VIDEOMATKA: Laajan valikoiman edullinen
marketti löytyy Los Cristianoksen laidalta
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Los Cristianosissa on avattu iso kauppakeskus.
Erikoisliikkeiden lisäksi siinä on marketti, josta
löytyy sekä edullisimmat päivittäistavarat että
tuliaiset. - Katso videokuvat!
Los Cristianos näkyy videokuvassa vasemmalla, keskellä satama,
josta laivat lähtevät lähisaarille, muun muassa La Gomeralle.
Oikealla avautuu näkymä Americasiin.
Kuvaushetkellä vallitsi niin kova tuuli, että puhe ei tallentunut
kunnolla videokuvaan.
Kauppoja, putiikkeja, tapasbaareja ja ravintoloita on kaupungin
yläosassa kävelykatujen varsilla. Playa de las Vistasin ranta on
suurin ja koko Teneriffan eteläisen rannikon paras. Los Cristianos
sopii hyvin sekä lapsiperheille, golfareille että vain aurinkoa
haluavalle.

FAKTAT:
Los Cristianos
Lentoaika: Noin 6,5 tuntia Helsingistä
Aikaero: Suomen aika -2 tuntia
Uiminen: Los Cristianoksessa on kaksi hienohiekkaista laavarantaa,
joiden pituus on 500 ja 800 metriä ja leveys 30 ja 60 metriä.
Aktiviteetit: Tennis, squash, melonta, purjelautailu ja vesiurheilu.
Golfkenttiä: Golf del Sur, 27 reikää (15 km), Amarilla Golf, 18 reikää
(15 km), Golf las Américas, 18 reikää (2 km), Golf Adeje, 18 reikää
(La Caletassa).
Ravintolat: Los Cristianoksessa on useita ravintoloita, kahviloita ja
tavernoja.Paikalliset aterioivat usein myöhään, iltayhdeksältä koko
perheen kesken.
Hintaesimerkkejä: Pasta alk. 8,50 €, pizza alk. 9,50 € ja salaatti
alk. 6,50 €. Pippuripihvi lisukkeineen alk. 21 € ja jälkiruoka alk. 6 €.
Tapasannokset alk. 3 €. Paikallinen olut 50 cl alk. 2 € ja Heineken
alk. 2,50 €, virvoitusjuoma 33 cl alk. 2 €, lasillinen viiniä alk. 2 €,
kahvi 1,50 €, paikallinen viini 75 cl alk. 7,50 €
Kauppahintoja: paikallinen olut 33 cl 0,50 €, viini 75 cl alk. 5 €, vesi
1 ½ litraa 0,50 €, virvoitusjuoma 1 ½ litraa 1,50 €
Kulkuyhteydet: Busseja kulkee suurimpien kaupunkien välillä.
Taksi. Laivayhteydet Los Cristianoksesta La Gomeralle, La Palmalle
sekä El Hierrolle. Paikallisbussit mm. Santa Cruziin, Puerto de la
Cruziin ja Los Gigantesiin.
Ilmasto: Teneriffalla on neljä ilmastovyöhykettä: subtrooppinen,
välimerellinen, keski-eurooppalainen ja pohjois-eurooppalainen
ilmasto. Parissa tunnissa voi siirtyä subtrooppisesta Los
Cristianoksen lämmöstä joulukorttimaisemiin La Cañadasiin. Teide
jakaa saaren ilmastollisesti kahtia: etelässä on lämmintä, kuivaa ja
karua, kun taas pohjoisessa rehevää ja vehreää

