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Mis ze niet! In onze top 10-lijst vind je de belangrĳkste
bezienswaardigheden, van de absolute nummer 1 tot en
met nummer 10.

MUSEO CANARIO P54
Het belangrijkste museum van de
Canarische Eilanden vind je in Las
Palmas de Gran Canaria. Hoe het
leven en de cultuur van de oudCanarische bevolking eruitzagen,
ontdek je hier. Het beroemdste erfstuk van weleer is het Idool van Tara.

DUNAS DE
MASPALOMAS P124
Je waant je in de Sahara in dit
imposante duinlandschap tussen
Maspalomas en Playa del Inglés
(afb. links). De duinen zijn voor het
grootste deel tot 10 m breed en tot
20 m hoog.

Bandama heb je een geweldig uitzicht op het vulkaanlandschap en
de huizenzee van de hoofdstad.

JARDÍN CANARIO P83
De botanische tuin herbergt de buitengewone plantenrijkdom van de
Canarische Eilanden, waaronder de
imposante drakenboom.

TEROR P86
Dit plattelandsstadje, waar oude
huizen in historische wijken artistieke balkons en idyllische patio’s
hebben, geldt als de ‘meest Canarische’ stad van het eiland.

PUERTO DE MOGÁN P128
ROQUE NUBLO P106
Een geliefde wandelroute naar een
bizarre rotspunt, die tot in de wolken
lijkt te reiken. De beloning voor deze
klim: een geweldig uitzicht.

Ook op Gran Canaria is een
‘Klein Venetië’: dit prachtige kustplaatsje, met deels in het water
gebouwde huizen aan de jachthaven.

CENOBIO DE VALERÓN P78

PALMITOS PARQUE P132

De grotten van de oorspronkelijke
bewoners, een complex met 300 in
tufsteen uitgegraven ruimten, geldt
als een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van de Canarische Eilanden.

In dit meer dan 200.000 m2 grote
‘tuinlandschap’ huizen meer dan
200 vogelsoorten, maar ook andere
dieren. Sommige dieren treden zelfs
op in shows.

CALDERA DE BANDAMA P80

Vanaf dit hoogst gelegen dorp op
het eiland heb je een spectaculair
uitzicht over de bergen, in het bijzonder vanaf Mirador de Unamuno.

ARTENARA P109
Deze bijna helemaal ronde krater is
het resultaat van een enorme eruptie. Vanuit het nabijgelegen Pico de
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HET

GRAN CANARIAOntdek wat het eiland te bieden heeft en beleef de unieke
sfeer zoals de Canarios dat doen.
MERCADOS

IR DE TAPAS

Weekmarkten en markthallen zijn in
heel Spanje de beste plaatsen om
inkopen te doen. Hier vind je verse
levensmiddelen, fruit en groente,
kaas, vlees en worst, maar ook kleding en huishoudelijke artikelen.
Het is bovendien leuk hier te shoppen, want de verkopers babbelen
graag met hun klanten. Veel van
de etenswaren mag je vaak ook
proeven.

Spanjaarden gaan vaak van de ene
bar naar de andere, en daar eten ze
vaak tapas: kleine hapjes. Dergelijke tapas kunnen prima het avond-

PICKNICK
Spanjaarden houden ervan om in
zonnige weekeinden buiten te gaan
picknicken. Erg geliefd daarvoor is
de Cueva de las Niñas, een licht
dennenbos, met diverse barbecueplaatsen en stromend water
(p113), aan een stuwmeer. Bij
het barbecuen kom je gemakkelijk
in contact met andere dagjesmensen. Vanaf Ayacata kun je via een
goed aangeduide asfaltweg naar de
‘Meisjesgrotten’.

Van bar naar bar gaan: het kroegleven in
het oude centrum van Las Palmas

6
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GEVOEL

eten vervangen! Ga bij voorkeur
naar bars waar het erg druk is. In
die gelegenheden smaken de aangeboden lekkernijen meestal ook
het best, en je knoopt er gemakkelijk gesprekken aan met andere
gasten. De leukste tapasstad op
Gran Canaria is Las Palmas

_Gran Canaria 001-196.indb 7

(www.atapear.com/guia-de-baresde-tapas/provincia-de-las-palmas).

PASEO LAS CANTERAS
De grootste uitgaansstraat van het
eiland is de Paseo Las Canteras in
Las Palmas, aan het gelijknamige
strand. Hier vind je veel kroegen en
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Het Gran Canariagevoel
iedereen komt er: jong en oud, chic
of sportief gekleed. Op de late
avond zie en hoor je hier zelfs nog
kinderen rondhangen. Het is
gewoon hartstikke leuk hier te flaneren en om naar andere flanerende mensen te kijken.

In beide theaters is altijd iets te
beleven. Het internationale muzieken filmfestival wordt in het auditorium gehouden en het hele jaar
door zijn er heel diverse concerten
te horen.

BODEGA’S
DUNAS DE MASPALOMAS
Een rit op een dromedaris door de
Sahara-achtige duinen van Maspalomas kan uitmonden in een woest
avontuur: je voelt je als een Toeareg
in de Sahara en krijgt onderweg van
de gidsen interessante informatie
over kamelen (p152).

TEATRO PÉREZ GALDÓS/
AUDITORIO ALFREDO KRAUS
Wie de inwoners eens wil zien tijdens concerten of theateruitvoeringen, moet in Las Palmas naar een
voorstelling in Teatro Pérez Galdós
of Auditorio Alfredo Kraus.

Op Gran Canaria zijn er rond de 60
bodega’s. De meeste bevinden zich
in het noordoosten van het eiland,
bij Las Palmas, maar ook in andere
plaatsen kun je wijnkelders bezoeken. Casa del Vino in Santa Brígida
(C/ Calvo Sotelo 26, di-vr en zo
10-14 uur) presenteert alle wijnen
van Gran Canaria. In de tentoonstellingszaal kom je alles te weten
over wijnbouwtradities op Gran
Canaria en kun je advies inwinnen
bij het vakkundige personeel. In
Tasca del Vino kun je genieten van
Canarische specialiteiten.

FIËSTA’S
Om de religieuze inborst, maar ook
de uitbundigheid van de inwoners
van Gran Canaria te leren kennen,
moet je echt eens een religieus
feest bijwonen. Het grootste is ‘La
Virgen del Pino’ in Teror, in het binnenland. Maar elke dorpskermis is
minstens zo indrukwekkend, want
vrijwel elke gemeente eert eens per
jaar de eigen beschermheilige –
eerst met een kerkelijke mis of processie, daarna met goede spijzen,
dans en vuurwerk.

Palmzondagsprocessie in Teror

8
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Het magazine

Droomeiland?
Waar denk je aan als je de naam Gran Canaria hoort? Waarschijnlijk aan goedkope charters, mooie stranden, watersport, zon het hele jaar door en toeristen die nachten doorhalen in clubs. Werp eens een blik achter de schermen van
dit vakantie-eiland en je krijgt een veel rijkere indruk.
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Aankomst
Vliegveld Gran Canaria

De meeste mensen komen aan op Aerupuerto de Gran Canaria, 22 km ten
zuiden van Las Palmas aan de oostkust van het eiland (www.aena.es).
nD
 e meeste reizigers met een verzorgde reis worden op het vliegveld
opgehaald door vertegenwoordigers van de touroperator en per bus naar
hun logies gebracht.
nD
 e grootste autoverhuurbedrijven hebben een balie in de aankomsthal,
waar je ook geld kunt wisselen.

Transfer van vliegveld Gran Canaria naar Las Palmas

n De snelste maar duurste manier is per taxi, en taxi’s staan voor het
vliegveld.
nV
 anaf het vliegveld rijden buslijnen 1, 5, 11, 60 en 91 in ongeveer
30 min naar Las Palmas (www.globalsu.es). Een kaartje naar station San
Telmo in Las Palmas kost € 2,30. Lijn 1 rijdt het vaakst – van 5.25 tot
23.20 uur, in de spits iedere 20 min.
Het busstation bevindt zich bij de vertrekhal voor EU-vluchten. Nadat je
je bagage hebt opgehaald, moet je een verdieping omhoog (met roltrap
of lift) en de bordjes volgen. Kaartjes zijn verkrijgbaar in de bus of bij de
ticketautomaat op het station.

Van vliegveld Gran Canaria naar de zuidkust

n De snelste maar duurste manier is per taxi, en taxi’s staan voor het
vliegveld. De kosten verschillen.
n L ijn 1 rijdt naar Puerto de Mogán, lijn 91 naar het toeristengebied Playa
del Cura, lijn 5, 36, 66 en 90 naar Maspalomas. De rit naar Maspalomas
duurt één uur en kost € 4,05. Buslijn 36 rijdt van 5.40 tot 18.40, lijn 66
van 7.20 tot 20.20 en lijn 90 van 6.30 tot 20.30 uur, telkens ieder uur.
’s Nachts rijdt lijn 5 van het vliegveld naar Maspalomas.

Aankomst over zee

n Passagiers- en veerboten vanaf het Spaanse vasteland en vanaf de
andere Canarische Eilanden komen aan in Puerto de la Luz in Las
Palmas. De schepen van Fred. Olsen doen ook de haven van
Agaete aan.

Autoverhuur

n De grootste autoverhuurbedrijven hebben een balie op het vliegveld.
nH
 et is doorgaans sneller en goedkoper om van tevoren te reserveren.
 m een auto te huren moet je boven de 21 zijn en je hebt een creditnO
card, paspoort en rijbewijs nodig.
n In Las Palmas en alle grote toeristencentra kun je een auto huren, dus
tenzij je ergens achteraf verblijft, kun je beter de bus naar je plaats van
bestemming nemen en daar een auto huren.
n In alle grote toeristencentra zijn terreinwagens te huur, maar die moet je
van tevoren op het vliegveld reserveren.
nV
 anaf het vliegveld loopt snelweg G-1 naar het noorden naar Las Palmas
en naar het zuiden naar Puerto Rico.
nA
 vis: tel. 9 28 09 23 13; www.avis-europe.com
n E uropcar: tel. 9 02 10 50 55; www.europcar.com
nH
 ertz: tel. 9 28 57 95 77; www.hertz.com
38
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Wandelingen & tochten

1

LAS PALMAS
Wandeling

AFSTAND: 3 km
DUUR: 1,5-2 uur
BEGIN-/EINDPUNT: Parque San A Telmo188 C2

Een rustige wandeling om deze
oude wijk te verkennen. Een prima
begin voor bezoekers die de stad
voor het eerst bezoeken en het
belangrijkste willen zien.

!–"
Verlaat het busstation en loop
door Parque San Telmo (P63)
recht op het militaire hoofdkwartier
af, ga dan linksaf, de Calle Mayor
de Triana (P64) in. Dit winkel- en
voetgangersgebied begint vlak bij
het kapelletje aan de zuidkant van
het park. Volg de winkelpromenade
en bewonder de mix van modernistische en neoklassieke gevels.
Ga aan het eind van de straat met
de bocht mee naar links. Je bent
dan bij Teatro Pérez Galdós, het
belangrijkste theater van de stad.
Het stamt uit 1858, brandde in
1918 af en is na de herbouw naar
de gerenommeerde romanschrijver genoemd. Voor het theater
herinnert een borstbeeld van de
Franse componist Camille SaintOnderweg: in de Calle Mayor de Triana

Y

Saëns aan zijn bezoek aan Gran
Canaria.

"–#
Steek voorzichtig de drukke Careta
del Norte tussen Triana en Vegueta
over. Nu nader je het oudste deel
van de stad. Neem aan de overkant een kijkje op de Mercado de
Vegueta (P62) of stop voor koffie
met churros (beignets) bij een van
de marktbars.

#–$
Verlaat de markt via Calle Mendizábal, de grootste winkelstraat van
Vegueta, met overal cafés en bars.
Het mooie renaissancegebouw aan
het eind van de straat kwam in
1776 tot stand als koninklijke
vereniging voor ‘vrienden van
Spanje’. Ervoor staat een borstbeeld van Don José de Viera y Clavijo (1731-1813), de eerste historicus van de Canarische Eilanden.
Ga rechtsaf Calle de los Balcones
in, een van de aardigste straten
van Las Palmas. Let rechts
op Casa de la Orden del
Cachorro Canario (de
orde van de vilthoed),
een vereniging,
gewijd aan Canarische cultuur. Aan
deze straat staat
ook het Centro
Atlántico de Arte
Moderno (P62),
een modern kunstmuseum, verstopt
achter een 18e-eeuwse
gevel.

HospitalH
San Martin
San

154
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