
Wybierz datę wizyty 
wystarczająco wcześnie 
(z odpowiednim 
wyprzedzeniem, gdyż 
liczba zezwoleń na 
wstęp jest ograniczona 
do 200 dziennie).

1/ Odwiedź stronę www.reservasparquesnacionales.es
i sprawdź dostępność w wybranym terminie, po czym zarezerwuj 
bezpłatne zezwolenie. Możesz też odwiedzić stronę Volcano Teide 
http://volcanolife.com/senderismo_en_el_teide i wybrać jedną 
z wyjątkowych atrakcji, nie martwiąc się o uprzednie uzyskanie 
zezwolenia.

2/

Wszystko, co musisz 
wiedzieć, aby wspiąć 
się na krater Teide.
Jeśli w najbliższej przyszłości 
planujesz wjechać kolejką linową na 
Teide, powinieneś wiedzieć, że od 
górnej stacji kolejki linowej odchodzą 
3 różne szlaki, które Cię zachwycą: 
Fortaleza, Pico Viejo i Telesforo 
Bravo.

Po szlakach Fortaleza i Pico Viejo 
można chodzić swobodnie (ale z 
szacunkiem dla Parku Narodowego). 
Jeśli jednak nie chcesz schodzić z 
Teide nie zwiedziwszy jego szczytu, 
wykonaj kilka prostych kroków:

WĘDRÓWKA 
GÓRSKA
Dotrzyj na szczyt Teide 
dzięki kolejce linowej

WYCIECZKA VIP
Odkryj jeden z 
największych kraterów na 
Wyspach Kanaryjskich w 
towarzystwie przewodnika

Odwiedź stronę 
www.telefericoteide.com 
i kup swoje bilety online. 
Unikniesz kolejek, a w 
zależności od godziny 
przejazdu możesz nawet 
skorzystać ze zniżki!

3/ 4/ Wejdź na szczyt, 
podziwiaj widoki, zrób 
sobie selfie i udostępnij 
je na naszych profilach 
społecznościowych z 
hashtagiem #loveTeide, 
żeby pochwalić się 
wszystkim swoim 
najnowszym wyczynem!

5/

 A żeby wszystko 
poszło gładko...
Załóż buty odpowiednie do górskich wędrówek 
(żeby Ci nie przyszło do głowy założyć klapki!)
Zabierz ciepłe ubranie, bo będziesz na najwyższym 
punkcie Hiszpanii!
Zabezpiecz się przed udarem słonecznym i nie 
zapomnij o okularach przeciwsłonecznych. 
Weź ze sobą wystarczającą ilość wody, żeby się nie 
odwodnić. Na górnej stacji kolejki linowej nie ma 
automatów z wodą.
Zabierz suchy prowiant dla uzupełnienia energii.
Pamiętaj, że jesteś na terenie chronionego parku 
narodowego: nie śmieć, nie podnoś kamieni, nie 
zrywaj roślin, nie dotykaj zwierząt, nie rozniecaj 
ognia i nie hałasuj.

Jak wiadomo, lepiej dmuchać na zimne...
Pamiętaj, że bilety na kolejkę linową na 
Teide zakupione przez Internet trzeba 
wymienić w kasie (za to w szybszej 
kolejce!)
Zalecamy Ci dotrzeć do naszych obiektów 
z odpowiednim wyprzedzeniem, przed 
godziną widniejącą na Twoim zezwoleniu.

 Porady, aby dotrzeć 
na szczyt na czas:Bądź na początku 

szlaku Telesforo 
Bravo o godzinie 
wyznaczonej na 
Twoim zezwoleniu, 
okaż je strażnikowi 
i rozkoszuj się 
wspinaczką!


