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Koolituskeskus Vilko

Õppereis Gran Canariale: GRAN CANARIA AJALUGU,
KULTUUR
NING
HARIDUS-,
SOTSIAALJA
TERVISHOIUSÜSTEEM
Gunnar Leets · Saturday, June 16th, 2018

Koolituskeskus Vilko MÜ vahendab kõikidele huvilistele reisifirma Tensi
Reisid 10.- 17. märtsil 2020 8-päevase reisi (lennuk, buss kohapeal) Gran
Canaria saarele
GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA
TERVISHOIUSÜSTEEM
Mägine maastik kaljuste teeservadega, rohelised kuurordid ning valik tumeda
ja heleda liivaga randu – selline on Gran Canaria loodus paari sõnaga
kirjeldatult. Kuigi Gran Canaria on väike saar, on ta maastik väga
mitmekesine ja saanud sellest endale hüüdnime mikrokontinent. Siin võite
jalutada justkui Sahara helekollases liivakõrbes, troopilistes palmisaludes,
männimetsades, kaktusi täis kivikõrbetes ja ka rohelistel aasadel. Saate sõita
mööda mägiteid, mis meenutavad Suurt kanjonit. Aastal 1492, teel Ameerika
suunas, peatus Cristoph Kolumbus ka Gran Canarial. See Kanaaride suuruselt
kolmas saar on nii ilus, et Ameerika oleks vabalt võinud avastamata jäädagi.
Saarelt lahkumiseks pidi suur maadeavastaja kogu oma tahtejõu kokku võtma.
Gran Canarial leidub tegemist kõigile – mudilastest nende vanavanemateni.
Siin on nii linnu kui rannakuurorte, soovijatele nii rahulikku olemist kui
aktiivset tegevust.
1. päev
Kogunemine Tallinna lennujaamas Infoletist vasakul oleva kassa juures 10.
märtsil 2020 kell 04.30. Lend Tallinn-Helsingi kl 06.05-06.40; Helsingi-Las
Palmas kl 08.20-12.50. Sõit lõunarannikule, mis on Kanaari saarte kõige soojem
piirkond kevadisel ajal. Kuulsad kuldse liivaga rannad, ookeanilained ja päikseline
taevas. Majutus kõik järgnevad 7 ööd Playa del Ingles’is („inglaste supelrand“) ***
hotellis Beverly Park (2-sed toad) koos hommikusöökidega.
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2. päev
SAARE PÕHJAOSA
Hommikusöök. Vaba päev puhkuseks. Soovijatele sõit põhjarannikule (lisatasu
eest). Alustame vaatamisväärsustega Arucase vanalinnas. Siin asub uhkete
vitraažakendega suur neogooti stiilis laavakivist San Juani kogudusekirik. Seda hakati
ehitama 1909. aastal väidetavalt inspireerituna Antonio Gaudi Sagrada Familiast.
Konstitutsiooni väljakul asub raekoda ja selle vastas linnapark, mis uhkeldab paljude
haruldaste troopiliste puuliikidega, sealhulgas seebikoorepuuga. Kanaari saarte
suurim rummivabrik Arehucas ehitati 1884. a. Vabrikus asub selle joogi ajaloole ja
destilleerimismeetoditele pühendatud muuseum. Maitseme ka rummi. Jätkame sõitu
läbi saare põhjaosa. Siin on lopsakas ja vaheldusrikas loodus ning väikesel alal palju
linnakesi, kuhu rannikult viivad loogelised ja käänulised teed. Firgas on kuulus oma
gaseeritud mineraalvee poolest, mis voolab 5 km kaugusel asuvast allikast. Ilusate
veejugade, iidse vesiveski ja suurepäraste vaadetega linn. Koha 500-nda aastapäeva
auks ehitati siia atraktsioon, kus jalakäijate tänava keskel madalatel astmetel vuliseb
kunstlik koskede kaskaad. Mõlemalt poolt veekoridori palistavate majaseinte ääres
seisavad kaunistatud seljatugedega pingid, majade valgetel seintel on värvilised
linnavapid. Kaugem osa ülalpool on täidetud hiiglaslike paneelidega, mida katavad
keraamilistest plaatidest laotud erinevate saarte kaardid ja vaated. Järgmine peatus on
Moya linnakeses, mida tasub külastada suure uusromaani kiriku pärast. See
kahetornine kirik on muljetavaldav ka oma asukoha poolest metsikutest lõhedest
läbistatud Barranco de Moya kaljujärsaku äärel. Linnas on sündinud Tomás Morales,
Kanaari saarte kõige väljapaistvam luuletaja. Linna lähedal asub kunagi kogu saart
katnud loorberipuude kaitseala. Santa María de Guía lähedal Cenobio de Valerónis
on umbes 300 erinevatel kõrgustel kaljuseina uuristatud koobast, mida kasutati vilja
hoidmiseks ja usuriituste jaoks. Samanimelise kustunud vulkaani jalamil asuv Gáldar
oli kunagi guantši tsivilisatsiooni keskuseks. Siin oli guantši suurpealiku pealinn,
seepärast tuntakse seda ka „valitsejate linnana“, kuigi valitsejate kojast ei ole enam
midagi säilinud. Raekoja õues asub üks saarestiku vanimaid draakonipuid, mis istutati
siia 1719. a. Külastame värviliste geomeetriliste mustritega kaunistatud guantši
keskust Cueva Pintada (maalitud koobas), mida kutsutakse endiste saareelanike
„Sixtuse kabeliks“. Sõidame läbi väikesest, keset lopsakat rohelust asuvast Agaete
linnakesest, mis on saanud populaarseks kunstnike hulgas, tänu oma kitsastele
tänavatele ja valgekslubjatud majadele. Linn asub sügava Agaete oru lõpus. Org on
viljakas ja roheline piirkond, kus tegeletakse põllumajandusega. Järskudel nõlvadel
lokkavad banaani-, papaia- ja mangoistandused. Puerto de las Nieves („lumede
sadam“) on kõrgete kaljude vahel peesitav väike valge-sinine kaluriküla. Nimi ei tulene
mitte lumesajust, vaid Lumede Madonnast, kes on kohalike kalurite kaitsepühak.
Ermita de las Nievesi pisikeses kabelis asub tõeline aare, 16. saj. flaami kunstniku
Joos van Cleve’i triptühhon.
3. päev
LÕUNARANNIK ja POOL PÄEVA PUHKUSEKS
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Hommikusöök. Vaba aeg või väljasõit lõunarannikule (lisatasu eest). Kurviline
rannikutee viib meid kaarja lahe ümber asuvasse Puerto Ricosse. Endisesse
kalasadamasse hakati 1970-ndatel rajama uut kuurorti. Selle ehitised ronivad piki
mäekülge üles ja majademüür sarnaneb istmeridadega hiiglaslikule amfiteatrile. Siin
on ka soliidne purjetamiskeskus. Laevasõit maalilisse Puerto de Mogáni linnakesse.
See maaliline linn lebab rohelise Mogáni oru suudmes, kaljuse platoo jalamil.
Kitsukesed tänavad, sepisrauast rõdudega väikesed majad ja jahisadam. Külastame
turgu. Tänavarägastik, valgete majade erivärvilised aknad ja rohelusega ilmestatud
rõdud, kus õitsevad hibiskused ja bugenvillead. Tänu oma kaunilt kaarduvate
sildadega kanalitele kutsutakse linna Kanaaride Veneetsiaks. Puerto Deportivos
õõtsuvad luksusjahid. Seda lustisadamat ääristavad kohvikud ja restoranid, mis
pakuvad ilusaid vaateid ja mereannimenüüsid. Laevasõit tagasi Puerto Ricosse. Sõit
hotelli. Pärast lõunat vaba aeg puhkuseks.
4. päev
SÕIT SISEMAA MÄGEDESSE
Hommikusöök. Täna teeme tuuri sisemaale (hinna sees), sõidame mägedesse. Enam
kui miljon aastat vulkaanipurskeid, tuuli ja vihmu on voolinud kaljusid kummalistesse
vormidesse. Erosioon on uuristanud sügavaid kuristikke, mis laskuvad saare
keskpunktist alla rannikule. Maaliline tee lookleb serpentiinis mööda mäenõlvu üles ja
kulgeb läbi võluvate külade ning sügavate kuristike. Jõuame Fataga jõeorgu Barranco
de Fataga, mida nimetatakse “tuhande palmi oruks”. Kuristikuäärel kükitav Fataga
oma traditsioonilise kanaari saarte arhitektuuriga on 2000 aastat vana ilus, iidne ja
kõige paremini säilinud küla. 19. sajandi lõpus oli Fatagas umbes 650 elanikku, kes
tegelesid teravilja, köögivilja ja puuviljade, samuti veiste kasvatamisega. Nüüdseks on
rajatud uued talud ja majad ning aiad, kus kasvatatakse apelsine, sidruneid, aprikoose
ja viinamarju. Edasi väänleb tee saare südamiku poole. Lopsakas Tirajana orus asuv
piirkond on tuntud oma madlipuu-, ploomi-, virsiku- ja kirsiaedade poolest. Siin
valmistatakse kohalikku erijooki, kirsilikööri – guindilla. Möödume mandli- ja
apelsinipuudest, seejärel samblikuga kaetud puudevööndist ja rohelisest võlumetsast.
Järsud kuristikud ja mäenõlvadel haljendavad terrassid, eemal jalutavad lambad.
Vaikne külake Tejeda asub erakordselt maalilise asukohaga mäenõlval, ümbritsetuna
kõrguvatest tippudest. Lähedaloleval 1580 m kõrgusel kurul asub kivist krutsifiks
Cruz de Tejeda, mis tähistab Gran Canaria geograafilist keskpunkt. Panoraamis
domineerib saare olulisem tipp ja sümbol Roque Nublo ehk Pilvekalju (1813 m),
kõrgudes taeva taustal hiiglasliku raidkujuna oma tipus asuva 80 m kõrguse
basaltsõrmega. Olenevalt ilmast ja kellaajast näib see mürakas oma värvi vahetavat
ning guantšid austasid seda pühapaigana. Hispaania kirjanik Miguel de Unamuno
kirjeldas siit avanevat vaadet kui „tardunud tormi“. Sõit Vallesecosse, vaba aeg
lõunasöögiks. Seejärel ootab meid Teror, armas mägilinnake, kus leidub ilusaid
koloniaalstiilis arhitektuurinäiteid. Nikerdatud värvilised puitrõdud kaunistavad
valgeid fassade, hiiglaslikud uksed ja sõnajalgadega siseõued. Linnakese pühakojas
asub kuulus Männipuu Neitsi, saare kaitsepühak. Tänu sellele on see paik ka
palverännakute sihtkohaks.
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5. päev
VABA PÄEV PUHKUSEKS või PALMITOS PARK
Hommikusöök. Vaba päeva puhkuseks. Võite minna jalutama ainulaadsetesse
Maspalomase düünidesse, mille luited meenutavad pigem Araabia kõrbet kui
troopilist saart. Luited haaravad enda alla umbes 6 km pikkuse ja 250 m laiuse maaala. Mõned düünid tõusevad kuni 10 meetri kõrguseni. Tuletorn aastast 1831. Soovijad
saavad sõita ka kohaliku liinibussi või taksoga (lisatasu eest) umbes 10 km kaugusele
kahe mäe vahelises Barranco de Maspolomase orus asuvasse Palmitos parki. See
paikneb 200 000 m² suurusel territooriumil ning selles lopsakas troopikataimestikus
leidub sadu taime-, linnu- ja loomaliike. Gibonid, krokodillid, papagoid, pelikanid,
flamingod, kotkad, koolibrid… Hiiglaslikus akvaariumis elab suur hulk erinevaid kalu.
Delfinaarium. Saate külastada ka Euroopa üht suurimat liblikamaja.
6. päev
IDARANNIK ja LAS PALMAS
Hommikusöök. Vaba päev puhkuseks. Soovijatele väljasõit (lisatasu eest)
idarannikule ja pealinna. Barranco de Guayadeque (voolavate vete paik).
Praeguseks kaitse all olev barranco on üks saare kaunimaid orge. Selle järsud nõlvad
on täis koobaselamuid. Taimestik on väga lopsakas, siin kasvavad kaktused,
kurgirohi, palmid, kanaari männid. See piirkond oli üks tähtsamaid eelajaloolisi
matmispaiku, kus surnuid maeti ligipääsmatutesse koobastesse. Praegustes
koopakülades elab veel üsna palju inimesi. Eemalt vaadates tundub, et näete maja,
aga tegelikult üksnes selle fassaadi. Külas on ka kaljusse uuristatud kabel. Edasi
sõidame mööda kitsast mägiteed Pico de Bandama vulkaani tippu. See suhteliselt
madal mägi (570 m) on üks parimaid vaateplatvorme saarel. Siit avaneb vaade üle
kogu pealinna ja saare mägise sisemaa. Allapooole jääb majesteetlik kausikujuline
Caldera de Bandama, mis on pärit eelajaloolisest ajast. See 1000 m lai ja 200 m
sügav kraater tekkis võimsa vulkaanipurske ajal umbes 1970 aastat tagasi. Kuigi
esmapilgul võib see tunduda hirmutav, võtab kraatri põhja laskumine maksimaalselt
30 minutit. Allapoole liikudes näete paljusid kraatris kasvavaid taimeliike ning kraatri
põhjas asub üksildane majapidamine. Jõuame saare pealinna Las Palmasesse, mis on
asutatud juba 500 aastat tagasi ning millel on põnev ajalugu. Selle koloniaalsest
minevikust rääkiv imeilus vanalinn on kantud UNESCO Maailmapärandi nimekirja.
Lõunasöögipaus. Vanalinn La Vegueta oma kitsaste tänavate labürindiga on
tõeliselt hispaanialik. Kaunilt nikerdatud puurõdude ja siseõuedega kahekordsed
majad pärinevad 17. sajandist. Santa Ana väljakul kõrguv neoklassitsitlikus stiilis
katedraal jätab majesteetliku mulje. Sama mõjuvad on ka Raekoda, Piiskopipalee ja
Valitsushoone. Vanimas linnajaos asub saare esimeste valitsejate palee, suure siseõue
ja kaunite rõdudega Casa de Colon. Legendi järgi peatus siin 1492. a. Kolumbus, kuni
tema ühte laeva parandati. Aastal 1952 avati siin Kolumbuse muuseum maadeuurija
reisidele pühendatud ekspositsiooniga, mis võtab enda alla 12 ruumi. Siin näete
koopiat ühe tema laeva kajutist, laevade mudeleid, navigatsiooniseadmeid, kaarte ja
muid merega seotud esemeid. Piki randa kulgeb nostalgiline bulvar.
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Vabaõhukohvikutega Santa Catalina park. Vaba aeg ostudeks.
7. päev
Hommikusöök. Vaba päev puhkuseks.
8. päev
Hommikusöök. Transfeer lennujaama. Lend Las Palmas-Helsingi kl. 13.50-22.00;
Helsingi-Tallinn kl. 23.45-00.20. Reis lõpeb Tallinna lennujaamas.

REISI MAKSUMUS: 1190 €. Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus 2
%. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %. Tasumine Vilko koolitusarve alusel. P.S.Kui
keegi mingil põhjusel reisist loobub, siis reisi summat ei tagastata, küll aga võimalus
leida ise asendaja. NB! Reisi summa võimalik tagasi saada sel juhul, kui on reisijal
endal sõlmitud kindlustusfirmaga eraldi reisitõrkekindlustus.
HINNA SEES:
lennupiletid koos lennujaamamaksudega 128 €
öömaja *** hotellis Beverly Park koos hommikusöökidega (2-sed toad)
transfeerid lennujaamast hotelli ja tagasi
ekskursioon sisemaale 4. päeval
kohalik giid ja eestikeelne tõlge
eestikeelne giid-reisijuht Krista Pisuke
Väljastame koolitustõendi (8 AT) vastava ajaloo- ja kultuurikoolituse läbimise kohta
Reisi korraldus: reisifirma AS Tensi-Reisid- Ülikooli 4
51003 Tartu, reg. nr.
10323031, MTT: TRE000084)

NB! Kindlasti soovitame ISE teha tervisekindlustus ja soovi korral ka
reisitõrkekindlustus!
Hotell Beverly Park 3* on hea asukoha hotell hinnatud Playa del Inglesi piirkonnas
Gran Canaria päikselisel lõunarannikul. Kaugus liivarannast on umbes 300 m,
ostukeskusest 500 m, lähedal asub rannapromenaad, keskus on 15-minutilise
jalutuskäigu kaugusel. Hotellis on restoran, basseinibaar, pubi, kauplus, autorent.
Kokku on 5 basseini, millest üks on talvel soojendusega, tenniseväljak, minigolf,
lauatennis, mullivann, saun, massaažisalong. Lastele on mänguväljak, lasteklubi,
lastebassein. Basseini ääres on lamamistoolid ja päikesevarjud tasuta, rannas
tasulised. Kõikides tubades on vann või dušš, WC, telefon, SAT-TV, rõdu või terrass,
internet (lisatasu eest). https://www.beverlyparkhotel.net/en/
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Playa del Ingles on vaieldamatult endiselt Gran Canaria populaarseim kuurort, mille
tõmbenumbriks on eelkõige laiad liivarannad, ookeanilained, särav päike. Samuti on
siin kuulus ostu- ja meelelahutuskeskus Yumbo, mitmekesine restoranivalik ning
kohati pöörane ööelu. Omaette maailm on kohalike elurajoon San Fernando ning
sealne turg. Otse rannapromenaadil on suur valik erinevaid söögikohti.
LISATASU EEST (2018. a. seisuga, tellimine ja tasumine enne reisi):
väljasõit Põhjarannik 2. päeval 30 €,
väljasõit Lõunarannik 3. päeval 29 € (hinnas ka laevapiletid),
väljasõit Idarannikule ja pealinna 6. päeval 32 €,
ühene majutus ? €.

Lennul teenindab Finnair. Pardal pakutakse tasuta kohvi, teed ja mustikamahla.
Toitlustus ja teised joogid on lisatasu eest. Lennukisse on lubatud tasuta kaasa võtta
üks äraantav pagasiühik kaaluga kuni 23 kg. Lisaks võib salongi võtta käsipagasi
maksimummõõtmetega 56x45x25 cm ja kaaluga 8 kg. Pagasireeglid
https://www.ecaa.ee/et/reisimine-ohutus-lennundusjulgestus/mida-ei-tohi-reisile-kaasavotta
KAASA: kuni reisi lõpuni kehtiv EV pass või ID-kaart, ujumisriided, rannarätik,
päikesekreem, mugavad jalanõud.
Paketi hind ei sisalda sissepääsupileteid kõikidesse muuseumidesse ja teistele
tasulistele objektidele.
Soovijatel palun registreerida kuni
29. september : E-post:
gunnar@vilkokool.ee või mob 52 68031

Mõningad hinnad, tasumine kohapeal (2018. a. andmetel, võivad muutuda
sõltumata reisikorraldajast):
Palmitos Park päevapilet

täisk. 31 € / 5-10a 22.50 € / 3-4a 11 €

Aqualand Maspolamas vt.

www.aqualand.es/maspalomas/en/ticket-prices

Kolumbuse muuseum Las Palmases 4 € / 2 € pens ja 18-23a / alla 18a tasuta

This entry was posted on Saturday, June 16th, 2018 at 7:28 pm and is filed under
Koolitused
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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