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Gran Canaria

Oceán možností pre váš event.

Tím zaèína ako jeden celok.
Udrža tím pohromade je pokrok.
Pracova ako jeden tím je úspech.
Incentívne cesty sú výborným nástrojom pre budovanie dobrých vzahov navonok i vo vnútri spoloènosti alebo
kolektívu. Ich cie¾om je odmeni svojich zamestnancov, dôležitých obchodných partnerov alebo dodávate¾ov,
poprípade preži nezabudnute¾né dni so svojimi kamarátmi. Management spoloènosti môže prostredníctvom
incentívnych ciest významným spôsobom motivova svojich vlastných zamestnancov alebo partnerov, ohodnoti
ich výkon alebo zlepši tímovú spoluprácu.

Èo všetko môžete od nás oèakáva?
Odbornú konzultáciu vašej plánovanej akcie, návrhy variantov a možností z našej strany. Ich cie¾om je pre vás nájs
optimálne riešenie presne na mieru a pod¾a vášho rozpoètu. Komplexná ponuka služieb obsahuje leteckú dopravu,
transfery, ubytovanie, prenájmy konferenèných miestností, ponuku fakultatívnych výletov, teambuildingové
aktivity, vstupenky na kultúrne èi športové podujatia, spoloèenské akcie (bankety, rauty,…), plavby, služby
sprievodcov, poistenie… Výsledkom sú netradièné zájazdy, zážitkové alebo športové programy pod¾a vašich
predstáv.

Preèo ostrov Gran Canaria?
Gran Canaria vám ponúka srdeèné prijatie a zabzpeèí úspech vašej akcie z mnohých dôvodov.
Ostrov má miernu subtropickú klímu, v priebehu celého roka ve¾mi príjemné poèasie s priemernou roènou teplotou
23 oC, èo umožòuje usporadúva rozmanité akcie, poèas ktorých viete skåbi prácu a vo¾ný èas s prírodou.
Gran Canaria ponúka široké možnosti pre organizovanie kongresov, malých aj ve¾kých firemných akcií, recepcií a
rautov v krásnych historických pamiatkach ako aj v moderných a dokonale vybavených hotelových a
kongresových zariadeniach.
Gran Canaria je synonymom pre miešanie kultúr. Tento charakter ostrova je dedièstvom jeho dlhej histórie ako
prístavu pre cestujúcich do celého sveta. Jej obyvatelia tvoria spoloènos, ktorá je otvorená všetkým. Nesmierne
cenné archeologické, umelecké, architektonické a etnografické dedièstvo dopåòa široká ponuka kultúrnych
programov kedyko¾vek poèas roka.
Gran Canaria má výborné dopravné spojenie s väèšinou európskych miest. Cesta na ostrov trvá len dve hodiny
letecky z Pyrenejského polostrova a štyri až pä hodín z krajín strednej Európy. Medzinárodné letisko je vzdialené
iba pol hodiny od hlavného mesta ostrova Las Palmas ako aj turistických rezortov na juhu ostrova.
Gran Canaria ponúka bohatý výber hotelov s kapacitou 150.000 hotelových lôžok, z toho takmer 30.000 v hoteloch
so 4 alebo 5 hviezdièkami.
Gran Canaria je ideálnym miestom pre trávenie vo¾ného èasu. Miestne možnosti sú takmer nekoneèné: piesoèné
duny v Maspalomas, skalnaté útesy na západnom pobreží a borovicové háje na severe centrálnej oblasti ostrova.
Poèas celého roka si môžete zahra golf, vyskúša niektorý z vodných športov, absolvova treking do hôr alebo len
tak relaxova v niektorom z wellnessových stredísk na ostrove.
Gran Canaria ponúka výnimoènú kuchyòu, ktorá je bohatá a pestrá. Ryby, syry, gofio, mojo, tropické ovocie... – to
všetko je súèasou tradiènej kanárskej kuchyne, ktorú si môžete vychutna v širokej ponuke miestnych i
hotelových reštaurácií.

Názov ostrova Gran Canaria vo svojom pôvodnom význame znamená Ve¾ký psí ostrov. Je tretím najväèším, no
zároveò naj¾udnatejším ostrovom súostrovia Kanárske ostrovy.
Pôvodné obyvate¾stvo Gran Canarie nazývané Canarii alebo Guanches osídilo ostrov približne okolo roku 500
pred naším letopoètom. Nieko¾ko storoèí sa ostrov pokúšali kolonizova európski moreplavci z Portugalska a
Francúzska. Po päroènom dobývaní napokon ostrov obsadili 29. apríla 1483 vojská krá¾ovnej Izabely I.
Kastílskej. Tento poèin sa nakoniec ukázal ako významný pre budúcu zámorskú expanziu Španielska a ostrov sa
stal významným strediskom španielskych koloniálnych výprav.
Hlavné mesto ostrova Las Palmas (pôvodne nazývané Real de Las Palmas) založil 24. júna 1478 Juan Rejón, ktorý
velil prvej invázii kastílskej armády. Poèas svojej prvej cesty do Ameriky v roku 1492 strávil v Las Palmas urèitý
èas aj Krištof Kolumbus. V súèasnosti je Las Palmas spoloène s hlavným mestom ostrova Tenerife Santa Cruz de
Tenerife hlavným mesto a sídlom vlády španielskej autonómnej oblasti Kanárske ostrovy.
Ostrov Gran Canaria je známy širokou škálou mikroklimatických oblastí. Vo všeobecnosti sa dá poveda, že
priemerné denné teploty sa pohybujú od 20 °C v zimných mesiacoch do 26 °C v letných mesiacoch. Noèné teploty v
pobrežných oblastiach ani v najchladnejších mesiacoch neklesajú pod 10 °C na západe a severe ostrova, resp. 15
°C na východe a juhu ostrova. Roèný úhrn zrážok sa pohybuje mierne nad 200 mm, prièom mesiace júl, august a
september sú bez zrážok. Väèšina dažïových zrážok spadne v zimných mesiacoch, ale aj to najmä na severe
ostrova a vo vnútrozemí. Slneèný svit sa celoroène pohybuje v rozpätí 11 – 13 hodín. Sever ostrova a vnútrozemie
sú èasto zahalené oblakmi, ale na juhu ostrova sa oblaèné dni, s výnimkou zimy, vyskytujú ve¾mi zriedkavo.

Ostrov Gran Canaria ponúka širokú škálu hotelov, v ktorých môžete skåbi príjemné s užitoèným. Pracovné
stretnutia v príjemnom prostredí môžete doplni o relax v hotelových zariadeniach alebo na pláži. Po nároènom dni
si môžete oddýchnu v hotelových wellnessových centrách alebo v reštauráciách a baroch na okolí. Obchodné
stretnutia, semináre a kongresy sa môžu kona v rôznych hoteloch od hlavného mesta na severe ostrova až po hotely
pri pieskových plážach na juhu ostrova. Hotely sú vybavené najmodernejšou infraštruktúrou a sú pripravené
prijíma návštevy z ¾ubovo¾ného miesta na svete. Pre väèšie akcie je k dispozícii nieko¾ko kongresových centier,
ktoré spåòajú aj tie najnároènejšie požiadavky klientov.

Ostrov Gran Canaria je ve¾ký zábavný park, ktorý ponúka návštevníkom pestrú škálu vo¾noèasových aktivít, ktoré
si môžete vychutnáva po celý rok vo vo¾nej prírode. Gran Canaria je ostrov dýchajúci históriou, miesto, kde
môžete objavova život domorodých ¾udí, kolonizátorov, pirátov. Spoznajte Columbove túžby pri objavných
plavbách do nového sveta. Krajina ostrova vás ohúri svojou rôznorodosou od zelene lesov k modrým odtieòom
oceána, od žltého piesku pláží po èervené údolia a okraje sopeèných kráterov. Na Gran Canarii objavíte množstvo
tradícií, ktoré sa zachovali z dávnych èias. To všetko na území, ktoré bolo dlhú dobu izolované od okolitého sveta,
vïaka èomu si príroda zachovala nespoèetné množstvo endemických druhov. Iba na ostrove Gran Canaria môžete
usporiada svoje stretnutia vo zvláštnej a pozoruhodnej atmosfére. Vo¾né chvíle si môžete spríjemni jazdou na
avách cez duny alebo Oázu 1000 paliem, vychutna si miestny likér v rustikálnej likérke obklopenej banánovými
plantážami, necha sa oèari atmosférou tradiènej architektúry s malebnými drevenými lodžiami, objavova krásy
pobrežia poèas plavby na katamarane alebo absolvova firemný golfový turnaj na niektorom z majstrovských
golfových ihrísk. Toto všetko máte poèas celého pobytu na dosah ruky. Spolu s našimi partnermi vám ponúkneme
rad èinností, ktoré sú nevyhnutnou súèasou kongresov a incentívnych programov pre spoloènosti, poèas ktorých
sa formujú k lepšiemu medzi¾udské vzahy, komunikácia, tímová práca a schopnos improvizácie.

Samozrejme, nezabúdame na to, že váš event zaèína už na Slovensku. Preto sa o vás postaráme nielen na ostrove
Gran Canaria, ale zabezpeèíme vám aj pohodlnú prepravu na ostrov. Pokojne môžeme zaèa už pred vašou firmou.
Pristavíme vám pohodlný autobus, ktorý vás prepraví na letisko. Pre lety na ostrov vám vyberieme alternatívu
vhodnú pre vás. Používame linkové lety spoloèností Air Berlin/Niki a Austrian Airlines s odletmi z Viedenského
letiska Schwechat. Pokia¾ sú odlety v skorých ranných hodinách, zabezpeèíme vám ubytovanie v Bratislave a
následne dopravu na letisko. Rovnakú službu vám ponúkame aj po prílete spä do Viedne. Pre väèšie skupiny
zabezpeèujeme charterovú dopravu z ¾ubovo¾ného letiska v SR (Bratislava, Košice, Poprad, Sliaè) lietadlami
rôznych ve¾kostí.

Airbus A320

Airbus A320

Boeing 737

Bombardier CRJ-900

Fokker 100

Gran Canaria
Travel sah
a
n
t
e
v
s
Celý

do

GRAN CANARIA TRAVEL
Kubaèova 19, 831 06 Bratislava
tel.: +421-917-446793
e-mail: ck@grancanariatravel.eu

alebo kontaktujte vašu ob¾úbenú cestovnú kanceláriu

