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¡Bienvenido! 
Kedves Olvasó!

Nagy örömmel tölt el, hogy érdeklődik a Kanári-szigetek legidősebb tagja, 
Fuerteventura iránt, és kezébe vette ezt a magazint, melyet azért készítet-
tünk, hogy közelebbről is megismerhesse ezt a gyönyörű szigetet.

Én magam rajongok a Kanári-szigetekért, több mint 20 éve élek 
Tenerifén, ami szerelem volt első látásra. Míg nekem Tenerife a 
mindennapok, úgy Fuerteventura a kikapcsolódás, a pihenés. Ezt az 
élményt szeretném átadni Önnek ebben a magazinban és megosztani 
személyesen, utazása során.
 
Legtöbben ugyan a pazar strandjai miatt látogatják a szigetet, de en-
gedje meg, hogy bemutassuk Önnek, Fuerteventura több türkiz víznél 
és fehér homoknál. Sokszínű programok, kirándulások segítik abban, 
hogy az idő, amit itt eltölt, tökéletes és igényei szerint aktív kikapcso-
lódás legyen.

Köszönöm, hogy Ön is velünk tart ezen a virtuális Kanári-szigeteki 
utazáson!

Raáb Szilvia
tulajdonos-ügyvezető
ViaSale Travel, a Kanári-szigetek specialistája

az Ön utazási irOdája:

tudta?
• A Spanyolországhoz tartozó Kaná-
ri-szigetek nyolc lakott szigete közül 
Fuerteventura a második legnagyobb. 
Hossza meghaladja a 100 km-t és 
átlagosan 20 km széles. 

• A szigetcsoportból Fuerteventura 
fekszik a legközelebb Afrika partjai-
hoz, a Szahara csupán 108 km innen.

• Távolság Budapesttől: 3531 km

K a n á r i - s z i g e t e K

atlanti- 
óceán
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A végtelen strandok szigete
Az év minden szakában meleg, napfényes időjárásával, végtelenbe nyúló  
homokos strandjaival Fuerteventura a fürdőzést, napozást, vízi sportokat  
imádók paradicsomának számít. Ha a pihenés mellett egy kis kaland is érdekelné,  
a hatalmas homokdűnék között és a vulkáni sziklás tájon aktív élményekben is 
részesülhet. Íme hét ok, amiért érdemes Fuerteventurát választania, érkezzen 
akár családdal, gyerekekkel, baráti társasággal avagy kéz a kézben, kettesben.

szeles vagy szép? 
A Fuerteventura név a köz-
vélekedés szerint a szigeten 
állandóan fújó szelekre utal 
(viento fuerte=erős szél). Egy 
legenda ugyanakkor a szigetet 
meghódító Jean de Béthen-
courttól eredezteti a nevét, aki 
partraszállásakor állítólag azt 
találta mondani: „Que fuerta 
ventura!”, azaz: „Milyen szép 
kaland!”

1 Egy szigetnyi strand
Fuerteventura legnagyobb vonzerői 
kétségkívül az óceán partján 150 
kilométer hosszan elnyúló gyönyörű 
strandjai, amelyek között mindenki 
megtalálhatja a kedvére valót. A homok 
a legtöbb helyen aranyló, északon 
vakítóan fehér és selymes, de akad-
nak finom fekete vulkáni homokkal 
borított fürdőhelyek is, meghökkentő 
kontrasztot alkotva a türkizkék tenger-
rel. A Corralejo partjaitól induló Playa 
Grandes Európa egyik legszebb és a 
Kanári-szigetek leghíresebb partszaka-
sza. (Strandajánló a 8–11. oldalon.)

2 Egy napnyi élmény  
az Oasis Parkban
A gyerekek soha nem unják meg a 
strandolást, de Fuerteventura másfajta 
szórakozási lehetőségeket is tartogat 
számukra. Az Oasis Parkban akár egy 
teljes napot is eltölthet a család, annyi-
féle izgalmas programot kínál. Európa 
egyik legnagyobb területű állatkertjében 
több mint 3000 állattal lehet megismer-
kedni. Nézzék meg az oroszlánfókas-
how-t, simogassák meg a gyűrűsfarkú 
makikat és váltsanak jegyet a tevesza-
farira is! (Családi programok a 6–7. oldalon)

3 Aktív kalandok
Fuerteventura kevésbé zöld, mint a 
többi Kanári-sziget, de éppen ebben 
rejlik az egyedisége: a Földön kevés 
helyen találkozik a vulkáni eredet a 
sivatag jellemzőivel. Az aranyhomokos 
strandoktól csupán néhány kilométer a 
Corralejo Nemzeti Park, ahol a vándorló 
homokdűnéket és a vörös puszta-
ságot felfedezni egy sivatagi dzsip-
túrán igazán kalandos élményt ígér. 
(Aktív programok a 12–13. oldalon) 

4 Világítótornyok és szélmalmok 
Kevés romantikusabb fotópont kínál-
kozik a tengerparton, mint egy világító-
torony. A tengerek ma is szolgáló őrei 

egyben a régi idők mementói, csakúgy, 
mint a vidék képét meghatározó szél-
malmok, melyek a hagyományos kanári 
életmódba is betekintést engednek. 
El Cotillo világítótornyában például 
halászati múzeum, az antiquai szél-
malomban sajtmúzeum nézhető meg. 
(Történelmi látnivalók a 18–19. oldalon) 

5 Izgalmas szigetlátogatások
Szeretné megtapasztalni a robinsoni 
magányt? Akkor várja Önt Isla de Lobos, 
egy csöppnyi lakatlan sziget gyönyörű 
lagúnákkal és érintetlen természeti 
környezettel.
A szomszédos Lanzarote szigete 
száz vulkáni kráterével, természeti 
csodákkal, a modern építészet meg-
hökkentő alkotásaival és vulkanikus 
boraival hívogatja. Mindkét sziget egy 
rövid hajóúttal elérhető Fuerteventurá-
ról. (Kirándulások a 13. és a 17. oldalon) 

6 Kanári ízek
Ha szereti a tiszta, egyszerű ízeket, bizo-
nyára kedvelni fogja a kanári őslakosok 
konyháját. Térjen be a kisvendéglőkbe, 
és kóstolja meg az óceánból frissen 
kifogott halakat sóban sütve, a hagyo-
mányos ráncos krumplit és a fűszeres 
mojo szószokat, egy sajtkészítő mű-
helyben pedig azt is meglesheti, miként 
készül a világ egyik legfinomabb kecs-
kesajtja. (Helyi gasztronómia a 22. oldalon)

7 Vízi sportok paradicsoma
Fuerteventura a szörfösök, kitesurfösök, 
vitorlázók álma, hiszen a szél errefelé 
mindig fúj, így a legalkalmasabb hely 
arra, hogy elsajátítson egy új vízi spor-
tot. A legnagyobb, csavarodó hullámok 
még a profikat is garantáltan kihívások 
elé állítják. A sziget észak és déli részén, 
Corralejo és Sotavento szeles partjainál 
kínálkoznak a legjobb feltételek a hullá-
mok meglovaglásához, próbálkozzon 
akár egy deszka hátán vagy egy vitorlás 
fedélzetén. (Vízi sportok a 16–17. oldalon)FU
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Fuerteventura kiváló választás egy 
felejthetetlen családi nyaraláshoz.  
A gyönyörű homokos strandokon, 
a sekély és kristálytiszta vízben  
a gyerekek biztonságban tudnak lu-
bickolni, s ha már ráuntak a vízicsa-
tákra és a homokvárépítésre, a szi-
get számos olyan programot kínál, 
amely minden korosztályt boldoggá 
tehet, a fókashow-tól a csúszdapar-
kon át a bálnalesig.

Töltsön egy napot  
az Oazis Parkban!
Az év minden napján nyitva tart a 
Kanári-szigetek legnagyobb állatkertje 
Fuerteventura déli részén, La Lajita mel-
lett. A biológiai sokféleség megóvásában 
élen járó Oasis Parkban garantáltan nem 
fognak unatkozni, hiszen már önmagá-
ban az is kitöltené a napot, ha be akarnák 
járni 80 ezer négyzetméteres területének 
minden szegletét, hogy megnézzék az itt 
élő 250 faj több mint 3000 egyedét. 
A Kanári-szigeteken kizárólag itt lehet 
találkozni afrikai elefántokkal és vízilo-
vakkal, de zsiráfokat, tevéket, zebrákat, 
gyűrűs farkú makikat, krokodilokat, 
emukat és más egzotikus madarakat 
is láthatnak természetes környezetük-
ben. Ne hagyják ki Európa legnagyobb 
kaktusz- és trópusinövény-kertjét sem, 
hiszen ritkán tudnak több méteres kak-
tuszokkal együtt fotózkodni! 
A gyerekek kedvencei az interaktív állat-
show-k, lehet választani, hogy a lelkes 
oroszlánfókák, az intelligens papagájok, 
a szenvtelen kígyók vagy a vadászó 
ragadozó madarak „produkcióit” néz-
zék-e meg. De ha igazán testközelbe 
szeretnének kerülni a vadállatokhoz, 
nevezzenek be a makisimogatásra, egy 
feledhetetlen közös lubickolásra a ba-
rátságos oroszlánfókákkal, vagy arra a 
különleges teveszafarira, amely a park-
ból a hegy tetejére kaptatva valóságos 
szaharai érzést ígér (vigyázat, a jegyek 
gyorsan elfogynak!). 

Lesse meg a ceteket  
üvegfenek� hajóval!
Tudta, hogy a bálnák és a delfinek igen jól 
érzik magukat a Kanári-szigeteket övező 
vizekben? Megfigyelések szerint 29 delfin- 
és bálnafaj fordul meg errefelé rendszere-
sen, köztük a púposbálna, az ámbráscet, 
a hosszúszárnyú és a palackorrú delfin. 
Felnőttek és gyerekek számára egyaránt 
hatalmas élmény először megpillantani, 
amint az óceán felszínét megtöri egy-egy 
fekete vagy ezüst test: a felbukkanó bál-
nák vagy a játszadozó delfinek raja.
Katamaránok, vitorlások, sőt „kalózha-
jók” is várják Fuerteventurán, hogy meg-
ismertessék családját az Atlanti-óceán 
élővilágával. Az üvegfenekű úszó 
járművekből a padlóba épített ablako-
kon át izgalmas meglesni a színpompás 
és olykor meghökkentő formájú tengeri 
halakat. Kis szerencsével egy méretes 
cserepes teknőst is lencsevégre kaphat, 
amely akár 90 centire is megnő és csak 
igen ritkán bukkan a felszínre. 

tipp:
Kösse össze a bálna- és delfinlest egy kellemes 
hajókirándulással! A tengeri állatok megfigye-
lésén túl a félnapos program része a fürdőzés, 
snorkelezés, kajakozás, ami után bizonyosan 
jólesik a fedélzeten a hajószakács által frissen 
készített ebéd. 

Kisfiúk és kislányok álma
A gyerekek általában nem rajonganak a ki-
állításokért, de a Dreams House Múzeum-
ban aligha fognak nyafogni. A kisfiúk és a 
gyermeki énjüket őrző apukák bizonyosan 
odalesznek a Caleta de Fuste településen 
megtekinthető több mint ötezer darabos 
modellgyűjteményért: tankok, autók, 
repülők, hajók és katonák „vonulnak fel” itt 
mindenféle formában és színben. A kisleá-
nyok és az anyukák sem fognak unatkozni 
a hatalmas babaházak, miniatűr berende-
zési tárgyak és vintage játékok láttán. 

tipp: 
Fuerteventura legjobb üdülőhelyei családi 
pihenéshez: Corralejo, Caleta de Fuste, Costa 
Calma, Morro Jable.

Ahol az egész család 
jól érzi magát 
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Az örök tavasz szigetén – ahogy Fuer-
teventurát emlegetni szokták – egész 
évben feltöltekezhet napfénnyel, és 
élvezheti mindazt, amit egy pihentető 
tengerparti üdülés csak kínálhat. Egy 
jól felszerelt strandon érzi komforto-
san magát, ahol minden szolgáltatás 
kéznyújtásnyira van? Kisgyerekkel 
utazik, ezért sekély vizű, biztonságos 
tengerpartot keres? Megszállott ször-
fös, akinek a nagy hullámok a fonto-
sak? Vagy inkább csendes öblökre 
vágyik, ahol elbújhat a világ szeme 
elől? Itt mindezt megtalálja.

  

GRANDES PLAYAS: 
A legnépszerűbb tengerpart
A sziget északi csücskében található 
hajdani halászfalu, Corralejo ma Fuerte-
ventura legnagyobb és legnépszerűbb 
üdülőhelye éttermek, kávézók, üzletek 
sokaságával, és az éjszakai élet is itt a 
legpezsgőbb. 
A turisztikai központ közelében fekszik a 
nemzetközi hírű Grandes Playas, amely 
összesen 9 kilométernyi paradicsomi 
partot és több strandot foglal magába. 
A víz türkizkék, a homok vakítóan fehér, 
a strandok hatalmasak, így nem kell 
attól tartania, hogy nem lesz hová le-
tennie a törölközőt. A strandról könnyen 
elsétálhat a Corralejo Nemzeti Park 
dűnéihez, amelyek között a Szaharában 
érezheti magát.
A déli részen található apró öblök kiváló-
ak, ha elvonulna a világ szeme elől, vagy 
csak zavartalanul szeretne hódolni a 
nudizmusnak. 
Északabbra haladva családbarát 
strandok, nyugodt víz és szolgáltatások 
egész sora várja. El Médano a szörf és 
a kiteboard rajongóinak kedvence.

CALETA DE FUSTE: 
Biztonság a legkisebbeknek
A keleti part központja a turistákkal teli 
Caleta de Fuste, amely számos szabad-
idős és aktív programlehetőséggel, 

köztük két golfpályával is kényezteti az 
itt nyaralókat, akik ütögetés közben az 
Atlanti-óceán panorámáját élvezhetik. 
A település csendes Playa del Castillo 
strandja ideális választás a családok 
számára, mivel egy védett, hullámmentes 
öbölben fekszik, ahol a kicsik biztonság-
ban pancsolhatnak és karnyújtásnyira 
minden szükséges szolgáltatás elérhető. 
Hasonlóképpen alkalmas a kisgyerme-
kesek fogadására a nyugodt vizű La 
Guirra strand, amelynek partját akadály-
mentesítették, így a mozgáskorlátozot-
tak is könnyen bejutnak a vízbe. 

COSTA CALMA: 
Oázis a homok közepén
A sziget déli részén, La Lajita közelében, 
két kilométernyi idilli partszakasszal 
várja Önt Costa Calma, amely egy va-
lóságos oázis a fehér homok közepén. 
A látvány magával ragadó: a hófehér 
homokkal borított partot az erózió által 
simára csiszolt okkerszínű hegyek kísé-
rik, a település pálmafákkal teli parkja 
üdítő sétákra csábít. 
A part északi részén két kisebb csa-
ládbarát strand található, míg a déli 
rész tökéletes a vízi sportok űzéséhez, 
amint feltámad a szél. A hotelek és 
apartmanok által nyújtott szélárnyékban 
mindössze pár lépést kell megtennie, 
hogy elérje az óceánt. 

Nyaralás egész évben a legszebb strandokon
MIért töKélEtEs 
nyArAlóHEly 
Fuerteventrura? 
 • Évi 3000 napsütéses óra,  
a hőmérséklet ritkán esik  
20 ºC alá.
• Több mint 150 km hosszú, 
gyönyörű homokos strand közül 
választhat.
• A partok tiszták és biztonsá-
gosak, az óceán vize kristály-
tiszta. 
• Csendes, tömegturizmustól 
mentes üdülőhelyek, amelyek 
tökéletesen alkalmasak a 
pihenésre.

Európa legszebb strandjai közül jó néhánnyal Fuerteventura büszkélkedhet.  
Ameddig csak a szem ellát, gyönyörűbbnél gyönyörűbb strandok váltják egymást, 
több mint 150 km hosszan. Az egyiket aranyló, a másikat vakító hófehér homok bo-
rítja, de ha valami egészen különlegesre, meghökkentőre vágyik, akad errefelé fekete 
homokos partszakasz is. 
Két nagy üdülőövezetet talál: Corralejót a sziget északi, Jandia-Morro Jable régiót pedig 
a déli pontján, ahol kényelmes hotelek, európai színvonalú infrastruktúra és remek étter-
mek várják. Hogy megkönnyítsük a választását, összegyűjtöttük Fureteventura legszebb 
és legjobb strandjait, az óramutató járása szerint haladva. 
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SOTAVENTO: 
Kilenc kilométernyi strandöröm
Fuerteventura híres strandjai közül a 
Jandía-félsziget keleti oldalán elnyúló 
sotaventói partszakasz talán a legismer-
tebb, ahol Ön is átélheti az igazi paradi-
csomi nyaralás élményét. Végtelennek 
tetsző, összesen 9 kilométer hosszú part 
várja itt a nyaralókat finom fehér homok-
kal, türkizkék vízzel és egy fantasztikus 
lagúnával, amely ideális gyakorlópálya a 
szörffel és kitesurffel még csak ismerke-
dők számára. Apály idején nagy élmény 
átsétálni a pár centis vízben az óceánból 
előbukkanó homokos földnyelvre. 
A valójában öt strandból álló Playa de 
Sotaventón mindenki megtalálhatja az 
igényeinek megfelelő, tökéletes helyet: 
a kisgyermekes családok és a csendes, 
magányos elvonulásra vágyók éppúgy, 
mint a vízi sportok vagy a nudizmus hívei. 

MORRO JABLE: 
Egzotikum a javából
A hajdani apró halászfalu, Morro Jable 
ma nyüzsgő turistaközpont a sziget déli 
végén. A település nevét viselő strand a 
turistaközponttól délre kínálja 4 kilométer 
hosszan az igazi egzotikus nyaralás élmé-
nyét. Ha már eltelt a strandolás örömeivel 
a türkiz és smaragd árnyalataiban játszó 
vízben, nézzen körül az éttermekkel, bárok-
kal és szabadidős programokkal teli part 
menti sétányon, és ne hagyja ki a város 
jelképének számító világítótornyot sem. 
Következő nap kipróbálhatja a központ-

tól északra fekvő Esquinzo Butihondo 
standot, amely kellően hosszú és tagolt 
ahhoz, hogy a strandolók és a szörfö-
sök ne zavarják egymást. Ha szívesen 
megtanulna egy új vízi sportot, itt órákat 
is vehet, felszerelést pedig kölcsönözhet 
valamelyik szolgáltatótól. 

COFETE: Vad szépség 
A sziget egyik legtermészetesebb, legna-
gyobb kiterjedésű és legkevésbé kiépített 
strandja a Playa de Cofete a Jandía 
nyugati oldalán. Varázsát éppen az 
érintetlensége adja – ez a 12 km hosszú 
partszakasz a Jandía Nemzeti Park ré-
sze, kizárólag a hegyeken keresztül veze-
tő, köves-földes úton lehet ide eljutni, ami 
sokat elárul a hely vadromantikájáról.  
A széles, aranyhomokos part ugyan csak 
körültekintő fürdőzésre alkalmas, de a 
fenséges hegyek és a csapkodó óceán 
szavakkal nehezen leírható szépsége 
bőven megéri a kalandos utazást. 
A nyers természet ereje és magasz-
tossága Hollywoodot is megigézte, itt 
forgatták ugyanis az Exodus című film 
egyes jeleneteit. 

tipp: 
A Jandía Nemzeti Park vadregényes tájait 
legkényelmesebben terepjáróval vagy quaddal 
járhatja be. A hegyekbe vájt úttalan utakon 
igazi felfedezőnek érezheti magát, a legendás 
Winter-villa megtekintése után Cofete fan-
tasztikus tengerpartján fürdőzhet, és eljuthat 
a Kanári-szigetek egyik legrégebbi világítótor-
nyához is Punta Jandíában. 

EL COTILLO: 
A legszebb naplemente
A nyugati parton nem hagyhatjuk ki a 
listánkból El Cotillót. A bájos, halász-
falu jellegét máig megőrző település 
homokos strandjai közül a La Concha 
az egész sziget egyik legnépszerűbb 
partszakasza, amit szépségével, békés 
vizével és híresen gyönyörű naplemen-
téivel vívott ki. Természetes patkó alakú 
formájának köszönhetően a hullámok 
jellemzően kicsik és gyengék, így a 
legkisebbek is bátran pancsolhatnak a 
sekély vízben. 
A falutól nagyjából egy kilométerre 
fekvő Piedra Playa sziklákkal övezett 
homokos partja viszont a szörfösök 
paradicsoma, ahol a fürdés csak jó 
úszóknak ajánlott!
El Cotillo partjain minden napnyugta kü-
lönleges esemény, rengetegen zarándo-
kolnak ide, hogy lencsevégre kapják azt 
a fantasztikus látványt, amint az égbolt 
percek alatt változik okkersárgáról lilára, 
majd a nap hirtelen bebukik az óceánba, 
vaksötétséget hagyva maga után. 

Keresse a KéK zászlót! 
Az európai strandminősítésben a kék zászló azt 
jelenti, hogy nem kell aggódnia sem a víz minő-
sége, sem a szolgáltatások színvonala miatt. Jó 
minőségű víz, megfelelő szolgáltatások, megbíz-
ható higiénés és biztonsági körülmények, továbbá 
a környezet védelme a minősítés legfontosabb 
kritériumai. Fuerteventurán 2018-ban 6 strand 
kapta meg ezt az elismerést: Playa Blanca, Puerto 
Lajas, Los Pozos, Esquinzo Butihondo, Solana 
Matorral, Morro Jable.

FEKEtE HoMoK
El tudja képzelni azt a kontrasztot, amit az 
óceán ragyogó kékjének és a fekete színű 
homoknak a találkozása jelent? Ha igazán kü-
lönleges strandélményre vágyik, látogasson 
el a sziget nyugati oldalán található Ajuyba, 
ahol finom fekete vulkáni homokon napozhat. 
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Sivatagi túra 
vulkánkalandokkal

Vándorló homokdűnék, tiszteletet parancsoló vulkánok, 
a barna és az okker megszámlálhatatlan árnyalata, a ter-
mészet alkotta ezernyi meghökkentő kontraszt. A Fuer-
teventurára jellemző kopár táj korántsem unalmas, csak 
nyitott szem, figyelem és szív kell hozzá, hogy meglás-
suk szépségeit és apró csodáit. Engedjen a kaland hívá-
sának, húzzon túracipőt vagy pattanjon be egy dzsipbe, 
és kezdődhet a felfedezés! 

A homokos tengerpartok rajongói mellett 
Fuerteventura azokat is rabul ejti, akik 
csodálói a természet erői alkotta nyers, 
vad tájaknak. Ezen a szigeten nem láthat 
buján zöldellő növényzetet, mint például 
Gran Canarián vagy Tenerifén. A száraz, 
félsivatagos éghajlatnak köszönhetően a 
táj színeiben is a barna és az okker ezer 
árnyalatával a közeli Észak-Afrika köszön 
vissza. A harmadik uralkodó szín, a fe-
kete a vulkanikus eredetre emlékeztet. A 
vulkáni hegyek nagy része mára lankás, 
kopár dombbá kopott, néhány tökéletes 
kúpot azért még megcsodálhatunk a 
környező lapos tájból kiemelkedve. A 
növénytakarót kaktuszok, pálmafák ural-
ják, míg az állatvilágot főként madarak, 
gyíkok, teknősök alkotják.
A sziget fenntartható turizmusért tett 
erőfeszítéseit az UNESCO is elismerte 
azáltal, hogy 2009-ban a sziget egészét 
és a környező vizeket is bioszférarezer-
vátummá nyilvánította. Fuerteventura 
négy nemzeti parkja közül a legnagyobb 
a 15 ezer hektáron elterülő Jandía a déli 
nyúlványon, de a leghíresebb kétségkívül 
a Corralejo Nemzeti Park. 

tipp: 
Kész egy kalandos felfedőtúrára? Barangolja 
be a szigetet dzsippel, hegyekbe vájt úttalan 
utakon, csörgedező patakok mentén, jófej 
túravezetőkkel! Észak-Fuerteventurán Corralejo 
fehérhomokos dűnéi és a Bayuyo vulkán meg-
tekintése után szétnézhet Lajares piacán, majd 
El Cotillo gyönyörű lagúnáinak vizében is meg-
mártózhat, mielőtt meghódítaná a titokzatos 
Tindaya-hegységet. 

Vándorló homokd�nék
A sziget legnépszerűbb üdülőhelyének 
számító Corralejo határától csupán 
néhány kilométerre délre már kezdődik 
a sivatag, amelyet a tengerpart mentén 
több mint tíz kilométer hosszan elnyúló 
Corralejo Nemzeti Park foglal magába. 
Itt az egész Kanári-szigetek legnagyobb 
homokdűnéit barangolhatja be a sivata-
gon át vezető gyalogúton. A homokdom-
bok az északról érkező passzátszélnek 
köszönhetően folyamatosan „vándo-

rolnak”, így bármikor visszatér, sosem 
fogadja ugyanaz a tájkép. Csodálatos a 
szél által csipkésre cakkozott hófehér 
homokdombok látványa, háttérben az 
óceán intenzív azúrkékjével, és persze 
feltétlenül ki kell próbálnia mezítláb is az 
érzést, amint lábujjai között simogatóan 
átfolyik a meleg homok. Aztán csak 
üljön ki a partra, hunyja be a szemét és 
tapasztalja meg a sivatag mélységes 
csendjét, a csak itt érezhető végtelen 
nyugalom érzését. 
A nemzeti park déli részén a homokot bar-
nás-vöröses színekben pompázó sziklás 
táj váltja fel. Érdemes felkapaszkodnia a 
Montana Roja vulkán kráteréhez, amely-
nek pereméről pazar felvételek készíthe-
tők a szomszédos Lanzarote szigetéről.

tipp: 
A homokdűnéket legkényelmesebben segwayjel 
fedezheti fel. A Corralejóból induló túra során 
útközben megcsodálhat néhány szélmalmot, 
és gyönyörködhet az óceán hullámaival birkózó 
szörfösök magával ragadó látványában is. 

Lanzarotén a t�zzel játszanak
Képzeljen el egy holdbéli tájat 300 
vulkánnal, megkövült lávafolyamokkal, 
koromfekete földdel és egy ragyogó 
smaragd színű tóval. Mindezt a vulká-
nok szigetének is nevezett Lanzarotén 
csodálhatja meg, egy rövid hajóútnyira 
Fuerteventurától. A természeti erők 
hajdani dühöngésének legpompásabb 
lenyomata a Timanfaya Nemzeti Park 
vörös, sárga, lila, barna és fekete árnya-
latokban pompázó vulkanikus tája a 
Tűz-hegységgel (Montañas de Fuego), 
amely gyalog, teveháton és autóbuszos 
túrán fedezhető fel, de csak előzetes 
bejelentkezés alapján. 
A tűzhányók közül egy még ma is fortyog 
a föld alatt, amit a látogatók számára 
látványosan demonstrálnak is: akár Ön 
is fakaszthat gejzírt, ha elég bátor, kézbe 
veheti az éppen kiásott forró kőzetet, vagy 
lángra lobbanthat száraz ágakat. De kell-e 
annál kézzelfoghatóbb bizonyíték az élő 
vulkánra, minthogy a kráter fölötti étterem 
a tűzhányó hőjét használja grillezéshez? 

A szEnt HEgy  
rejtélye
Napjainkra az őslakos guan-
csoknak mindössze egyetlen 
nyoma maradt a szigeten: 
a szent hegyként tisztelt 
Tindaya. A környező sík 
tájból magányos fenségként 
kiemelkedő vulkanikus kúpon 
több mint 250 rejtélyes, láb 
formájú sziklavésetet talál-
tak; nagy valószínűséggel 
vallási céllal készülhettek, de 
máig nem sikerült megfejteni 
titkukat. 

egy nap a vulKánOK szigetén
Fuerteventuráról egynapos kiránduláso-
kat indítanak Lanzarotére a Timanfaya 
Nemzeti Park és a sziget többi termé-
szeti csodájának felfedezésére. Mert 
mi másnak is nevezhetnénk a smaragd-
zöld vizű El Golfo tavacskát, Le Geria 
koromfekete földjét a csöppnyi vulkáni 
tölcsérekben zöldellő szőlőtőkékkel, 
Jameos del Agua félig nyitott barlang-
rendszerét a föld alatti tóban élő albínó 
rákocskákkal, vagy az óceán által szűnni 
nem akaróan ostromolt Los Hervideros 
szikláit? Egyedülálló élmények borkósto-
lóval és tradicionális ebéddel.FU

ER
TE

VE
NT

UR
A12  Kanári-szigeteK Fuerteventura  13



Eldugott lagúnákban lubickolni kettesben a párjá-
val, kéz a kézben mezítláb andalogni naplementekor 
a homokos tengerparton, éjjel összebújva gyönyör-
ködni a csillagok milliárdjaiban – a Kanári-szigete-
ken a romantika valósággal vibrál a levegőben.

Kirándulás egy lakatlan szigetre
Kedvére lenne egy lakatlan sziget, ahol elbújhat 
a világ szeme elől a párjával? A Fuerteventura 
északi csücskénél fekvő Isla de Lobos csendes 
öbleiben zavartalanul romantikázhatnak, vagy 
bebarangolhatják az érintetlen természeti kör-
nyezetet. Vízi taxival mindössze negyedóra az 
út a csöpp szigetre, de ha a Lobost körbehajó-
zó katamarántúrát választják, a hajó legénysé-
ge az ebédjükről is gondoskodik. 

Naplemente – kettesben
Fuerteventura andalgásra csábító végte-
len tengerpartjain kedvesével minden este 
végignézhetik, amint a lemenő napkorong a 
vörös és a sárga ezer árnyalatával pár percre 
megfesti az eget, mielőtt alábukik az Atlan-
ti-óceánba. Correlejo aranyhomokos strandja 
tökéletes hely a gyönyörködéshez, homok-
dűnéinek vad szépsége tovább fokozza a 
naplemente soha meg nem unható látványát. 

Csillagok, csillagok...
Kevés romantikusabb program akad, mint a 
csillagok milliárdjaiban gyönyörködni. Kedve-
ző fekvésének és a tiszta levegőnek köszön-
hetően a Kanári-szigeteken az év minden 
szakában élvezhető az égi vándorok látványa. 
Látogassanak el egyik este Fuerteventura 
déli csücskébe, a Sisacumbre-kilátóhoz, ahol 
térképes útmutató segít fellelni az egyes 
csillagképek helyét a szikrázó égbolton. Ha 
sötétedés előtt érkeznek, megcsodálhatják a 
vulkáni tájra és az óceánra nyíló fantasztikus 
kilátást is. 

Hosszú az éjszaka
Fuerteventura elsősorban a csendes pihenés 
hívei számára ideális, de ha mégis szórakozni 
vágynának, irány az élettel teli Corralejo, a 
sziget legpezsgőbb üdülőhelye, ahol a legjobb 
bárok, éttermek, diszkók, üzletek várják. Az 
egykori halászfalu festői kikötőjében tett séta 
után jöhet egy finom koktél valamelyik bárban 
vagy egy hangulatos vacsora egy kanári étte-
remben, azután táncoljanak bele az éjszakába!

Így romantikázzon 
a szigeten! 

Bennfentes tippek 
a helyi specialistától

összegyűjtöttem önnek az én kedvenc 
helyeimet Fuerteventurán, amelyek nem 
szerepelnek az útikönyvekben, és az in-
ternetes ajánlókban sem találkozik velük.

1. Rejtett barlangok
Ajuyban varázslatos lávabarlangok rejtőznek 
a parton, ha szereti a ritka természeti kép-
ződményeket, akkor ezt a helyet ne hagyja ki! 
A Csillagok háborúja rajongói számára pedig 
egyenesen kötelező zarándokhely, hiszen itt 
forgatták a népszerű sorozat utolsó filmjét. 
Ajuy fekete homokos partja önmagában is 
meghökkentő látványosság.  

2. Kilátók
Számos kilátót talál ezen a szigeten, azonban 
a sotaventóihoz foghatót keveset. A Risco del 
Paso strandjától indulva gyönyörű kilátásban 
lehet része a sotaventói strandra. A legmaga-
sabb ponton van egy kis szélvédett hely, ha 
nagyon fújna a szél.

3. Elfeledett történelem
La Atalayita egy eldugott kis falu, amely a 
Pozo Negro völgyben található. A település 
régészeti lelőhelyén képet kaphat arról, 
hogyan éltek az őslakosok a régi időkben. 
Valóságos időutazásban lehet része a több 
mint 600 éves, vulkáni kőből épült házak 
között sétálgatva. 

4. A legjobb fagyi
Fuerteventura legfontosabb termékei az olíva 
és a sajt, amelyekkel mindenhol találkozhat. 
Viszont, ha Correlejóban jár, ne hagyja ki a 
kedvenc fagyizómat: CocoBanana Café a 
Nuestra Senora del Carmen utcában, a 27-es 
szám alatt.

raáb szilvia 
ViaSale Travel, a Kanári-szigetek specialistájaFU
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MIért IdEálIs  
szörFös HEly  
Fuerteventura? 
• Mindig fúj kellő erősségű szél.

• Izgalmas, változatos, minősé-
gi hullámok keletkeznek.

• A tenger hőmérséklete télen 
sem csökken 19-20 °C alá.

Európa igazi 
vízisport-paradicsoma

Meglovagolni a legnagyobb hullámokat, dagadó vitorlákkal hasítani a tengeren, sárkányként 
repülni a végtelen víztükör felett – legyen bármelyik is az álma, Fuerteventurán egész éven 
át beteljesítheti. Európában egyike azoknak a helyeknek, ahol a legideálisabb körülményeket 
találja a szörfözéshez, de bármilyen más vízi sport is űzhető itt. 

Hullámok hátán, szelek szárnyán
A szörfözés Mekkája, az európai Hawaii – 
gyakorta emlegetik így Fuerteventurát, és 
nem véletlenül. Számos olyan partszakaszt 
találni, ahol bármikor nekiindulhat a hullámok 
meghódításának, mert a szél mindig megbíz-
hatóan fúj, reggeltől napestig. A legideálisabb 
feltételeket októbertől áprilisig kínálja a sziget, 
amikor felerősödnek az óceán felől érkező 
passzátszelek. A legnagyobb hullámok ma-
gassága akár a két métert is elérheti. 
A szörfözés szinte mindenfajta típusa űzhető 
itt: legyen az windszörf vagy kite, vitorlával 
vagy anélkül. A sziget északi felén Corralejo 
és környéke, valamint El Cotillo, míg délen 
Sotavento partjai kínálják a legkedvezőbb 
feltételeket a szörfösök és kite-osok számára.
Még sosem próbálta meglovagolni a hullá-
mokat? Akkor kezdje a tanulást itt! Szinte 
mindegyik strandon talál szörfiskolát és kép-
zett oktatót is, a szükséges felszerelés pedig 
helyben kölcsönözhető. 
Már profinak számít, aki csupán technikáját 
tökéletesítené, és izgatják a nehéz manőverek? 
Fuerteventura környékén szupergyors, jobbra 
és balra csavarodó hullámok is keletkeznek, 
amelyeket komoly kihívás megszelídíteni. 
De már az is hatalmas élmény, ha csupán a part-
ról merül el a hullámokkal birkózó szörfösök és a 
levegőben röpködő kite-osok errefelé mindenna-
pos, de soha meg nem unható látványában.

tipp: 
Sotavento partjain rendezik meg minden év júliusában 
a szörf- és kitesurf világkupát: izgalmas futamok, 
lélegzetelállító mutatványok, fesztiváli hangulat.

Búvárszemüveget fel! 
A snorkellezés, azaz a felszíni búvárkodás az 
egyik legjobb és legolcsóbb vízi sport Fuerte-
venturán. Nem kell hozzá más, csak egy bú-
várszemüveg, pipa (légzőcső) és lábuszony, s 
már bukhatunk is a víz alá, hogy megfigyeljük 
az óceán lakóit, tintahalakat, tengeri ubor-
kákat, murénákat és más megannyi tengeri 
élőlényt. Tökéletes családi szórakozás!
Ha kedvet kapna az igazi búvárkodás élmé-
nyéhez, kiváló oktatóközpontok és merülő-
helyek várják. A kristálytiszta vízben akár 30 
méternyire is ellátni, a vulkánikus tengerfenék 
élővilágának színpompás gazdagsága és 
változatossága lenyűgöző látványt ígér. 

tipp: 
Próbálja ki a tengeri nagyhalas horgászatot egy igazi 
halászhajó fedélzetén, amely a legjobb fogással 
kecseg tető helyekre szállítja el. A csalira és a hor-
gászbotra ne legyen gondja, csak tartsa jó erősen, 
mert kapitális zsákmány akadhat a horgára – tintahal, 
dorado, netán marlin is. 

Katamaránnal az oroszlánfókák 
szigetére
Fuerteventurától csupán negyedórányi hajóútra 
található a csöppnyi Isla de Lobos, amely a va-
laha itt tanyázott oroszlánfókákról kapta nevét. 
Az idilli békességű sziget hivatalosan lakatlan-
nak számít, az emberi jelenlétre csupán néhány 
halászházikó és egyetlen vendéglő utal. 
Az itt található nemzeti parkban olyan növé-
nyek és állatok őshonosak, mint sehol máshol 
a földkerekségen. A bakancsos turistákat több 
túraútvonal is várja, akiket az érintetlen termé-
szeti környezet, a vulkanikus táj vad szépségei, 
a mélységes nyugalom vonz ide leginkább. 
De Lobost gyönyörű természetes medencéi és 
lagúnái kedvéért is érdemes felkeresni, amelyek 
kristálytiszta vízében különleges élmény lubic-
kolni vagy a felszíni búvárkodásnak hódolni.
A sziget délnyugati partja a szörfösök egyik 
kedvenc helye: mindenki el akarja kapni az itt 
előforduló óriási, 300-500 méter hosszan gör-
dülő és jobbra csavarodó hullámot egy-egy 
merész mutatványhoz.
Isla de Lobos a Corralejóból induló kis 
komppal vagy vízi taxival érhető el, emellett 
katamaránnal is szerveznek ide egész napos 
kirándulásokat. FU
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Az �sök lábnyomában
Fuerteventura kevésbé kiépült, mint tenerife vagy gran 
Canaria, és látnivalói is szerényebbek: régi templomok, 
kolostorok, néhány szép koloniális épület, több száz éve 
szolgáló zömök szélmalmok és karcsú világítótornyok. 
Ősi településeit ellenállhatatlan falusias bájuk, a kanári 
hagyományok mély tisztelete teszi szerethetővé, mi-
közben a fényes múltról mesélnek. A nevezetességek-
nél nincs turistaáradat, olykor több a kíváncsi mókus, 
mint az érdeklődő látogató.

A régészeti leletek tanúsága szerint Fuerteventura volt a 
Kanári-szigetek első tagja, melyet meghódított az ember. 
Benépesítésének azonban nem kedvezett a gazdálkodás-
ra kevéssé alkalmas klíma és a kopár, sziklás táj.  
A szigetet a 15. század elején gyarmatosító európaiaknak 
mindössze két guancs törzzsel kellett szembenézniük. 
Ma is mindössze 113 ezren élnek az egész szigeten.
A gyarmatosítás óta Fuerteventura már négy fővárost 
is „elfogyasztott”. 1860 óta Puerto del Rosario, a keleti 
parton fekvő 38 ezres kikötőváros viselheti ezt a címet. 

Az �si f�város
A hajdani fővárosok sorában viszont a normann hódító, 
Jean de Béthencourt nevét viselő Betancuria – mely 
korábban a szigetcsoport fővárosa rangját viselhette 
– autentikus élményeket kínál fél évezredes történelmé-
vel. Egy festői szerpentin vezet a 700 méter magasan 
fekvő településhez: a gyarmati stílusú városközpontban 
sétálgatva engedjen a kézművesboltok csábításának, 
figyelje meg a tradicionális kanári házak csöppnyi 
faerkélyeit, és bátran térjen be a látogatókat nyitott 
kapukkal váró templomokba. A legszebb közülük a fény-
űző belsőt rejtő Santa Maria katedrális, amelyet a 17. 
században építettek újjá, miután teljesen megsemmi-
sült egy kalóztámadásban. A hasonló korú Casa Santa 
Maria a hagyományos életformába és a helyi kézműves 
mesterségekbe enged betekintést.
A hegy lábánál, Pájara település büszkélkedhet a sziget 
leglátványosabb egyházi épületével. A Nuestra Señora 
de Regla templom pompásan faragott kapubejáratáról 
tüzet okádó oroszlánok, kígyófejek, repülő halak néznek 
le Önre, úgy tartják, mexikói vagy azték hatásra készül-
hettek.

Az ezredesek háza 
A hajdani nemesi város, La Oliva arról az évszázadról 
mesél, amikor a sziget katonai helytartóinak állomáshe-
lye volt. A 18. században emelt koloniális stílusú Casa 
de los Coroneles (Ezredesek háza) építészeti különle-
gessége, hogy tökéletesen szimmetrikusra tervezték. 

tipp: 
La Oliva felkeresését érdemes a piaci napokra (kedd és csütörtök) 
időzítenie. Míves faragványokat és más kézművesportékákat árul-
nak a hangulatos piacon, de házi szószokat, különleges lekvárokat 
is beszerezhet itt. 

Hitler búvóhelye?
A titokzatosság óhatatlanul legendákat szül, így a Jandía 
vad hegyei között rejtőzködő és a II. világháború idején a 
kíváncsi szemektől minden lehetséges eszközzel védett 
rejtélyes Winter-villa kapcsán is számos találgatás, mítosz 
kapott szárnyra. A legérdekesebb, hogy az erődítmény-
szerű épület német támaszpontként, sőt Hitler és a náci 
vezetők számára előkészített búvóhelyként szolgált volna. 

A Kanári-szigetek magtára 
A múltban Fuerteventura látta el az összes szigetet 
gabonával és kukoricával, ezért a Kanári-szigetek 
magtárának is nevezték. Erről az időszakról tanúskod-
nak szélmalmai, amelyek látványa oly meghatározó 
a sziget belsejében – lapátkerekeiket ma is forgatja a 
passzátszél. Ha kíváncsi egy igazi szélmalom belsejére, 
Antigua városka mellett talál egy látogatható szép fehér 
épületet, csinos kaktuszkerttel övezve. 
Nem messze innen, a keleti parton a sziget egyetlen 
megmaradt ősi sólepárlóját lehet megtekinteni. A Calete 
de Fuste közelében található Sómúzeumban megtudhatja, 
miként vonják ki a tengervízből a sót hagyományos mód-
szerekkel, sétálgathat a sólepárló medencék között és akár 
vásárolhat is az itt gyártott sóból – a minőség garantált! 

Tengerek �rszemei
A tengerparti romantikát aligha testesíti meg jobban épü-
let, mint egy magányos világítótorony. A Fuerteventurán 
láthatók közül az egyik legszebb a La Entellada épülete 
(Las Playitas mellett) a keleti parton, ráadásul a szikla-
tetőről, amelyen magasodik, pompás kilátás nyílik az 
óceánra és a kietlen vulkanikus tájra. Kötelező fotópont!
Északon, a bájos El Cotillo halászfalu közelében ma-
gasodó Toston világítótornyot is érdemes felkeresni: 
piros-fehér csíkos épülete már messziről hívogató, bent 
halászkiállítást, kint az óceánt meglovagló merész ször-
fösök látványát élvezheti, aki ide ellátogat. 

szIgEtEnKént Egy FŐVáros
A Kanári-szigetek közigazgatásilag 
ugyan Spanyolországhoz tartoznak, 
azonban a szigetcsoport saját törvényho-
zással rendelkezik, amely négyévenként 
a két tartományi főváros, Santa Cruz de 
Tenerife és Las Palmas de Gran Canaria 
között ingázik. Ezenfelül minden lakott 
szigetnek van egy saját fővárosa is.

nagy szigetKÖrút
Egy nap alatt megismerheti Fuerteven-
tura legfontosabb látnivalóit magyar 
nyelvű idegenvezetéssel. A nagy szi-
getkörúton nem csak az ősi városokat, 
Betancuriát, Pájarát és La Olivát járhatja 
be. Ellátogathat egy aloe- és olívaültet-
vényre, valamint egy kecskefarmra is, 
ahol feltárulnak a sajtkészítés trükkjei, 
természetesen sajtkóstolás közben. A 
Mirador de Guise y Ayosa kilátóban egy 
hagyományos kanári ebéd mellett gyö-
nyörködhet a vulkanikus táj panorámá-
jában. Az élménydús napot a Corralejo 
Nemzeti Park koronázza meg hófehér 
homokdűnéivel és sivatagi hangulatával.
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H10 TINDAYA****

Costa Calma területén fekszik ez a gyönyörű hotel-
komplexum. Hívogató és modern dekoráció, hatal-
mas kertek, medencék és panorámás kilátás az óce-
ánra. Gyermekes családoknak kifejezetten ajánljuk, 
egy hatalmas kalózhajó van az egyik medencében 
csúszdákkal.
Ellátás: all inclusive
Távolságok: óceán: közvetlen; strand: közvetlen

FUERTEVENTURA PRINCESS****

A gyönyörű 4 csillagos hotel az Esquinzo Butihondo 
strand közelében, trópusi környezetben a napfényes 
sziget déli részén található. Ideális pihenést kínál 
családoknak.
Ellátások: reggeli, félpanzió, all inclusive
Távolságok: óceán: 250 m; strand: 250 m

BARCELO CORRALEJO SANDS****

Az újonnan épült modern szálloda Corralejo köz-
pontjában található, 300 méterre a strandtól. A hotel 
kényelmes, tágas szobákkal, lakosztályokkal rendel-
kezik. Innen mindössze 3 km-re találja a Corralejo 
homokdűnéit.
Ellátás: félpanzió, all inclusive
Távolságok: óceán: 450 m; strand: 450 m

SOL BEACH HOUSE FUERTEVENTURA****

A kizárólag felnőtteket fogadó szálloda kiváltságos 
helyszínen, Costa Calmában, a Sotavento csodás 
strandján fekszik. A hotel szolgáltatásai és szobái 
jól szolgálják pihenését akár párjával, akár barátaival 
látogatná meg Fuerteventura szigetét.
Ellátás: reggeli, félpanzió
Távolságok: óceán: közvetlen; strand: közvetlen 

SHERATON FUERTEVENTURA BEACH, 
GOLF AND SPA RESORT*****

Egy lenyűgöző, elegáns üdülőhely, amelyet kifeje-
zetten családok számára terveztek. Az elegancia, a 
luxus, a kényelem és a modernitás elképesztő kom-
binációja Caleta de Fuste üdülőhelyen, közvetlenül a 
tengerparton. 
Ellátás: reggeli, félpanzió
Távolságok: óceán: közvetlen; strand: közvetlen

ELBA LUCIA SPORT AND SUITE HOTEL***

Remek elhelyezkedésű, kényelmes, kiváló ár-érték 
arányú apartmanszálloda Caleta de Fuste városában. 
Ideális nyaralási helyszín családosoknak és pároknak 
egyaránt.
Ellátás: all inclusive 
Távolságok: óceán: 830 m; strand: 2200 m, melyhez 
ingyenes transzfert biztosít a hotel.

OCCIDENTAL JANDIA PLAYA**** 
& OCCIDENTAL JANDIA MAR****

A két testvérszálloda egymás mellett található Morro 
del Jable-n, szolgáltatásaik is hasonlóak. Az Occiden-
tal Jandía Playa szinte a parton, míg az Occidental 
Jandía Mar 750 méterre fekszik az óceántól.
Ellátás: félpanzió, all inclusive 
Távolságok: Occidental Jandía Playa: óceán: 150 m;  
strand: 500 m; Occidental Jandía Mar: óceán: 750 m;  
strand: 750 m

ELBA CARLOTA****

Fuerteventura keleti oldalán, a Calete de Fuste-i golf-
klub területén, az óceánparttól pár lépésre fekszik ez 
a kellemes szálloda. A hotelben minden adott, hogy 
egy felejthetetlen családi pihenést töltsenek ezen a 
gyönyörű szigeten.
Ellátás: félpanzió, all inclusive
Távolságok: óceán: közvetlen; strand: 1000 m

H10 OCEAN DUNAS****

A frissen felújított, kizárólag felnőtteket fogadó szál-
loda Corralejo központjában található, pár méterre a 
strandtól. A kényelmes hotel valódi kikapcsolódást 
nyújt.
Ellátás: reggeli, félpanzió
Távolságok: óceán: 200 m; strand: 200 m

Legjobb szállodák Fuerteventurán
váLOGATáS RAáB SzILvIA KEdvENCEIBőL

A Kanári-szigeteken, így Fuerteventurán is a kínálatunkba tartozó összes  
szálloda rendelkezik medencével és a vendégek kívánsága szerinti ellátással. 
összeválogattam önnek a kedvenceimet, hogy nyaralásához a legmegfelelőbb 
szállást választhassa ki, akár a családjával, kettesben vagy a barátaival utazik.
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A Fuerteventurán termő zöldségek és trópusi 
gyümölcsök a vulkanikus talajnak és a rengeteg 
napsütésnek köszönhetik különlegesen zama-
tos ízüket. A messze földön híres, apró kanári 
banán édessége össze sem hasonlítható az 
itthon kaphatóakéval. Az óceán kifogyhatatlan 
éléskamrája bőven szolgál halakkal és a tenger 
gyümölcseivel.
A kisvendéglők és a piacok a legautentiku-
sabb helyek, hogy megkóstolja a tradicionális 
ételeket.

Ráncos krumpli  
és a paprikaszószok
A legtipikusabb helyi étek az apró szemű ráncos 
burgonya (papas arrugadas), amit héjastul főznek 
meg, hagyományosan tengervízben. Elengedhe-
tetlen kísérője a mojo rojo és a mojo verde, azaz 
a piros és a zöld paprikaszósz, ezeket a helyiek 
előszeretettel párosítják a halakkal, húsokkal is. 
A piros mojo szósz fő alkotóelemei az olívaolaj, 
ecet, paprika és fokhagyma – a hozzáadott 
fűszereket szigetenként is variálják. Ezt kérheti pi-
cante, azaz erős változatban is. A zöld színű mojo 
olíva, kömény, koriander és zöldpaprika finom 
keveréke, és a fokhagymás íz dominál benne.

Világdíjas kecskesajt
A szigeten szabadon legelésző kecskék tejéből 
készülő majorero a World Cheese Award tanú-
sága szerint is a világ egyik legízletesebb sajtja. 
Íze erőteljes, enyhén savanykás, ugyanakkor 
édeskés. A helyi éttermekben gyakran előétel-
ként kínálják, füstölt változata kitűnő grillezve. 
Bátran kóstolja meg a gofióval, olívaolajjal, 
paprikával, olajbogyóval érlelt változatait is! 

tipp: 
Ha kíváncsi rá, hogyan készül a híres majorero, látogasson 
el egy kecskefarmra vagy egy kézműves sajtműhelybe.

Gofio mindenhol 
A szigeten elkerülhetetlen, hogy ne találkozzon 
az őslakosok által előszeretettel fogyasztott 
gofióval, amely köretként, levesben, szószban, 
sajtban, sőt fagylaltban is előfordul. Ez a sokol-
dalú kanári alapétel valójában egy lisztféleség, 
amit az őrlés előtt megpörkölt gabonából 
készítenek. 

Kóstolja meg 
az �slakosok 
kedvenceit! 
A hagyományos kanári konyha tükrözi a helyi-
ek életmódját: egyszerű, természetes, és en-
nélfogva egészséges. ételeiben dél-Amerika, 
Afrika és spanyolország ízei találkoznak. 

Hasznos infók 
Fuerteventuráról

terület: 1660 km2

Főváros: Puerto del Rosario
lakosok száma: 113 ezer fő
Utazási okmány: Útlevél vagy új 
típusú személyi igazolvány.
légi összeköttetés: A Wizz Air 
Bécs–Fuerteventura közvetlen 
járatával.
Időzóna: Magyarországhoz képest 
mínusz 1 óra. 
Hivatalos nyelv: Spanyol. A turisták 
által látogatott helyeken beszélnek 
angolul és/vagy németül is.
Fizetőeszköz: Euró. A bankkártyát 
szinte mindenhol elfogadják.
Közlekedés a szigeten: Busszal, 
bérelt autóval, taxival. Fuerteven-
turáról rendszeres kompjárat közle-
kedik Isle de Lobosra és Lanzarote 
szigetére. 
Vásárlás: A Kanári-szigeteken a 
legalacsonyabb a forgalmi adó (7%) 
egész Európában, így kedvező áron 
lehet vásárolni ajándékot, pl. ruhá-
zati cikkeket, kézművestermékeket, 
alkoholos italokat. 
turisztikai weboldal: fuerteventura.hu 

IdŐjárás
Fuerteventura éghajlata enyhén sivatagi, 
24 ºC-os éves átlaghőmérséklettel. A téli és 
a nyári napi középhőmérséklet között mind-
össze 7-8 ºC a különbség. A legmelegebb 
időszak július–szeptember, a leghűvösebb 
december–március, eső szinte csak ilyenkor 
esik. A sziget az erős széljárásról ismert, ami 
a nyári hónapokban enyhíti az Afrika felől 
érkező forróságot. Az óceán vize kellemesen 
hűs, a Kanári-áramlásnak köszönhetően 
nyáron sem melegszik 23-24 ºC fölé, télen 
18-19 ºC-os.

Készült a ViaSale Travel megbízásából  
a Turizmus.com Magazin desztinációs mellékleteként.  
Kiadja a Turizmus Kft.,  
1074 Budapest, Munkás utca 9.  
Nyomda: Aduprint  
Fotók: Turismo de Islas Canarias 
Minden jog fenntartva. FU
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