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Ve středu jsme se vydali se
studenty a učiteli na výlet
poznávat ostrov. Kolem
osmé ráno jsme se všichni
sešli
před
školou.
Nastoupili
jsme
do
autobusu a nějakou tu
dobu ze severu ostrova na
jih, než autobus zastavil a
my se mohli vydat na krásnou procházku písečnými dunami v oblasti, která se
jmenovala Maspalomas.
Napřed jsme se všichni shromáždili a vyfotili se před úžasným výhledem na
písečné duny a oceán. Poté jsme se mohli vydat směrem přes duny k pobřeží.
Lidé se na cestě dunami dělili na dva typy – ti, co šli normálně po cestě, a ti, co
běhali
v písečných
dunách, skákali do písku
a kutáleli se z kopců a
tak dále… Většina žáků si
také vyzula boty, aby se
mohla nechat masírovat
malými klacíky a kamínky
v písku.
Po nějaké době jsme
zabočili na pláž a vydali se směrem k oceánu. Pláž se jmenovala Playa de
Inglés. Mořský vzduch tam byl moc příjemný, foukal lehký vánek a oceán se
vlnil. Dali jsme si svačinu a šli se koupat. Oceán byl docela studený, takže si
většina lidí namočila jenom nohy, ale našli se i takoví experti, kteří se koupali
ve vodě tak dlouho, že
celí prochladli. Kanárské
sluníčko je ale rychle
prohřálo.
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Chvíli jsme se slunili na pláži a
užívali si teplého počasí a
potom jsme se pomalu vydali
na cestu k majáku a kolem
přírodní reservace zpátky k
autobusu. Procházeli jsme
kolem všemožných stánků,
takže si většina z nás koupila
zmrzlinu nebo něco jiného na
zub. Nezapomněli jsme se také vyfotit u pláže s lávovými kameny. Procházeli
jsme ještě také kolem písečných dun, takže jsme si mohli naposled y vychutnat
pohled na tu nádheru. Nakonec jsme nasedli do autobusu a vstřebávali všechny
ty zážitky z celého dopoledne.
Odpoledne jsme se vydali na
úplně opačnou stranu Gran
Canaria, tedy do hor. Jeli
jsme docela dlouho, asi
hodinu a půl, nakonec jsme
ale dorazili na určené místo.
Vzduch zde byl úplně jiný,
čerstvý a horský, těžko říct,
jestli se příjemněji dýchalo u oceánu nebo tady v horách, ale víme, že oboje je
velice příjemné a zdraví prospěšné.
Nějakou tu chvíli jsme se procházeli, než jsme dorazili do našeho cíle. Bylo to
velice krásné, kochali jsme se krásným výhledem na město. Kolem nás byly řeky
mraků a celé to působilo vel mi příjemným dojmem. Po nějaké době procházek
a kochání výhledy jsme se museli vydat na cestu zpátky. Večer už byl v duchu
relaxace a odpočinku. Celý
den jsme si moc užili a byl
to
pro
nás
nezapomenutelný zážitek.
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