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Kāpēc El Medano?	

•  burāšanas apstākļi ikvienam (frīraids,  
frīstails, viļņi, slaloms) 
•  smilšu  pludmale 
•  saule 360 dienas gadā 
•  vējš 260 dienas gadā 
•  valdošais vēja virziena no kreisās puses (ZA) 
•  akvatorija ir droša burāšanai 
•  gaisa temperatūra 22-30 ºC 
•  ūdens temperatūra 19-25 ºC 
•  Eiropas savienība 
•  iespēja pavadīt atvaļinājumu kopā ar “savējiem” 

 Esmu šo salu jau esmu apmeklējis jau 6 reizes un noteikti atgriezīšos! 
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Kur atrodas El Medano, 
Tenerife, Kanāriju salas	

Septiņas Kanāriju salas atrodas uz dienvidrietumiem no Spānijas un uz 
ziemeļrietumiem no Āfrikas, iepretī Marokas krastam  

El Medano atrodas Kanāriju salu arhipelagā Ziemeļatlantijas okeānā, 
Tenerifes salā. 
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Ceļojuma laiks 	

•  No 20. līdz 31.janvārim 
•  No lidostas līdz El Medano pilsētai 15 min. 
•  11 naktis viesnīcā vai apartamentos 
•  Ceļojums ietver divas nedēļas nogales 
•  Pārlidojums aizņem aptuveni 6 st. 
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Burāšana un vējš	

•  Vēja virziens – valdošais ZA, kas ir kreisās 
puses vējš (daudziem Latvijā vadošā puse) 

•  50% burājamas dienas 
•  3 līči, kas dod izvēles iespējas izvēlēties 

sev atbilstošu akvatoriju 
•  Smilšaina pludmale (klinšaina El Cabezo) 
•  Viļņi līdz 3 m (EL Cabezo līcis) 

•  Nav jūras ežu, var braukt ar plikām kājām 
(izņemot El Cabezo) 

•  Nepieciešams īsais vai pusgarais 
hidrotērps 

•  Skatoties Windguru.cz prognozes, vari 
pievienot 30-40% pie solītā vēja 
stipruma, ja plānots ZA virziens  

no www.aventuracanaria.com 
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Burāšanas vietas - La Tejita, 
El Medano, El Cabezo 	

•  El Medano ir 4 burāšanas zonas: 
•  El Cabezo (ziemeļu līcis) – 

lekšanai un burāšanai pa 
viļņiem, bijusī pasaules kausa 
sacensību vieta  

•  Mols – atrodas starp abiem 
līčiem, piemērota gludu/tīru 
viļņu braukšanai 

•  El Medano pludmale 
(dienvidu līcis) – piemērots 
frīraida/ frīstaila braukšanai 

•  La Tejita - piemērots frīraida, 
slaloma un jo īpaši frīstaila 
braukšanai   

El Cabezo 

Mole 
El Medano beach 

La Tejita 



El Medano - Tenerife	

Inventārs un noma	

•  Vindsērfinga noma Surf Center Playa Sur: 
•  piedāvā Naish buras un dēļus (2010.sezonas inventārs, izņemot wave dēļi 2009.g.) 
•  lielākā bura – 8,0 m2 
•  buras 3,4 – 5,7 m2 pa 12 vienības no katras  
•  buras 6,0 – 8,9 m2 par 8 vienības no katras 
•  274 Eiro uz 10 dienām. Bezvēja dienās ir iespējams izmantot kajakus un serfinga dēļus 
•  veicot grupas rezervāciju, par katru personu 2% atlaide no nomas maksas, piem., 10 

cilv. => 20 % atlaide katram 

•  katram burātājam ir garantēts viens vējdēlis, 
ko pēc savas izvēles ir pieteicis 

•  apdrošināšana – inventāru nav iespējams 
apdrošināt. Par katru konkrēto bojājumu ir 
jāmaksā. Piem., mazs caurums burā – 20 Eiro, 
liels – 40 

•  Burātājiem līdz ir jāņem sava trapece un 
hidrotērps 

•  Sīkāk informācija: http://www.surfcenter.el-
medano.com/  
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Savs inventārs	

•  Čārtera priekšrocībā – līdz iespējams paņemts savu inventāru! 
•  Speciāls piedāvājums – 30,- Ls abos virzienos!!! 
•  Kopā svars nedrīkst pārsniegt 32kg 
•  Jābūt iepakotam visam 1 somā 
•  32kg apmēram var salikt 1 dēli, 3 buras, 2 mastus un 1 bomi 
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Papildus izklaides	

•  Riteņi – sala ir klinšaina, zaļa, 
kalnaina, krāšņa (Fun Factory ir riteņu 
noma http://www.funfactory.com.es/). 
Labs variants ir ar auto uzvest riteņus 
kalnā virs mākoņiem un laisties lejā 

•  Sērfings 
•  Lekšana no klints 
•  Kajaki  
•  Snurkelēšana 
•  Pastaigas pa kalniem  
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Papildus izklaides, auto noma	

Apskates vietas: 
•  Maska – pasakains kalns, klints 
•  La Laguna – vecā galvaspilsēta 
•  Santa Cruz – jaunā galvaspilsēta 
•  Puerto de la Cruz – gleznaina pilsētas piekraste 
•  Loro  parque – liels un krāšņs zooloģiskais parks ar 

šoviem 
•  Kandes del Teide - 3718 metru augsts vulkāns, kas ir 

lielākais Spānijā (trešais lielākais pasaulē) 

•  Ja jums ir doma vakaros un bezvējainās dienās 
ceļot apkārt salai, tad auto noma uz visu ceļojuma 
laiku būtu īstā izvēle 

•  Auto noma ir salīdzinoši lēta (VW Polo uz 11 
dienām maksā ap 230 Eiro)  

•  Auto noma Nizacars: http://www.nizacars.com/ vai 
arī pašā El Medano centrā ir pieejamas 3 nomas 

•  Salai daļēji apkārt ir autobānis, daļēji serpentīna 
ceļi 
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Viesnīca El Medano	

•  Attālums līdz nomai (Surf Center Playa 
Sur) – 7 min. 

•  24 stundu recepcija, valūtas maiņa, 
automašīnu noma  

•  2 lifti, 5 stāvi 
•  Telefons, satelīta TV 

•  Restorāns 
•  4 terases ar skatu uz jūru 
•  Baseins 
•  3 zvaigznes 
•  Sīkāka informācija: http://

www.hotelmedano.com/ 
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Apartamenti Casa Medano	

•  Attālums līdz nomai (Surf Center Playa Sur) – 3 
min. 

•  Katram apartamentam 30m2 terase ar skatu uz 
okeānu 

•  Viena istaba ar dubulto gultu, otra ar 2 atsevišķām  
•  Veļasmašīna, virtuves iekārtas, TV, WiFi 
•  Moderns interjers 
•  Sīkāka informācija: http://www.martinez.ch/

Apartments2bedrooms.htm   
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Ceļojuma izmaksas	

  

Ceļojuma cenā iekļauts –  
•  lidojums ar nodokļiem 
•  transfērs  
•  dzīvošana divvietīgā numurā 
•  Brokastis 
•  Konsultācijas 
•  Bildes 

1.var. 
Vienam cilvēkam dzīvojot El Medano 
viesnīcā divvietīgā numurā ceļojums 
izmaksā 590,- Ls   

Ceļojuma cenā iekļauts –  
•  lidojums ar nodokļiem 
•  transfērs  
•  dzīvošana četrvietīgos 

apartamentos 
•  Konsultācijas 
•  Fotogrāfs 

2.var. 
Vienam cilvēkam dzīvojot Casa 
Medano divu istabu apartamentos 
numurā ceļojums izmaksā 490,- Ls 
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Pievienojies arī Tu!	

  
  

  

 Pirmās iemaksas (200 Ls apmērā) gala termiņš 1.novembris! Brauciens ir spēkā, ja brauc 
vismaz 12 cilvēki. 

Pieteikties pa e-pastu: krish@lat168.lv 
E-pastā norādīt: 
•  vārdu, uzvārdu  
•  personas kodu 
•  dzīvosi viesnīcā vai apartamentos 
•  ar ko kopā plāno dzīvot? 
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Vizuāla pieredze iepriekšējos 
braucienos	

Bildes: 
•  2010.gada maijs, augusts: http://picasaweb.google.com/krisjanis.tutans   
Video: 
•  2006.gada novembris: http://www.vimeo.com/guntars/videos  
•  2007.gada aprīlis: http://vimeo.com/15153654   
•  2008.gada aprīlis: http://www.vimeo.com/15151566  
•  2008.gada novembris: http://vimeo.com/15150957  
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Papildus informācija	

•  Apraksts par salu no The kite and windsurfing guide: http://
www.lat168.lv/files/ElMedano_review.jpg   

•  Planet Windsurf: http://www.planetwindsurf.com/destinations/
tenerife/tenerife.asp 

•  Žurnāla Boards apskats: http://www.boards.co.uk/articles/
index.asp?ID_A=41&article_type=23 

•  Webkamera pludmalē: http://www.medano.com/vision/beach/
medanobeach.jpg 

•  Salas gids: http://www.eurosol.com/guide.htm 
•  Windsurfingtenerife.com: http://www.windsurfingtenerife.com/  
•  Pieejamas vēl sekojošas vindsērfinga nomas: www.otc-

windsurf.com un http://www.clubwindsurf77.es/    

Kontakti: 
•  Krišjānis Tūtāns 
•  m. 29168496 
•  e-pasts: krish@lat168.lv 


