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5 FINA UTFLYKTER
1. FÖR HAVS- OCH FISKÄLSKARE
Från San Felipe till Berrazalesdalen
2. BLOMMANDE ALLÉER, VULKANKRATRAR OCH VINODLINGAR
Valsequillo till Santa Brigida via
Caldera de Bandama
3. BERÄTTANDE MOSAIKTAVLOR
OCH HEMLAGAD MAT
Omkring Firgas och Arucas

4. HISNINADE UTSIKT, LUMMIG
GRÖNSKA OCH EN GROTTBY
Från bergsbyn Moya till byn Mogán
via Artenara
5. MANDELTRÄD, BAD OCH FISKE
Från Fatanga till Cruz de Tejeda via
Chira och Ayacata.
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Gran Canaria har en yta på 1 553 km² och ca 770 000 invånare. Huvudstaden
heter Las Palmas och är dessutom Kanarieöarnas största stad. Hyr bil med Avis
och åk på upptäcktsfärd! Vill du ha friheten att se dig om i ditt eget tempo och
stanna där det passar, kanske hitta din egen strand, åka ut i naturen eller besöka små byar långt från stora vägen, är hyrbil ett bekvämt alternativ. Vad sägs
om att uppleva fyra klimatzoner på en dag? Gran Canaria bjuder på fantastiska upplevelser.

1. FÖR HAVS- OCH FISKÄLSKARE
Vid kusten norr om Las Palmas ligger byn
San Felipe på en klippa direkt vid havet.
Parkera utanför byn och ta dig via dess
kaklade passager genom byn så kommer
du ut på en terrass alldeles intill Atlantens
vågor. Vid lågvatten står öbor och fiskar
och letar efter havsanemoner medan
havet brusar nedanför.
Fortsätt sedan västerut på motorvägen
förbi byarna Guia och Galdar så kommer
du fram till charmiga Agaete. Ett stenkast härifrån ligger fiskebyn Puerto de
las Nieves. Här serveras god, färsk fisk
på restaurangerna alldeles intill havet.
Förr fanns här en stenformation, El dedo
de Dios (Guds finger), som stack upp ur
havet. Stenformationen var ett populärt
vykortsmotiv, men tyvärr finns den inte

längre, då den bröts av och föll ner i
havet under ett oväder vintern 2005, till
kanariernas stora sorg. Härifrån går även
båten Fred Olsen till Teneriffa, som vid
klart väder ser ut att ligga mycket nära.
Besök den frodiga Berrazalesdalen som
ligger ett stycke förbi Agaete. Här växer
exotisk frukt som papaya, mango och
avokado. Citroner och apelsiner lyser gula
långt inne i dalen.
2. BLOMMANDE ALLÉER, VULKAN
KRATRAR OCH VINODLINGAR
Vägen mot Valsequillo, Tenteniguada och
San Mateo är bedårande vacker. Framför
allt under blomningsperioden från slutet
av januari, då du åker genom alléer av
mandelblom.
I byn San Mateo är det stor frukt- och

grönsaksmarknad lördagar och söndagar,
där det även säljs typiska kanariska produkter. Öns mest kända vulkankrater Caldera de Bandama är lätt att hitta från San
Mateo. Kör mot Tafira och sväng sedan av
mot Pico de Bandama. På vägen upp mot
kratern ligger Spaniens äldsta golfklubb
Bandama Golf. På toppen av kratern väntar en fantastisk utsikt över omgivningarna och Las Palmas. Längst ner i kratern, ca
200 meter ner, kan man se en övergiven
gård där det finns en liten odling av bland
annat apelsin- och fikonträd.
Omgivningarna runt San Mateo, Santa
Brigida och Tafira är kända för sina vinodlingar och lokala små bodegor. De flesta
vingårdarna ligger i området runt Monte
Lentiscal i närheten av Santa Brigida.
3. BERÄTTANDE MOSAIKTAVLOR
OCH HEMLAGAD MAT
På norra delen av ön ligger byn Firgas,
varifrån öns buteljerade källvatten med
samma namn kommer. Vid trappan intill
kyrkan finns stora mosaiktavlor med olika

reliefmotiv över arkipelagens öar på varje
trappsteg. Längst ner porlar en fontän
intill små parksoffor gjorda helt i mosaik
med dekorativa motiv från öns olika
kommuner. Besök kvarnen som man har
bevarat från 1500-talet och där man visar
hur det gick till att mala det rostade majs
mjölet gofio enligt den gamla metoden.
I närheten av Firgas ligger byn Arucas
som omgärdas av bananplantager. Den
vackra katedralliknande kyrkan, byggd i
den speciella arucasstenen, är från början
av 1900-talet och man ser den på långt
håll. Gör ett besök på romfabriken där
den inhemska sockerrörsrommen, ron de
Arehucas, Carta de Oro, tillverkas.
Från det sockertoppsliknande Arucasbergets trädgård är utsikten över byn och
omgivningen fantastisk. Är vädret klart
kan du se Las Canteras-stranden i Las Palmas och ända bort till Teide på Teneriffa.

bergväggen, hittar du i byn Moya. Den
vackra vita kyrkan reser sig majestätiskt
vid bergskanten. Utsikten över lummig
grönska och pinjeskog är hisnande. En
smal och kurvig väg leder över Barranco
de Laurel – skog med varierad vegetation,
och ljusår från turismens badstränder.
En annan vacker – och bredare – väg
förbinder också Moya med Fontanales.
Fortsätt därefter mot öns högst belägna
by, Artenara, 1770 meter över havet.
Här bor många fortfarande i grottor som
urinvånarna guancherna gjorde. Besök
grottkyrkan där man tillber grottmadonnan, och kanske vill du övernatta i ett
grottpensionat. Här i byn finns flera små
restauranger där du kan få dig något till
livs. Promenerar du runt kan du på många
ställen njuta av en fantastisk utsikt över
bergen. Ovanför molnen och Artenara
ligger tallskogen Tamadaba.

4. HISNANDE UTSIKT, LUMMIG
GRÖNSKA OCH EN GROTTBY
Vitkalkade hus, en del klättrande på

5. MANDELTRÄD, BAD OCH FISKE
Vägen upp från öns södra sida mot den
lilla bergsbyn Fataga går genom karg

och torr natur. Men när du kommer till
Fatagadalen, som också kallas ”De tusen
palmernas dal”, tar en fantastisk inbjudande grönska över. Gör ett stopp och
flanera i byn med små fruktträdgårdar.
Fortsätt sedan vidare upp i bergen mot
Cruz de Tejeda. Innan du kommer till
Ayacata svänger du av vid skylten mot
Chira. Där kommer du fram till en sjö, en
fördämning där man sparar på regnvatten för bevattning av odlingarna. Där kan
du bada, fiska och njuta av den frodiga
grönskan.
Du åker samma väg tillbaka, mot byn
Ayacata. Där ligger några hus och många
restauranger. Nu är du i mandeldistrikten
som i slutet av januari och under februari
slår ut i ljuvlig blomning. Fortsätt mot öns
mitt till Cruz de Tejeda som ligger cirka
1500 meter över havet. Därifrån ser du
över till Teneriffa och berget Teide vid klart
väder. Det finns ett hotell om du önskar
övernatta. Föredrar du att fortsätta vidare
kan du välja någon av vägarna till norra,
västra eller östra sidan av Gran Canaria.

