
HISZPANIA
La Gomera



Stolica: Madryt

Powierzchnia: 504 645 km²

Ludność: 47 150 tys.

Waluta: euro (EUR), 1 EUR = 100 centów

Napięcie: 230 V

Język: hiszpański 

Wiza: wiza nie jest wymagana

Krótka informacja

Naturalne piękno, strome klify i wulkaniczne plaże wpadające do błękitnego oceanu.

            
Informacje ogólne

Zaskakująco piękna wyspa, nie do końca odkryta przez turystów i pozostająca w cieniu Teneryfy, kusi 
jednak odmiennymi krajobrazami, dziką przyrodą, a także ciekawymi atrakcjami turystycznymi. Pomimo 
iż Gomera jest doskonałym celem jednodniowych wypraw z sąsiednich wysp, wielu turystów właśnie na 
niej  decyduje się  spędzić  urlop.  Brak  większego zainteresowania  masową turystyką  służy spokojnej, 
sielskiej  atmosferze,  którą  można  delektować  się  bez  granic,  wypoczywając  jednocześnie  w  ciszy  i 
spokoju. Wczasom sprzyja bujna roślinność skąpana w wakacyjnym słońcu, zapierające dech w piersiach 
widoki, urokliwe zatoki i ciekawe miejsca kąpielowe. 

La Gomera – jedna z najmniejszych Wysp Kanaryjskich; zbliżona kształtem do koła i nazywana Isla 
Redonda  ma  niewielką  powierzchnię  i  usytuowana jest  na  Oceanie  Atlantyckim między El  Hierro  i 
Teneryfą u wybrzeży afrykańskiego Maroka. Na wyspie panuje klimat podzwrotnikowy o umiarkowanie 
wysokich  temperaturach  i  ograniczonej  wilgotności  sprzyjającej  plażowaniu.  Krajobraz  wyspy  jest 
niezwykły, klify wpadające stromo do oceanu uczyniły z niej naturalną fortecę, a wulkaniczną przeszłość 
przypominają jedynie  nietypowe formy skalne  zwane „roques”.  Natura  jest  głównym bogactwem La 
Gomery, można na niej znaleźć wysokie góry, ciekawe lasy i nieprzebyte jary tworzące Parque Nacional 
de  Garajonay wpisany na  listę  UNESCO.  Środek  wyspy bardzo  często  spowija  gęsta  mgła  tworząc 
baśniowy nastrój wzbogacony dodatkowo tropikalną puszczą. 
Podobnie jak pozostałe  wyspy archipelagu La Gomera została  zasiedlona przez plemiona Guanczów, 
niemniej przełomowym okresem był XV wiek, kiedy na wyspę dotarli pierwsi konkwistadorzy z Jeanem 
de Bethencourt na czele. W jej historii zapisał się ważny epizod związany z Krzysztofem Kolumbem, 
który wyruszając na podbój Nowego Świata uczynił z wyspy miejsce postojowe. Po tubylcach pozostał 
natomiast charakterystyczny tylko dla La Gomery „język gwizdów”, który do dzisiaj można usłyszeć w 
niektórych restauracjach.
Turyści przybywający na La Gomerę trafiają najpierw do jej stolicy, czyli San Sebastian de la Gomera. 
Miasteczko zlokalizowane jest  na  północnym wybrzeżu wyspy w otoczeniu  gór,  zielonych wzgórz  i 
klifów skalnych wpadających wprost do oceanu. Stojąc w miejscowym porcie można sobie wyobrazić jak 
imponująco  musiały  wyglądać  w  1492  r.  cumujące  w  tym  miejscu  trzy  statki  dowodzone  przez 
Krzysztofa Kolumba, zaopatrujące się w żywność, wodę i drewno. Ośrodek rozkwitł dzięki handlowi 
transatlantyckiemu, w wieku XVIII próbowała go zdobyć flotylla angielska, niemniej malownicza wyspa 
obroniła  się  i  pozostała  w rękach hiszpańskich  do  dnia  dzisiejszego.  Centrum miasta  ozdobione jest 
starymi rezydencjami z drewnianymi krużgankami, a na uwagę turystów zasługuje miejsce, w którym 
przed wyprawami modlił się Kolumb, czyli świątynia Iglesia de la Asuncion. Wewnątrz warto zwrócić 



uwagę  na  malowidło  ścienne  przedstawiające  obronę  miasta  przed  atakiem  Anglików.  Osobę 
największego w dziejach odkrywcy przybliżają wystawy organizowane w Casa Colon, a żeby poczuć 
klimat  dawnych  wypraw warto  przespacerować  się  w okolicę  „Studni  Kolumba”,  z  której  wyprawa 
czerpała wodę. Do studni można dostać się przez stary budynek Casa del Pozo de la Aguada pełniący 
funkcję  informacji  turystycznej.  Oprócz  pamiątkowych  zabytków  związanych  z  Kolumbem  warto 
zobaczyć również Torre del Conde wzniesioną w 1447 r. przez hrabiego La Gomery, w której później 
przechowywano skarby przywiezione z Nowego Świata oraz najstarszą kaplicę na wyspie jaką jest Ermita 
de San Sebastian. Kurort dysponuje najlepszą na wyspie bazą noclegową w postaci kilku dobrych hoteli, 
a także świetnymi restauracjami oraz barami, w których odbywają się zabawy do białego rana. W San 
Sebastian znajdują się trzy plaże, na zachód od portu można wypoczywać w otoczeniu palm na ciemnej,  
wulkanicznej  plaży żwirowo-kamienistej,  na  którą  lepiej  wziąć  obuwie  kąpielowe.  Podobne  warunki 
panują  na  położonej  po  wschodniej  części  miasta  szerokiej  plaży  z  wulkanicznym  piaskiem.  Po 
plażowaniu warto wybrać się do tawerny, by na własne uszy usłyszeć znany tylko na La Gomerze język 
gwizdany.
            
Playa de  Santiago –  uroczy kurort  z  niewielką,  ale  dobrą  bazą  hotelową z  najprężniej  działającym 
hotelem na  wyspie  oraz  kilkoma barami  i  tawernami  położonymi wzdłuż  przyjemnej  promenady.  W 
miejscowości  funkcjonuje  niewielki  port  rybacki  oraz  lotnisko  zapewniające  szybki  kontakt  z 
pozostałymi  wyspami.  Do  kurortu  trafiają  najczęściej  turyści  poszukujący  dogodnych  miejsc 
kąpielowych, a plaże ciągnące się od wylotu z wąwozów uchodzą za jedne z najlepszych na wyspie.  
Niewielkie,  kamieniste  plaże  znajdują  się  przy  promenadzie  ozdobionej  palmami  i  tawernami,  a 
wypoczywających turystów można również spotkać na północnym wschodzie letniska, na kamienistych 
plażach ze żwirowymi odcinkami: Tapahuga, Chinguarime i En Medio. 

Vallehermoso – malowniczo położony i przyjemny kurort z przyzwoitą bazą noclegową, gastronomiczną i 
rekreacyjną.  Wypoczywać  można  między  innymi  w  luksusowym  hotelu,  apartamentach  i  domkach 
letniskowych.  Na  północy  miasteczka,  wśród  wysokich  skalistych  brzegów  znajduje  się  piękna 
wulkaniczna plaża z drobnych kamieni i żwiru. W jej sąsiedztwie wybudowano baseny, w których turyści 
mogą  zażywać  kąpieli,  gdy zbyt  wysokie  fale  oceaniczne  nie  pozwalają  na  pływanie.  Sama  wioska 
przytulona jest do zbocza doliny i stanowi doskonałą bazę wypadową do Parku Narodowego Garajonay. 
Dla  dzieci  przygotowano  artystyczny  plac  zabaw  z  nietypowymi  rzeźbami  wzbudzającymi  również 
zachwyt  ich rodziców. Lokalną  atrakcją  są  niezwykłe rejsy organizowane przez miejscowe biura,  na 
których podziwiać można imponujące nabrzeże klifowe zwane Los Organos, przypominające gigantyczne 
piszczałki organów utworzone ze skalnych kolumn.

Valle Gran Rey – niezwykła dolina zwana „Doliną Wielkiego Króla”, do której prowadzi tylko jedna, 
malowniczo  położona  droga  przecinająca  wysokie  wzgórza.  W tej  okolicy  skupia  się  największa  na 
wyspie baza noclegowa z kilkoma luksusowymi hotelami, apartamentami i jedyną piaszczystą plażą na 
wyspie Playa La Calera. Turyści wypoczywający w tym miejscu mają do czynienia z najpiękniejszymi 
widokami, przyzwoitym zapleczem rekreacyjnym oraz przyjemnym miasteczkiem wybielonych domków. 
Egzotyczne koktajle przy zachodzie słońca w najlepszych na wyspie lokalach z pięknym widokiem na 
ocean nigdzie indziej nie mają tak orzeźwiającego, kanaryjskiego smaku pobudzanego rytmem salsy. W 
miejscowym  porcie  warto  zapytać  o  najlepsze  miejsca  do  nurkowania  z  rurką  lub  akwalungiem, 
natomiast okolica idealnie nadaje się do pełnych wrażeń wycieczek pieszych i rowerowych. Miłośnicy 
aktywnego spędzania wolnego czasu mają do dyspozycji również boisko piłkarskie oraz przyhotelowe 
baseny i obiekty sportowe.

            
Kuchnia

Mimo przynależności kuchni Wysp Kanaryjskich do Hiszpanii posiadają one odmienną kulturę i tradycje 
kulinarne. Kuchnia kanaryjska w dużej mierze nawiązuje do tradycji i prostych połączeń pierwotnych 
mieszkańców wysp – Guanczów, których kultura po podboju hiszpańskim w znacznym stopniu zaginęła. 
Podstawowymi składnikami są tutaj głównie pieczone lub grillowane ryby i owoce morza, jak również 



mięso, ryż, kukurydza, bataty oraz typowe warzywa i owoce tropików. Dania są dość proste i bardzo 
smaczne, a sporą część menu zajmują tzw. potrawy jednogarnkowe. 
Jednym  z  najpopularniejszych  dań  wszystkich  wysp  są:  papas  arrugadas  –  czyli  miejscowe, 
pomarszczone ziemniaki podawane zwykle z sosem mojo, potaje canario – zupa warzywna z kawałkami 
mięsa, ropa vieja – gęsty gulasz z ciecierzycą, smażonymi ziemniakami, pomidorami i cebulą oraz conejo 
con salmorejo – królik z bardzo pikantnym sosie pomidorowym. Popularnym dodatkiem do potraw są 
różnego  rodzaju  sosy,  a  do  najczęściej  pojawiających się  na  stołach  należą  majo  picon  –  robiony z 
mieszanki papryki, ostrego chili i oliwy – podawany zwykle do ziemniaków lub mięs oraz lekki sos majo 
verde na bazie czosnku, kolendry i oliwy dodawany do dań rybnych lub sałatek. 
W menu można również spotkać wiele dań, które przywędrowały tu z Hiszpanii, jak: paella podawana 
tradycyjnie z mięsem, owocami morza i warzywami czy andaluzyjskie gazpacho – chłodnik z przetartych, 
świeżych  warzyw.  Na  wybrzeżu  królują  krewetki  (gambas),  rybne  pierożki   często  z  dodatkiem 
pomidorów (empanadillas) oraz omlet ziemniaczano-jajeczny – tzw. tortilla. Z lądu pochodzą też tradycje 
wyrobu szynki Jamon Serrano oraz flan – podawany tu w formie budyniu z karmelem. Widoczna jest tu 
również tradycja tapas – przystawek podawanych do wina lub między głównymi posiłkami, którymi są tu 
zapiekanki z papryki, krewetki, omlety z dodatkiem pieczarek, papryki lub pomidorów. 
Archipelag  Kanaryjski  posiada  swoje  regionalne  trunki  dostępne  na  wszystkich  wyspach,  z  których 
najważniejsze to bursztynowe wino Malvasia pochodzące z Lanzarote i rum z dodatkiem miodu – Ron 
Miel – pochodzący z Gran Canarii.

            
Obyczaje

Hiszpanie to naród uwielbiający tłum i zabawę. Często spotykają się w barach na rozmowy czy wspólne 
zabawy uciekając od siedzenia w domu. W większości, nawet niewielkich miast znakomitą porą spotkań 
są popołudnia, a po 20 ulice i bary zapełniają się ludźmi w każdym wieku, którzy prowadzą konwersacje. 
Uwielbiają się również bawić, z czego słyną na całym świecie, a ogromna ilość festiwali i świąt jest to 
tego znakomitą okazją.
Bez wątpienia najsłynniejszą tradycją hiszpańską jest korrida – widowisko walki człowieka z bykiem 
oglądane na specjalnie przystosowanych arenach i  ogromnymi widowniami.  Wyspy Kanaryjskie  były 
jednak pierwszą autonomią hiszpańską, która w 1991 r. zakazała organizacji tego typu imprez, a areny na 
wyspach służą dziś jako miejsca widowiskowe podczas fiest.
Podczas dyktatury generała Franco huczne obchodzenie świąt było zakazane, przez co po odrodzeniu 
kulturowym są one bardziej celebrowane niż w innych krajach. Mówi się nawet, że wyspiarze codziennie 
gdzieś mają lokalne fiesty i zawsze znajdzie się miejsce na zabawę. Najwięcej przypada ich w okresie 
letnim, przez co są dodatkową atrakcją dla przyjezdnych. Kalendarz imprez zaczyna się już w styczniu w 
Wigilię święta Trzech Króli, kiedy to w Santa Cruz de Tenerifa odbywa się barwna parada. W tym samym 
mieście bardzo hucznie obchodzone jest  zakończenie karnawału, a 3 maja również obchody rocznicy 
założenia  miasta.  Boże  Ciało,  podobnie  jak  w całej  Hiszpanii,  kojarzy się  z  barwnymi,  kwiecistymi 
dywanami i procesjami najważniejszymi ulicami miast. Najciekawsze obchody można zobaczyć w La 
Orotavie (osiem dni wcześniej  odbywa się tu wielka pielgrzymka) oraz w La Laguna. Najważniejsze 
fiesty w lecie to odbywające się 25 lipca obchody dnia św. Jakuba Apostoła, rocznica bohaterskiej obrony 
Santa  Cruz  de  Tenerife  przed  oddziałami  lorda  Nelsona,  Nuestra  Senora  del  Carmen  świętowane  w 
portach całej  wyspy oraz nawiązująca do pierwotnej  kultury Guanczów Bajada de la  Rama fiesta  w 
Garachico obchodzona 16 sierpnia. Warto też udać się 19 września do Icod de los Vinos na barwną fiestę 
na cześć Cristo del Calvario.
Cechą łączącą wszystkich Hiszpan jest luźne podejście do poczucia czasu. Radość płynąca z życia oraz 
spotkania  z  przyjaciółmi  czy  czas  dla  siebie  są  w  tej  kulturze  równie  ważne  jak  praca,  a  słynne 
powiedzenie "manana" – czyli przekładanie wszystkiego na później stało się wręcz tradycją i normalnym 
podejściem do załatwiania  spraw.  Umawiając się  z  Hiszpanem na  spotkanie  trzeba dokładnie ustalić 
godzinę, bo często podczas spóźnień pojawia się wymówka, że godzina ma 60 minut. Takie podejście do 
życia  sprawia,  że  osoby z innych krajów Europy często  źle  odbierają  ich  niepunktualność,  ale  sami 
Hiszpanie podchodzą do tego jak do normalnego trybu życia.



Na wyspie La Gomera zachował się ciekawy obyczaj, który zadziwia i fascynuje turystów spotykających 
się  z  nim  po  raz  pierwszy.  Jest  to  jedyny  w  swoim  rodzaju  język  gwizdany  zwany  „el  silbo”. 
Charakterystyczny  dźwięk  pełen  jest  rozmaitych  modulacji,  tonów  i  barw,  za  pomocą  których 
porozumiewali  się  przed  laty  wyspiarze.  Obecnie  tę  niecodzienną  formę  języka  można  usłyszeć  w 
niektórych barach lub na specjalnie przygotowanych przedstawieniach. Wprawionych uczestników takich 
rozmów może dzielić dystans nawet kilku kilometrów.

Aktywny wypoczynek

La Gomera  oferuje  turystom preferującym aktywny wypoczynek  przede  wszystkim wspaniałe  szlaki 
spacerowe i rowerowe poprowadzone po niezwykle urokliwych zakątkach. Najważniejszym i najbardziej 
zachwycającym miejscem jest Park Narodowy Garajonay z lasami tropikalnymi, a także gaj palmowy 
Tamargada oraz Roque Cano położony w okręgu Vellehermoso. Zadziwiającą dolinę tworzy olbrzymia 
skała wyrzucone przed wiekami przez wulkan. Najpiękniejszym szlakiem spacerowym pełnym przygód i 
niezapomnianych wrażeń jest Trasa Embalse de la Encantadora biorąca swój początek w Vallehermoso.
W największych miejscowościach organizowane są kursy nurkowania, a miejsc do uprawiania podwodnej 
turystyki wokół wyspy nie brakuje. Do poznawania wodnego świata idealnie nadaje się niemalże całe 
wybrzeże, które można odkrywać wynajętą łodzią. Woda jest krystalicznie czysta i przejrzysta, a pod nią 
przed  płetwonurkami  otwiera  się  zachwycająca  przestrzeń  pełna  jaskiń,  grot,  egzotycznych  ryb  i 
fantastycznych form skalnych ukształtowanych przez lawę.

           
Wycieczki Fakultatywne

Park Narodowy Garajonay – niezwykły park, który powinni odwiedzić miłośnicy długich spacerów, 
pięknej  przyrody oraz  niespotykanych gatunków roślin  i  zwierząt.  Bajkowy rezerwat  został  wpisany 
dzięki swojemu urokowi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmuje jeden z najstarszych na 
ziemi  obszarów  leśnych  i  rozciąga  się  w  rejonie  centralnego  płaskowyżu.  Turyści  mogą  podziwiać 
zadziwiający  las  paproci,  drzewa  wawrzynu  i  wierzby  kanaryjskie.  Niezwykłego  klimatu  dodają 
tajemniczemu  miejscu  rozpościerające  się  nad  nim mgły  tworzone  przez  cieplejszą  bryzę  powietrza 
płynącą z  Atlantyku.  W obrębie parku wytyczono kilka ścieżek krajobrazowych dla  bardziej  i  mniej 
wprawionych piechurów. Park jest również doskonałym punktem widokowym za sprawą najwyższego 
szczytu Alto de Garajonay, z którego roztaczają się niezapomniane widoki na La Gomerę i okoliczne 
wyspy.

Alafero – do niewielkiej miejscowości warto zaglądnąć we wrześniu, kiedy odbywa się Fiesta del Paso, 
podczas  której  rozbawione  procesje  schodzą  z  gór  w  imprezowym  nastroju.  Miejscowość  wygląda 
baśniowo, gdy otoczona jest poranną mgłą, a dodatkową jej atrakcją jest skromna świątynia Iglesia del 
Salvador pochodząca z XVI w.

Hermigua –  druga  co  do  wielkości  osada  na  wyspie,  w  której  oprócz  tradycyjnych,  kanaryjskich 
domków można zobaczyć malowniczo rozłożone plantacje bananów.  Do atrakcji turystycznych należy 
centrum rękodzieła Los Telares, w którym można nabyć misternie wykonane pamiątki oraz XVI-wieczny 
Convento de Santo Domingo z przyległym do niego klasztorem. Na północy miejscowości znajdują się 
dwie niewielkie, kamieniste plaże.

Trasa  Embalse  de  la  Encantadora –  jedną  z  ciekawszych  form  zwiedzania  wyspy  jest  wyprawa 
malowniczym  szlakiem  poprowadzonym  przez  zielone  doliny,  głębokie  jary,  wulkaniczne  skały  i 
zadziwiające jezioro. Trasa dla turystów w każdym wieku i różnym stopniu przygotowania kondycyjnego 
bierze swój początek w Vallehermoso i biegnie w okolicy potężnej skały Roque Cano przez dolinę palm 
oraz baśniowego jeziora o tajemniczej nazwie: „Jezioro Kobiety w Zachwycie”.
      



Agulo –  niewielka  miejscowość,  której  atutem  jest  malownicze  położenie  na  szczycie  niewysokiej 
platformy u stóp skalistego masywu ciągnącego się  w głąb wyspy.  Jest  to  również  doskonały punkt 
widokowy na majestatyczny szczyt wulkanu Teide na Teneryfie, a także przyjemne miejsce na spacer po 
wąskich brukowanych uliczkach, skrywających szaro-biały kościółek zdradzający wpływy mauretańskie.

Wycieczka na sąsiednie wyspy:

Teneryfa  – największa i uważana za najpiękniejszą z Wysp Kanaryjskich znajduje się ok. 300 km od 
wybrzeży Afryki.  Mimo widocznym na  każdym kroku  wpływom kultury  hiszpańskiej  i  europejskiej 
uważana jest  za egzotyczną część kraju. Stolicą jest  położone na północno-wschodnim krańcu wyspy 
Santa Cruz de Tenerife – po Las Palmas na Gran Canarii największe miasto Wysp Kanaryjskich. Znajduje 
się  tu transatlantycki  port  przeładunkowy oraz pasażerski,  jak również wiele  pamiątek po ciekawej  i 
bogatej  historii  miasta  oraz  wyspy.  Centrum społecznym miasta  jest  Plaza  de  Espana  ze  sztucznym 
jeziorem. Najbardziej znanymi zabytkami miasta są: kościół Nuestra Senora de la Concepcion, Muzeum 
Naturalne oraz Muzeum Militarne z  bogatym zbiorem armat.  Jest  tu  tez wiele  pałacyków, parków z 
posągami  i  urokliwych placyków, ale  najbardziej  charakterystyczny jest  wybudowany przy porcie  na 
wzór opery w Melbourne gmach Auditorio. Na Teneryfie jest wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia. 
Candelaria – nadmorskie miasteczko, w którym największym skarbem jest bazylika Nuestra Senora de 
Candelaria z cudowna figurką Matki Boskiej z 1827 r. 15 sierpnia odbywają się tutaj uroczystości, na 
które  ściągają  pielgrzymi  nie  tylko  z  wyspy.  Niedaleko  bazyliki  znajduje  się  10  posągów dawnych 
przywódców wywodzących się z Guanczów. Guimar – niewielka miejscowość zachodniej części wyspy 
gdzie  w  drugiej  połowie  XX  w.  odkryto  piramidy  niemal  identyczne  jak  te  w  Egipcie  i  Ameryce 
Południowej. Odkrywca zbudował tu również łódź wg rycin z czasu powstania piramid, którą przepłynął 
Atlantyk w 1970 r. Icod de Los Vinos – znajduje się tutaj jeden z najciekawszych na świecie pomników 
przyrody – ponad tysiącletnie drzewo Drago, wysokie na 15 m z bardzo poplątanymi gałęziami, na końcu 
których  rosną  podłużne  liście.  W granicach  miasta  znajduje  się  również  bardzo  ciekawa  jaskinia  z 
tunelami długości 17 km która jest  rajem dla grotołazów ze względu na bogatą szatę naciekową. La 
Orotawa – oddalona zaledwie o 5 km od Puerto de la  Cruz jedna z  najstarszych i  najpiękniejszych 
miejscowości na Teneryfie. Duże znaczenie miasta w XVII w. widać po przepięknych budowlach z tego 
okresu jak doskonale odrestaurowane Liceo de Taoro,  Casa de los Balcones  czy imponujący kościół 
Iglesia de San Augustin. La Laguna – jedno z najstarszych hiszpańskich miast na wyspie, które pełniło 
niegdyś rolę stolicy.  Malowniczo położone na wysokości 650 m n.p.m. zachwyca nie tylko pięknymi 
widokami, ale przede wszystkim wspaniałą architekturą Starego Miasta wpisaną na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO i jednym z najstarszych uniwersytetów składającego się z 5 kampusów. 
Od niedawna uniwersytet  prowadzi  program wymiany młodzieży,  również z Polską.  Monkey Park – 
znajdujący się ok. 15 km od Los Cristianos duży ogród zoologiczny, gdzie zwierzęta biegają swobodnie,  
a  celem budowy było  pokazanie  zachowania  zwierząt  w  grupie  przy  stworzeniu  im jak  najbardziej 
zbliżonych do naturalnych warunków bytu. Loro Park – ogromny ogród zoologiczny znajdujący się przy 
Puerta de la Cruz, gdzie odbywają się jedne z najlepszych pokazów delfinów i orek, tresura tygrysów 
oraz  ptaków egzotycznych.  Wizytówka parku jest  oceanarium ze  szklanym tunelem umożliwiającym 
obserwację życia rekinów. Siam Park – park wodny w okolicach Playa de los Americas otwarty w 2008 r. 
i będący jednym z najciekawszych w Europie. Znajduje się tu kilka stref tematycznych, dzika rzeka z 
atrakcjami, Wieża Mocy – jedna z najwyższych zjeżdżalni wodnych w Europie (28 m wysokości), wiele 
zjeżdżalni o różnym stopniu trudności, sztuczna fala oraz spływ na pontonach (jeden z nich – Temple 
Guardian jest największym na świecie). Jest tu również wiele restauracji, sztuczna plaża, plac zabaw dla 
małych dzieci („Zaginione Miasto”) i sklepy z pamiątkami. Nieco  dalej  znajduje się również bardzo 
popularny Aqaland Costa Adeje, który poza wieloma basenami i zjeżdżalniami oferuje występy delfinów 
i wiele atrakcji dla dzieci.

El Hierro – żaden widok nie zastąpi górzystych przestrzeni ze skalnymi ścianami, które przetasowane są 
zielonymi polami i  pastwiskami tworzącymi sielankową scenerię wyspy. Chociaż plaże nie należą do 
najpiękniejszych na „Kanarach”, wielu turystów zagląda na wyspę, by zanurkować w parku morskim La 
Restinga.  Najważniejszym ośrodkiem na  wyspie  jest  jej  stolica  Valverde,  którą  charakteryzuje  luźno 
rozrzucona,  biała  zabudowa  i  malownicze  położenie  wśród  sadów  owocowych,  winnic  i  plantacji 



egzotycznych kwiatów. Podobnie jak sąsiednie wyspy, El Hierro, zdobył Jean de Bethencourt pokonując 
okolicznych mieszkańców, niemniej samo miasto powstał dopiero w 1610 r.,  kiedy wyspiarze szukali 
schronienia przed potężnym huraganem i w miejscu osłoniętym resztkami wulkanicznego stożka zaczęli 
wznosić osadę i budować świątynie. W 1812 r. natomiast założono magistrat sprawujący władzę nad całą 
wyspą.  W mieście nie  można się zgubić,  a turyści  traktują Valverde jako przystanek w podróży do 
odleglejszych  zakątków,  niemniej  warto  poświęcić  chwilę  na  spacer.  Na  uwagę  zasługuje  świątynia 
Iglesia de la Concepcion, której dzwonnicę można potraktować jako punkt widokowy. W jej  wnętrzu 
znajduje się  ciekawe malowidło  „Niepokalane  Poczęcie”  oraz  kazalnica  w kształcie  orła.  W mieście 
znajduje się również kilka przyjemnych restauracji,  w których można pokusić  się  o  jakiś wyspiarski 
specjał kulinarny. Na El Hierro jest mnóstwo ciekawych miejsc do odwiedzenia. Mirador de la Pena – 
malowniczy  punkt  widokowy  na  wyspę,  zatokę  El  Golfo  i  strome  urwiska  skalne,  przy  którym 
wybudowano  najlepszą  restaurację  na  wyspie  zaprojektowaną  przez  kanaryjskiego  artystę  Cesara 
Manrique.  Mirador  de  Jinama  –  z  wysoko  osadzonego  punktu  widokowego  rozpościerają  się 
niezapomniane widoki na żyzne równiny,  zatokę El  Golfo oraz sąsiednią wyspę La Palmę. Niekiedy 
uroku widokom dodaje mgła, niemniej przy dużym stężeniu może ograniczać widoczność. Frontera – do 
drugiego pod względem wielkości miasteczka na wyspie warto zajechać ze względu na charakterystyczną 
świątynię  Iglesia  de  Nuestra  Senora  de  Candelaria  z  trzypiętrową  dzwonnicą,  a  także  z  powodu 
wyśmienitego wina „Vina Frontera” produkowanego tylko w tym miejscu. Niedaleko Frontery znajduje 
się  jedna  z  najstarszych  osad  na  wyspie,  którą  przekształcono  w etnograficzne  muzeum Eco-museo 
Poblado de Guinea. Turystyczną trasę poprowadzono wśród jaskiń i wulkanicznych korytarzy prezentując 
w ten sposób warunki  życia  pierwszych osadników – plemienia Bimbaczów. Lagartario  – niezwykłe 
miejsce poświęcone unikatowemu na świecie gatunkowi wielkiej jaszczurki z Hierro. Egzotyczne gady i 
sposób ich ochrony można zobaczyć w specjalnie przygotowanej placówce. Pozo de la Salud – znane na 
Wyspach Uzdrowisko, do którego zaglądają turyści zarówno przybywający na El Hierro z jednodniową 
wizytą,  jak  i  letnicy wypoczywający na  wyspie  przed  dłuższy czas.  Źródła  odkryte  w 1830 r.  mają 
właściwości  lecznicze  i  zostały  dopuszczone  do  użytku  publicznego,  dzięki  czemu  cieszą  się 
popularnością turystów pragnących podreperować swoje zdrowie. Ermita de Nuestra Senora de los Reyes 
–  ważne  miejsce  pielgrzymkowe,  do  którego  przybywają  wyspiarze,  by modlić  się  przy  niewielkiej 
kapliczce  skrywającej  figurkę  Matki  Boskiej  Królów.  Z  rzeźbą  patronki  wyspy  wiąże  się  obrzęd 
zapoczątkowany  w  1741,  podczas  którego  wierni  specjalnym  szlakiem  przenoszą  jej  podobiznę  z 
sanktuarium w La Dehesa do świątyni w Velverde.

            
Najczęściej Zadawane Pytania

Kiedy najlepiej wybrać się na La Gomerę?
Sezon turystyczny trwa na wyspie cały rok, a w chłodniejszych miesiącach temperatura nie spada poniżej 
20oC w ciągu dnia.  Dzięki  górzystemu krajobrazowi temperatura  wewnątrz  wyspy staje  się  niższa  z 
wysokością. Południowa część wyspy jest cieplejsza o kilka stopni w porównaniu z północną i bardziej 
sucha. Wysokie góry i Park Narodowy Garajonay są naturalną barierą przepływu północnego, wilgotnego 
powietrza dlatego podróżując na północ wyspy nie zaszkodzi wziąć cieplejsze ubrania.
Podróżując na wyspę warto pamiętać o kilku ciekawych imprezach, jedną z nich jest Fiesta San Sebastian 
organizowana ku czci patrona miasta w styczniu,  a także wrześniowe obchody poświęcone pierwszej 
wyprawie Kolumba.  

Jaka waluta obowiązuje w Hiszpanii i jakie są orientacyjne ceny?
W Hiszpanii od 2002 r. obowiązuje wspólna dla całej Unii Europejskiej waluta – Euro. Konsekwencją 
tego są nieco wyższe ceny niż w Polsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o posiłki w restauracjach. Mimo dużej 
dostępności  owoce  morza  należą  do  najdroższych  morskich  specjałów,  jednak  w  większości 
miejscowości jest wiele niewielkich tawern gdzie można spróbować taniej regionalnych potraw.

Gdzie i jakie pamiątki kupić na La Gomerze?
Najczęściej kupowanymi pamiątkami są wyrzeźbione w zastygłej lawie, gadżety związane z wyspą oraz 
trunki – głównie rum palmowy i likier bananowy. Często w sklepikach i na targowiskach pojawiają się 



też wyroby z muszli i zamknięty w fantazyjnych, szklanych karafkach czarny piasek, a także wyroby 
rękodzielnicze i ceramiczne.
Wyspy Kanaryjskie od XIX objęte są strefą wolnocłową przez co wiele towarów jest tańszych niż w 
Europie. Poza tym wiele produktów objętych zwykle wyższym podatkiem w krajach europejskich tutaj 
obciążone podatkiem do 5%.

Jaki czas obowiązuje na Wyspach Kanaryjskich?
Wyspy Kanaryjskie należą w całości do strefy czasu  zachodnioeuropejskiego, co w praktyce oznacza, że 
po wylądowaniu przesuwamy wskazówki zegara o godzinę do tyłu. Czas zmieniany jest na letni i zimowy 
w tych samych datach co w Zachodniej i Środowej Europie.

Jak poruszać się po La Gomerze?
Najtańszym  rozwiązaniem  komunikacyjnym  są  autobusy,  które  kursują  jednak  stosunkowo  rzadko 
między miejscowościami turystycznymi i stolicą wyspy. Alternatywą są taksówki, które oznaczone są 
literami SP umieszczonymi na tylnym i przednim zderzaku. W miejscowościach turystycznych nie są one 
wyposażone w liczniki, a opłaty za trasy w najczęstsze miejsca wywieszone są na drzwiach lub w aucie. 
Wyspa  ma  dogodne  połączenia  promowe  z  Teneryfą  i  El  Hierro,  a  lokalne  biura  organizują  często 
wycieczki łodziami i katamaranami wokół wyspy.
Bardzo popularnym na wyspie rozwiązaniem jest wypożyczenie auta, a w wielu wypożyczalniach można 
zarezerwować  auto  przez  internet  jeszcze  przed  przylotem  na  wyspę.  Polskie  prawo  jazdy  jest 
powszechnie akceptowane. Należy jednak pamiętać, że na wyspie nie ma zbyt dobrych dróg i kierowcy 
powinni wykazywać się niemałą wprawą w prowadzeniu auta, niemniej dla zachwycających widoków 
warto zwiedzić wyspę wynajętym samochodem lun skuterem.

Jakie plaże są na La Gomerze?
La Gomera z racji wulkanicznego charakteru nie ma tak pięknych plaż jak Gran Canaria, niemniej jednak 
miłośnicy wygrzewania się w promieniach słonecznych znajdą coś dla siebie i bardzo często będą mogli 
przy okazji podziwiać przybrzeżne formy skalne ukształtowane przez lawę. Za najlepszą plażę na wyspie 
uchodzi Playa de la Caleta, do której można dostać się z miejscowości Hermigua i jest to piaszczysto 
kamienista plaża na północnej części wyspy. Turyści chwalą sobie również jedyną piaszczystą plażę La 
Calera w Valle Gran Rey, a także malowniczą, kamienistą plażę z osobnymi basenami na północy letniska 
Vallehermoso. Kamienisto-żwirowe, wulkaniczne plaże Tapahuga, Chinguarime i En Medio położone są 
w okolicy Playa de Santiago, z kolei dużą popularnością cieszą się również trzy wulkaniczne plaże ze 
żwirem i kamieniami w San Sebastian. Wybierając się na La Gomerę z pewnością trzeba zabrać ze sobą 
obuwie kąpielowe.
Przy hotelach wyższej kategorii lub w wybranych kurortach plaża jest usypywana sztucznie lub znacznie 
różni się od typowych plaż miejskich, dlatego wybierając kurort i hotel warto upewnić się do jakiej plaży 
będziemy mieli dostęp.

Jakie są ograniczenia celne w Hiszpanii?
La Gomera, podobnie jak pozostałe Wyspy Kanaryjskie nie jest włączona do Unii Celnej, co w praktyce 
oznacza nie tylko niższe ceny na towary ale też brak ograniczeń ilościowych. Należy jednak pamiętać, że 
wiele  towarów  objęte  jest  cłem wjazdowym kraju  do  którego  wracamy –  jak  Polska.  Szczegółowe 
ograniczenia  wwozowe  znaleźć  można  na  stronie  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych: 
http://www.msz.gov.pl/

Jakie dokumenty potrzebne są w razie konieczności skorzystania z służby zdrowia w Hiszpanii?
Publiczna służba zdrowia jest w Hiszpanii bezpłatna w podstawowym zakresie, o ile posiadamy wydaną 
przez NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), o którą należy postarać się przed 
wyjazdem. Nie obowiązuje ona jednak w przypadku prywatnych wizyt i szpitali niepaństwowych gdzie 
należy mieć dodatkowe ubezpieczenie lub samemu opłacić leczenie. W zależności od ubezpieczyciela 
podawane  są  przed  wyjazdem  dane  firm  współpracujących,  do  których  należy  się  zwrócić  w  razie 
konieczności skorzystania z prywatnej pomocy lekarskiej.



Ze  względu  na  inną  florę  bakteryjną  należy  starannie  wybierać  restauracje  lub  jadać  w  hotelach  i 
przestrzegać  podstawowych  zasad  higieny.  Turyści  powinni  pić  wyłącznie  wodę  butelkowaną, 
ewentualnie gotowaną co najmniej 10 min. Szczepienia ochronne nie są wymagane i nie ma zagrożeń 
sanitarno-epidemiologicznych, niemniej przed wyjazdem warto sprawdzić czy szczepienia nie są zalecane 
sezonowo.

Ważne informacje MSZ
            
Dokumentem uprawniającym nas do pobytu na terenie Hiszpanii jest dowód osobisty lub paszport (o ile 
nie  posiadamy  dowodu).  Obowiązują  nas  te  same  co  w  innych  krajach  Unii  Europejskiej  przepisy 
dewizowe oraz nie ma obowiązku meldunkowego, jeżeli nasz pobyt na terenie kraju nie przekracza 90 
dni.

Szczegółowe i aktualne informacje można znaleźć na stronie 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl lub na stronie ambasad i konsulatów w Hiszpanii.
            
Najbliższe ambasady i polskie placówki dyplomatyczne:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii
Hiszpania, Madryt, Guisando 23 bis, 28035
Tel.: +34 913 736605 
Tel. dyżurny: +34 913 769555
www.madryt.polemb.net           

Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie
Hiszpania, Madryt, Goya 15 4°, 28001
Tel.: +34 914 362 632 
Faks: +34 913 736 624
            
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie
Hiszpania, Barcelona, Avda. Diagonal, 593-595, piętro 6, 08014
Tel.: +34 93 3227234 
Tel. dyżurny: +34 607735740
www.barcelonakg.polemb.net         

Pogoda

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Najwyższe temperatury 20 21 22 23 24 26 28 29 28 26 24 21

Najniższe temperatury 14 14 15 16 17 19 20 21 21 19 17 16

Temperatura wody 19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 21 20

Godziny słoneczne 6 7 7 8 9 10 11 11 8 7 6 5

Dni deszczowe 7 5 4 2 1 0 0 0 0 4 5 7

Wilgotność 68 67 64 61 63 63 59 62 66 67 68 66
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