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Gran Canaria
Gran Canaria - het mekka voor
zonaanbidders!
De Canarische Eilanden bestaan uit twee
Spaanse provincies, de westelijke
Provincia de Santa Cruz de Tenerife met
de eilanden Tenerife, La Palma, La
Gomera en El Hierro, en de oostelijke
Provincia de Las Palmas de Gran Canaria
met de eilanden Gran Canaria,
Fuerteventura en Lanzarote.
In de vroege geschiedschrijving werd
aangenomen dat bij de Canarische
Eilanden zelfs het verzonken continent
Atlantis lag, dat ten westen van Afrika zou
hebben gelegen. Rond 40 voor Christus
werden de eilanden volgens de Romeinse
schrijver Plinius ontdekt tijdens een
expeditie onder leiding van de Moorse
koning Juball. De ontdekkingsreizigers
verhaalden van grote, gevaarlijke honden,
die de eilanden bewaakten. Waarschijnlijk
stamt de naam Canarische Eilanden van
deze honden af (canis=hond in het Latijns)
en niet van de kanaries, wat vaak wordt
vermoed. Het is omgekeerd, hun naam is
namelijk juist afgeleid van de naam van de
eilanden.
Gran Canaria is met een oppervlakte van
1532 vierkante kilometer niet alleen het
meest veelzijdige eiland van de
Canarische Eilanden, maar biedt zijn
gasten als "miniatuur continent" ook
talrijke contrasten: In de ongeveer 60
kilometer tussen Maspalomas in het
zuiden en La Isleta in het noorden zijn er
drie verschillende klimaatzones en er zijn
talrijke landschappelijke en culturele
contrasten te ontdekken. Het zuiden wordt
gekenmerkt door een woestijnachtig
klimaat. En ook het beroemde
duinlandschap van Maspalomas en de
zonnegarantie voor alle strand- en
zwemliefhebbers zijn karakteristiek voor
de omgeving. Deze droge zone strekt zich
uit tot aan de zuidelijke uitlopers van het
centraalmassief, waarvan het hoogste
punt de Pico de las Nieves (1949 meter
boven zeeniveau) is. De droge zone wordt

af en toe onderbroken door vruchtbare
oases met palmbomen. Het centrum van
het eiland heeft een continentaal klimaat.
Het landschap wordt gekenmerkt door
overweldigende rotsformaties, waarvan
sommige in de wolken verdwijnen, diepe
ravijnen, uitgestrekte stuwmeren en
afgelegen bergdorpjes
Op weg naar het subtropische klimaat in
het noorden rijdt u door het "groene hart
van Gran Canaria". Uitgestrekte bossen
met dennen en pijnbomen, eucalyptussen
en laurierbomen, evenals prachtige
kleurrijke weiden domineren het
landschap. Ze worden afgewisseld door de
kleurrijke verscheidenheid van het
noorden: Dankzij de overvloedige regenval
groeien hier niet alleen bananen,
aardbeien en passievruchten, ook
avocado's, papaja's, citroenen en koffie
groeien hier uitstekend.
De typisch Canarische plaatsen als
Gáldar, Guía, Arucas, Teror en Agaete
hebben hun oorspronkelijke charme
behouden. Las Palmas in de
noordoostelijke punt van het eiland is een
kosmopolitische en bruisende stad met
één van de belangrijkste havens van de
Atlantische Oceaan.

Naam van het eiland: Gran Canaria
Hoofdstad van het eiland: Las Palmas (bijna
390.000 inwoners).
Bestuur: Gran Canaria maakt deel uit van de
autonomie regio de Canarische Eilanden.
Ligging en klimaat: Het op twee na grootste
eiland van de Canarische Eilanden ligt op
ongeveer 210 kilometer van de noordwestkust
van Afrika. Langere periodes met slecht weer
zijn heel zelden in het zuiden van Gran Canaria.
Het klimaat is het hele jaar door relatief constant
en zomers. De watertemperatuur is zelden
onder 19 graden Celsius.
Hoogste punt: De vulkaan Pico de las Nieves is
met 1.949 meter de hoogste berg van Gran
Canaria.
Oppervlakte: Gran Canaria heeft een
oppervlakte van 1.560 km².
Bevolking: Op Gran Canaria leven ongeveer
830.000 mensen.
Talen: De officiële taal is Spaans, in de
toeristische gebieden wordt ook Engels en Duits
gesproken.
Munteenheid: De munteenheid op Gran
Canaria is de Euro.
Maten en gewichten: Op Gran Canaria wordt
het metrische stelsel gebruikt.
Stroom: 220 Volt, 50 Hertz. Adapters zijn niet
nodig.
Tijdsverschil: GMT - 1. U moet u horloge dus
het hele jaar door een uur terugzetten.
Inreisvoorwaarden: Nederlandse staatsburgers
kunnen met een paspoort of identificatiebewijs
naar Gran Canaria reizen. Kinderen kunnen, tot
het voltooien van het zestiende levensjaar, naar
Portugal reizen met een kinderpas of door
vermelding in het paspoort van (een van de)
ouders. Ook de voor kinderen boven de 12 jaar
afgegeven identiteitskaart is een geldig
reisdocument.
Gezondheid: Vaccinatieeisen en
gezondheidsvoorschriften kunnen op korte
termijn worden aangepast. Kijk hiervoor op de
website van uw touroperator en raadpleeg uw
huisarts tijdig voor uw vertrek.

Reizen met kinderen
Het eiland Gran Canaria heeft een betoverende schoonheid en is ook een prachtige reisbestemming voor
gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen. Er zijn veel mogelijkheden om een spannende en toch
ontspannen gezinsvakantie door te brengen met activiteiten die de harten van de kinderen, en toevallig
ook van de ouders, sneller zullen doen slaan. Om de kinderen voor te bereiden op het verblijf in Gran
Canaria, kunnen de ouders alvast enthousiaste verhalen vertellen over deze nieuwe en interessante
vakantiebestemming. Volwassenen die een bezoek willen brengen aan de oude binnenstad van Las
Palmas, kunnen de kinderen spannende verhalen vertellen over deze oude gebouwen.
In Playa del Inglés is er een "mini-tren", een replica van een oude trein uit 1864. Jong en oud kunnen
dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur met de mini-trein door de stad rijden.
In de "Gran Karting Club" in Tarajalillo (bij Maspalomas) worden naast Senior Karts ook Mini-Karts en mini
motorfietsen voor kinderen vanaf 5 jaar aangeboden. Hier komen kleine en grote coureurs aan hun
trekken. Openingstijden: Van oktober tot maart dagelijks van 10.00-21.00 uur, van april tot september
dagelijks van 11.00 tot 22.00 uur.
Ongeveer negen kilometer boven Maspalomas bevindt zich het Los Palmitos Park. Op een terrein van
200.000 vierkante kilometer bevinden zich naast weelderige vegetatie, een vlinder- en orchideeënkas en
een zoutwater aquarium van 500.000 liter. Hoogtepunten zijn de papegaaienshow en de roofvogelshow.
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Plaats
Met ongeveer 34.000 inwoners is Arucas
de op drie na grootste stad op Gran
Canaria. De gotische kathedraal in het
centrum van de plaats geeft het stadje zijn
bijzondere uitstraling en trekt veel
bezoekers aan. De regio rond Arucas is
het belangrijkste teeltgebied voor
suikerriet, dat al sinds 1489 op Gran
Canaria wordt verbouwd. De hieruit
gedestilleerde Arucas-rum is ook buiten
het eiland bekend.
Agaete heeft ongeveer 5.700 inwoners en
ligt in het noordwesten van het eiland aan
de voet van het dennenwoud Tamadaba
en aan de uitlopers van één van de
mooiste en meest vruchtbare dalen van
het eiland. Door de grote watervoorraden
is de regio een belangrijk teeltgebied voor
de voor het land karakteristieke, tropische
vruchten en koffie. Agaete staat ook
bekend om zijn Fiesta de la Rama (feest
van de vruchtbaarheid), dat elk jaar in de
eerste week van augustus georganiseerd
wordt: De inwoners trekken dan van de
bergen naar de kust om daar met takken
op de zee te slaan! In het verre verleden
vroeg de inheemse bevolking de goden al
op deze wijze om regen.
Firgas (meer dan 7.000 inwoners) is een
van de meeste pittoreske stadjes op Gran
Canaria. Het is terrasvormig aangelegd en
fraai versierd en de "waterstraat" slingert
door het stadje. Ook de met beschilderde
tegels versierde "Keramieksteeg" moet
men gezien hebben. Firgas is bekend om
zijn natuurlijke bronnen en hier bevindt
zich de belangrijkste bottelarij voor
plaatselijk mineraalwater.
Toen de Spanjaarden Gran Canaria
koloniseerden, ontstond in Ingenio de
eerste suikermolen. Ingenio (ca. 25.000
inwoners) heeft een indrukwekkend
Museum voor kunstnijverheid. Vele
gebouwen stammen uit de vijftiende eeuw.
In oktober vindt een heel bijzonder event
plaats, het geitenbokkenfeest, waar de
hele stad aan deelneemt. Tijdens dit feest
wordt de mooiste geitenbok met een prijs
bekroond en krijgt hij een ereplaats tijdens

Bezienswaardigheden
het feest zodat het hele dorp hem kan
bewonderen.
In Las Palmas (bijna 390.000 inwoners)
wordt de geschiedenis van de eerste
Spaanse kolonie duidelijk. De Spaanse
veroveraars konden zich hier in 1478
onder het commando van Juan Rejón
voorgoed vestigen. Christoffel Columbus
kwam hier veertien jaar na het begin van
de verovering naartoe om zijn schepen
nog een laatste keer te repareren en te
verbeteren voor de grote reis.
Maspalomas ligt op 53 kilometer van de
hoofdstad van het eiland, Las Palmas de
Gran Canaria en op 28 kilometer van de
luchthaven. De 2000 hectare grote
kuststrook heeft een kustlijn van meer dan
17 kilometer. Zowel de duinen als de vijver
van Maspalomas waren oorspronkelijk
staatseigendom. Wanneer de vloed stijgt,
zorgt de opening naar zee voor fris water
in de vijver. Het bestaan van deze
constante voorraad van zoet water, die
door de verbinding met de aangrenzende
zee meer of minder zout is, heeft tot de
vorming van een oase in de laaglanden
gezorgd.
Onlangs zijn de plaatsen Santa Maria de
Guia en Gáldar aan elkaar gegroeid. Hier
bevinden zich de grootste fruit- en
groentenplantages van het eiland. De
belangrijkste vrucht is de dwergbanaan,
die halverwege de negentiende eeuw uit
Indochina geïmporteerd en dan hier
geteeld werd. De bruisende drukte in de
markthallen creëren een bijzondere
ervaring.
Telde is met ongeveer 95.000 inwoners de
op één na grootste stad in het oosten van
Gran Canaria. De smalle steegjes met
geplaveide straten zorgen voor een
romantische sfeer. 's Nachts verandert
Telde echter zijn uitstraling, wanneer de
vuurtorens, die de weg naar de kroegen
aangeven, in de straten stralen en de
discotheken en nachtclubs tot leven
komen.

Agüimes: De kerk San Sebastian lijkt op een
kunstmuseum en heeft onder andere
schitterende schilderijen en sculpturen. De kerk
is een van de best behouden gebleven kerken
van het eiland. De bouw werd pas in 1952
afgerond, hoewel al in de 18e eeuw met de bouw
werd begonnen.
De duinenwereld van Maspalomas: De
duinenformaties, die zich van Maspalomas tot
aan Playa del Inglés uitstrekken, zijn
karakteristiek voor het landschap. Het
lichtgekleurde zand, waarvan de kleine
zandkorrels door de wind worden verwaaid, heeft
een hoog kalkgehalte en stamt van koralen.
Deze groeien in ondiep water in de warme zee
en volgen de kustlijn, net als bij de vulkanische
koraaleilanden van de Stille Oceaan en aan de
Pacifische kust van Australië. De branding van de
zee tast de fragiele architectuur van de fijn
vertakte koralen aan en maalt ze vervolgens tot
fijn zand, dat eerst door de stroming aan land
wordt gespoeld en dan door de wind verder het
land in wordt gewaaid. Dat leidt dan weer tot de
metershoge stuifduinen
Barranco (dal): Hier komt u bij de heilige
plekken van de Guanches: Lomo de los Leteros.
Op de steile rotsen zijn oude inscripties en
rotstekeningen van mensen te vinden.
Santa Maria de Guia en Gáldar: Het symbool
van beide plaatsen is de bijna 450 meter hoge
vulkaan Pico de Gáldar. De prachtige gebouwen
en kerken van Gáldar, de vroegere hoofdstad
van Gran Canaria, stammen uit de tijd van de
Guanche-koningen, die hier toen resideerden.
Een bijzondere bezienswaardigheid is de kerk
Santiago de los Caballeros met een orgel met
4.700 orgelpijpen en waarin bovendien prachtige
kunstschatten te bewonderen zijn.
Las Palmas: De smalle steegjes lopen door de
eeuwenoude binnenstad. Hieraan grenst het
stadsdeel Triana, met het prachtige, met licht
gevulde bibliotheekgebouw van het eiland.
Andere bezienswaardigheden zijn het Literair
kabinet, het theater Perez Galdos en het PerezGaldos-Museum. Op de route van de oude
binnenstad naar de nieuwere wijk bevinden zich
het Doramas Park en de Tuinstad. Hier is ook het
Pueblo Canario, het "Canarische dorp", dat sinds
het begin van het project in 1934 voor het
behoud van de Canarische tradities en leefwijzen
moet zorgen.
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Tips van insiders
Uw reisleiding beveelt aan: Om van uw
vakantie op Gran Canaria een onvergetelijke
belevenis te maken, geeft de reisleiding u tijdens
de informatiegesprekken talloze goede tips. U
krijgt informatie over de mooiste landschappen,
bezienswaardigheden, stranden en waar zich de
beste clubs en restaurants bevinden. Zodat u
zich een beetje op uw vakantie kunt
voorbereiden, geven we u hier al enkele ideeën
en tips.
Jeepsafari: Verover in een open jeep de
betoverende straten van het zuiden van Gran
Canaria. Geniet van de de brede valleien, groene
palmbomen en diepe canyons. Met de jeep kunt
u door verborgen landschappen rijden die niet
met een bus of normale auto kunnen worden
bereikt. Rijdend door de ongerepte ravijnen en
langs het stuwmeer van Chira ontdekt u het hart
van het eiland. Over verharde wegen arriveert u

bij Ayacata en kunt u genieten van het prachtige
uitzicht op de Roque Nublo, het symbool van het
eiland. Bij helder zicht ziet u vanaf hier zelfs de
Pico del Teide op Tenerife! Na de lunch voert de
jeepsafari u naar het meer La Presa de las
Niñas. Hier kunt u zich verfrissen en gaan
zwemmen. De terugreis gaat dan langs de
vissersdorpen aan de zuidwestkust. Vergeet niet
uw fototoestel mee te nemen!
Lekker actief: Wie niet wilt luieren op het strand,
maar zin heeft in actie, komt bij Canarias
Extreme helemaal aan zijn trekken. Dit bedrijf
heeft een gevarieerd aanbod aan sport- en
avontuurlijke mogelijkheden. Ontdek het fraaie
landschap van Gran Canaria met een Buggy
Adventure Safari of ga downhill rijden met een
mountainbike (de tochten duren tot drie uur
lang). Met de een- en tweepersoonskajaks kunt u
ook zonder ervaring langs de kliffen en door de

grotten gaan peddelen. Er worden ook
wandelingen georganiseerd. Canarias Extreme is
te vinden in de Avda. Estados Unidos 43 in San
Bartolomé de Tirajana. Vraag uw reisleiding
naar meer informatie!

