
La Gomera  18.1.2016 

Jednodenní zájezd zprostředkovaný CK Fischer.

Ostrůvek s rozlohou 370km  2, s průměrem cca 27km a počtem obyvatel kolem 26 000, z čehož 8000 žije v
hlavním městě a přístavu ostrova San Sebastianu. Pro srovnání Praha má cca 500km2.  Gomera má od roku 1999
i letiště s jednou dráhou 1450m.

Gomera byla poslední zastávkou Kolumbovy výpravy, aby zde v srpnu 1492 nabral vodu a nějaké poslední
zásoby potravin a 3.srpna  odplul na cestu do neznáma.

Zvláštností ostrova je „pískací“  jazyk Silbo, který se zde vyvinul jako speciální způsob dorozumívání, neboť je
v neprostupném terénu slyšet i na 4km na rozdíl od mluveného slova.

Ostrov jsme navštívili  standardním zájezdem nabídky CK Fischer,  bohužel  výklad byl  buď ve španělštině,
angličtině,  francouzštině  či  němčině  -  na jednoho průvodce je  to  obdivuhodný výkon, ale  úroveň vnímání
rychlého  drmolení  je  pro  nerodilé  posluchače  poměrně  nesrozumitelná,  cena  zájezdu  64  EUR  za  osobu
(doprava busem od hotelu,trajekt tam i zpět , autobus na Gomeře, oběd a busem zpět k hotelu) je asi přijatelná,
nejlevnější  v Playa  de  las  Americas   nabízeli  za  49  EUR!  S jakými  službami  netuším.  Já  sama  jsem se
pokoušela z Prahy přes net zajistit pro dvě osoby trajekt na Gomeru, ale s převozem auta a ještě i s pojištěním
půjčeného auta na jiném ostrově mohou být problémy by  byla dražší cena  než cena zájezdu a ostatně platba
předem, kterou vyžadovali, se nedala uskutečnit nejen pro absenci eurového účtu, ale i kvůli přesnému udání
datumu a hodiny naší cesty.
 
První trajekt z Los Cristianos vyjíždí v 9:00 a poslední z Gomery se vrací v 16:30 v pracovní dny, v neděli
trochu později. Trajekty zajišťují dvě společnosti : Armas, tou jsme jeli my, a pak Fred Olsen, která provozuje
rychlolodě. Doba jízdy asi hodinka, rychlolodí 40 minut.

V 7:15 nás vyzvedl bus u hotelu, objel ještě několik hotelů a dopravil nás do Playa de las Americas, kde jsme
přestoupili do busu, který nás dovezl k trajektu a jezdil s námi po ostrově. Pro první seznámení s ostrovem asi
ideální. Nevýhodou bylo, jak už jsem předeslala, že průvodce drmolil neuvěřitelně rychle ve 4 jazycích naučené
fráze, že mu stěží rozuměli rodilí posluchači, natož já se svou středoškolskou angličtinou… 

Bus měl první asi 30minutovou zastávku v obci Hermigua u malé botanické zahrady (s výkladem o pěstování
banánů). Pak se sjelo k miradoru na Tenerife a severní pobřeží ostrova a odtud už bus stoupal do Las Rosas
k vyhlídkové restauraci, kde byl objednán oběd: polévka, kuře nebo ryba s přílohou, minerálka a červené vínko.
Byl spojen i s ukázkou jazyka Silbo, který se nyní učí na Gomeře ve školách jako nepovinný předmět. Po obědě
nás bus zavezl do NP Garajonay, místa zvaného Laguna Grande – nejrozsáhlejšího piknikovacího místa na
Gomeře  (nad  1200m),  kde  se  nachází  jak  infocentrum,  tak  i  východiště  pěších  túr  vavřínovými  lesy  a  i
výstupová cesta na nejvyšší horu ostrova Garajonay 1487m. My měli během 30 minutové pauzy si možnost
obejít pouze trasu číslo 3 (okruh 900m) a podívat se z blízkého miradoru na ostrov El  Hierro. Pak už se začalo
sjíždět serpentinami do San Sebastiánu se zastávkou u miradoru na Roque  de Agando. V San Sebastiánu bylo
asi 45 minut do nástupu na trajekt. Město má malé historické centrum s kostelem, kde se modlil Kolumbus před
svým odjezdem, a se starou obranou věží Torre del Conde, u které leží příjemná písková pláž téměř bez vln
s hrubším  pískem. Za přístavem je druhá, sice též s hrubým pískem, ale dost bičovaná větrem alespoň v době
naší návštěvy.

Pak už jen nástup na trajekt a odjezd směr Tenerife. Bohužel jsem v drmolení průvodce nepostřehla, že bus do
Los Gigantes bude stát už  na parkovišti u přístavu, nikoli, že nás přemístí do druhého busu  na stejném místě
jako ráno. Takže bus nám ujel a my museli použít služeb Titsa-takže minimálně hodinová ztráta a 2x2:90 EUR
navíc,  autobusy do Los Gigantes naštěstí  jezdí v cca 30minutových intervalech a zastávku busu jsme našli
během 15minut.

A odkaz na fota z Gomery  http://anajpo.rajce.idnes.cz/2016_01_18_La_Gomera/
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