásaink hamar ki fognak fizetődni, mert véve Tenerife déli csücskét, horgonyt
dobunk egy kis barlang nyugodt öblében. Mivel ez a hely csak hajóval közelíthető meg, így
csodás természeti adottságokkal rendelkezik. A búvárok is ide járnak merülni, s nem
véletlenül... Délután, pár perc hajózás után elérjük a halneveldét, ahol több delfincsalád él,
így biztos látunk közülük párat, és ha van rá igény, itt is horgonyt dobhatok, és lehet a víz
alatt is ismerkedni barátainkkal. (nekem megérinteni is engedte mágát egyikük) Egy kis
kerülővel megyünk Los Cristianos felé, mert van egy konkrét hely, ahol etetik a dellfineket és
a palackorrú 'bálnákak', akik a finom falatok reményében odaúsznak az arra járó hajókhoz.
Mikor kidelfineztük magunkat, akkor bemegyünk Los Cristianos strandja elé horgonyozni. Itt
található Tenerife turista központja, így éjszakára is remek lehetőségeket íger!
3. Nap: Aki akar kint reggelizik, aki akar bent, mert 11-nél előbb nem tervezek indulást az
előző éjszakai 'tivornya' miatt. Szorosan a part mellett, hogy lássuk a sok érdekességet,
felvitorlázunk Los Gigantes-ig. Megcsodáljuk a hatalmas sziklákat, és horgony dobunk Playa
de Masca előtt. Nem, nem strandolni fogunk, hanem túrázni! A Masca Gorge nevű patak
évmilliók alatt egy kis 'Grand Canyon'-t hozott itt létre, amin elindulunk fölfelé. Vigyázva, hogy
ne sötétedjen ránk, még időben elindulunk vissza a hajónkhoz. Estére visza megyünk a
közeli Los Guios-ba, majd horgony dobva, a vacsorával egybekötött városnézés
következhet. Alvás itt, horgonyon.
4. Nap: A délelőttöt is itt töltjük, így mindenkinek szabadprogramja lesz: fürdés, városnézés,
túrázás... Kora délután viszont elrugaszkodunk Tenerife partjaitól, és becélozzuk La
Gomérát. San Sebastian volt Kolumbusz első útjának a kiindulópontja. A szigeten található
egy régi ház, amelyet múzeummá alakítottak. A kertben van egy kút – amely a legenda
szerint – a hajók vízkészletének a feltöltésére szolgált. A kis város nagyon hangulatos, és a
tengerjáró hajó távozása után még csendes is! Van egy kilátó melyet érdemes felkeresni,
hogy aztán kiérdemeljük az ízletes helyi konyha bőséges vacsoráját. Alvás iit, horgonyon.
5. Nap: Ha nem 1 hetes a túra, akkor van időnk tovább vitorlázni El Hierro, és/vagy La Palma
szigetre. Ha viszont csak 7 nap áll rendelkezésünkre, akkor már el kell indulnunk visszafelé.
Estére visszaérünk Tenerife második legnagyobb turista központjának, Las Americas-nak a
szívébe, Playa de la Pinta-hoz. Este, a kihagyhatatlan vacsorával egybekötött városnézés,
alvás itt, horgonyon.
6. Nap: Délután 5-ig szabadprogram, aztán indulás vissza báziskikötőnkbe. Természetesen
útba ejtjük a delfinek régióját és akár a halneveldét is. Este búcsúvacsora kint, alvás a
kikötőben.
7. Nap: Hajóátadás, és transzfer a reptérre. Aki még maradhat Tenerifén, ő átköltözik a
szállására és így lesz ideje 'megmászni' a Teidét, meglátogatni a fővárost, a Siam és a Loro
Parkot is.

