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Vores anbefalede vandreture på Gran Canaria
Se flere og alle billeder på http://voresvandreture.dk
Turforslagene er prioriteret efter vores foretrukne ture. Vigtige noter:
• Vandreturene kræver rejsebogen ”Landscapes of Gran Canaria” fra
forlaget Sunflower Books (www.sunflowerbooks.co.uk).
Uden bogen får man svært ved at finde startsteder og følge ruterne!
Den beskriver bilture, korte og længere gåture/vandreture (dog ikke med
guide) inklusive kort og anbefalinger til udstyr som f.eks. vandresko/støvler,
varmt tøj, vindjakke. Se eksempler på turbeskrivelser på deres hjemmeside.
• Ved de ture hvor længde (km) er angivet nedenunder, skal man huske på at
underlaget man går på kan være hårdt og op/nedture (højderne) kan
være anstrengende. Husk derfor vandresko/støvler og rigeligt med vand!
• Afsæt god tid til lange ture, så der er plads til hvil. De lange ture er ofte
rigtig gode, og hvor man har vandreturen for sig selv.
• De fleste, hvis ikke alle vandreturene, kræver at man har en udlejningsbil.
Offentlig transport er ofte sparsom eller besværlig (få afgange).
• God fornøjelse!

Las Palmas, den gamle bydel - Columbus’ Hus (museum
og papegøjer, gratis adgang)

Tur 1 (***): La Culata - Roque Nublo - La Culata
Start tidligt om morgenen så du får området for dig selv og med færrest skyer!
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Tur 20 (***): Presa de la Cueva de las Niñas - Montaña de
Tauro (og retur)
Parkering på landevejen syd for bassinet Presa de la Cueva de las Niñas.
Gik mod Montaña de Tauro og retur. Flotte udsigter. Hold øje med træskilt (PR
CG-45 Casas De Tauro) tæt på parkeringspladsen.

Tur 11 (***): Barranco de Guayadeque: Montaña de las Tierras - Caldera de los Marteles
Flot tur op til et krater og retur igen.

Tur 14 (**): Bandama - Pico and Caldera
Tæt på Las Palmas – tur ned i vulkan eller rundt oppe på kanten – eller begge
dele. Planlæg turen ned i vulkanen tidligst på dagen – det kan blive varmt.
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Tur 15 (**): San Bartolome
Starter fra byen San Bartolome.

Tur 12 (**): Cruz Grande - Alto del Campanario
Rigtig flot tur i klart vejr, som er alle anstrengelserne værd.

Tur 21(***): Degollada de la Aldea - Inagua - Degollada de
la Aldea
Flot, men lang rundtur som ligger et pænt stykke væk og kun ved blå himmel.
Gå den evt. baglæns, så der drejes til højre når man kommer op.
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