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Alt du trenger vite om Gran Canaria i Spania
Gran Canaria på kanariøyene i Spania er
feriedestinasjonene for nordmenn. Ikke
rart med et klima som gir
badetemperaturer hele året rundt, samt
godt tilrettelagt med norsk skole,
barnehage, klubb og kirke.

virkelig blitt en av de store

I denne guiden skal vi ta for oss alt du
trenger vite om Gran Canaria ,
uansett om du skal dit på ferie, eller har
tenkt å bosette deg der for store deler av året.
Et kontinent i miniatyr brukes ofte når man skal omtale Gran Canaria, for dette er en øy
som ikke bare har re helt forskjellige klimasoner, men også det som mange anser som
verdens beste klima. Den beste måten å oppdage det uberørte Gran Canaria er å leie en
leiebil og kjøre seg vill på landsbygda. Det nnes mange landsbyer og små steder som ennå
ikke er inntatt av turister, og her kan man møte den lokale kulturen på nært hold. Les mer
om 21 byer og kommuner på Gran Canaria som er verdt et besøk.
Gran Canaria kan være så mye mer,for den reisende med sans for kultur, mat og eventyr.
De ulike delene av Gran Canaria har hver sine egne karakteristikker – i sør har du de mest
besøkte stedene og strendene, med sanddynene ved Maspalomas, partylivet i Playa Del
Ingles, og Gran Canarias Venezia, Puerto de Mogan. Nordover nner du ekte europeisk
storbyliv i hektiske og glade Las Palmas, og de mer urørte landsbyene. For de finnes faktisk.
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At det er en fryd å oppdage Gran Canaria på egen hånd, er ingen myte. Øya har, som alle
Kanariøyene, en litt annen høysesong enn landene rundt Middelhavet. Det er i desember
til mars det er som fullest på hotellene, fordi temperaturen holder seg så stabil året rundt.
Det er sjelden for kaldt til å bade. Den mer aktive reisende trekker opp i fjellene i sentrale
strøk av øya, et paradis for fotturer når temperaturen ikke er på det høyeste.
Om du først er på Gran Canaria og ønsker å benytte tiden til noe annet enn solslikking og
shopping på et av markedene så må du teste ut en av de fantastiske golfbanene som nner
sted i utrolig livlige omgivelser. Golf på Gran Canaria passer like godt for nybegynnere
som viderekommende. Og dersom du aldri har spilt golf før, så kan de ulike golfbanene
tilby gode trenere som hjelper deg med golfsvingen.
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Severdigheter Gran Canaria
Gran Canaria har mer enn 80 strender, fra
velutstyrte resorts med alle fasiliteter til
fantastiske skjulte viker med gylden sand.
Men øya har så mye mer å tilby utover de
vakre strendene. Her nnes det otte
museer, historiske kirker, giganstiske slott,
vakre golfbaner, turer med guide, og ikke
minst et bredt utvalg av fornøyelsesparker for
både store og små. Hva med en dagstur til Las
Palmas for shopping, restauranter og et fantastisk uteliv?. Gran Canaria har alt du trenger
for en uforglemmelig ferie, og det skulle ikke mangle på aktiviteter eller ting å gjøre for
dem som våger å utforske øya. Les mer om severdigheter Gran Canaria

Aktiviteter for barn på Gran Canaria
Aktiviteter, severdigheter og opplevelser for barna
på Gran Canaria i Spania. Gran Canaria er et helårs
feriested, så om du velger å reise om sommeren eller
om vinteren, vil du garantert nne nok av ting å
gjøre her. Gran Canaria er en av Kanariøyene like
utenfor kysten av Marokko, og er bare litt over en
re og en halv times ytur fra Norge. Det er nok av
aktiviteter for alle, men vi har listet opp de beste tingene å gjøre på Gran Canaria med
barn. Les mer om aktiviteter for barn på Gran Canaria
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Opplevelser og aktiviteter på Gran Canaria
Gran Canaria er veikrysset der tre kontinenter
møtes, og en liten verden i seg selv. Når du har en
kyststrekning på 236 kilometer, og 60 kilometer av
disse består av strender, er det klart at du lokker til
deg bade- og solhungrige turister. Særlig om man
legger til en nærmest evig sommer. Men Gran
Canaria kan være så mye mer, for den reisende
med sans for kultur, mat og eventyr. Her er noen
tips om opplevelser og aktiviteter på Gran Canaria. Les mer om opplevelser og aktiviteter
på Gran Canaria

Restauranter Gran Canaria
Du har sikkert hørt det mange ganger, at du må
spise der lokalbefolkningen spiser. Og i stedet for
å nne ut hvor lokalbefolkningen spiser i sør, gå
å spise ute der lokalbefolkningen bor. Gran
Canaria’s spirende gourmet scene er rik på
f a n t a s t i s k e restauranter
for
matelskere.
Innvandrere fra hele verden har påvirket
kanarisk mat ved å blande lokale retter med
marokkansk, spansk, eller søramerikansk mat. Og dette har skapt noen fantastiske
restauranter av høy klasse som har blitt tatt med i Michelin guiden. Les mer om topp
restauranter Gran Canaria
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Uteliv Gran Canaria
Utelivet på Gran Canaria er veldig variert og
internasjonalt, her er det en urban stemning,
med tradisjonelle barer, puber og nattklubber
fra alle verdenshjørner, og i tillegg noen norske
godbiter hvor du kan tre e og bli kjent med
andre nordmenn. Nattelivet på Gran Canaria
våkner idet solen går ned, og her er noe for
enhver smak: Svingende salsamusikk, liveband,
coverband, jazz eller disco. Gran Canaria sin hovedstad Las Palmas har et yrende uteliv
med barer, puber og nattklubber som ligger spredt rundt omkring i byen.
Lokalbefolkningen i Las Palmas går gjerne ikke ut på byen før midnatt, men til gjengjeld
fortsetter festen frem til morgengry. De este barer har åpent til kl. 02.00 eller 03.00 i Las
Palmas, og byens diskoteker og nattklubber stenger gjerne ikke før kl. 06.00 eller 07.00.
Les mer om uteliv på Gran Canaria

Shopping på Gran Canaria
De este som skal shoppe på Gran Canaria,
ender som oftest i handlegatene Mesa y Lopez
midt i byen, gågaten i gamlebyen Calle
Triana, eller på en av de mange kjøpesentre og
markedene. Det nnes også ere bortgjemte
perler utenfor de største turiststedene, hvor
du kan få noen gode shopping tilbud og
oppleve noe helt annet. Se oversikt over gode
handlegater, kjøpesentre og markeder på Gran Canaria. Alt du trenger å vite om shopping
på Gran Canaria
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Strender på Gran Canaria

Gran Canaria`s strender er alle forskjellige fra hverandre. Fra de travleste og mest kjente
strender som i Playa del Ingles eller i Maspalomas, til små rolige strender som den i Puerto
de Mogán eller Arguineguin. Reiser du med barn, står nok høye bølger og aktiviteter høyt
på ønskelisten, eller vil du helst bare jobbe med brunfargen?
Uansett om du vil ha en strand med en solseng og parasoll tett opp til en strandpromenade
med alle fasiliteter, eller en stand med svart lavasand, hvor du er helt for deg selv. Med
totalt over 100 strender spredt over hele øya, skulle det ikke mangle på gode alternativer.
Les mer om strender Gran Canaria
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Gran Canaria klima

Skal du til Gran Canaria og lurer på hvor varmt det er på land og strand i de ulike
månedene av året? Klimaet på Gran Canaria er det beste og mest stabile i hele verden.
Gran Canaria er også et kontinent i miniatyr med re klimasoner. Gran Canaria har et
sub-tropisk klima, og tilbyr varmt vær og nesten konstant solskinn året rundt.
Gjennomsnittstemperatur i vintermånedene er rundt 20°C, og den stiger til 28°C i
sommermånedene.
Når den varme vinden blåser inn fra Sahara-ørkenen, er det ikke uvanlig med en
temperatur på 35°C. Sjansen for regn er lav spesielt på den sørlige delen av øya. Når det
regner pleier det å være i kortere perioder i de kjøligere månedene, januar og februar.
Sommermånedene, juli, august og september er det liten sjanse for regn. Les mer om
klimaet i Gran Canaria
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Leiebil Gran Canaria
Leiebil er både billig og enkelt på Gran Canaria. De
aller este velger å leie en bil fra Las Palmas Flyplass,
slik at de kan hente bilen når de lander på Gran
Canaria, og levere den enkelt fra seg når ferien er over.
Da slipper du også alternativ transport til og fra
yplassen. Det er mange grunner til hvorfor
nordmenn vil ha leiebil i løpet av ferien sin på Gran
Canaria. Har man leiebil kan man farte rundt og se områdene rundt også. I sør har du de
mest besøkte stedene og strendene, med sanddynene ved Maspalomas, partylivet i Playa
Del Ingles, og Gran Canarias Venezia, Puerto de Mogan. Nordover nner du ekte
europeisk storbyliv i hektiske og glade Las Palmas, og de mer urørte landsbyene. For de
finnes faktisk. Les mer om Leiebil Gran Canaria

Feriebolig Gran Canaria
På jakt etter den perfekte ferieboligen på Gran
Canaria i Spania? Folk velger feriebolig i Spania
fremfor noe annet land som reisemål for
pensjonisttilværelsen, som feriebolig eller bare for
å slippe unna kulden noen uker. Med over 3000
feriehus og leiligheter i Spania, kan vi tilfredstille
de este sitt behov. Enten det er en villa med
svømmebasseng, en koselig leilighet i byen, eller
en penthouse leilighet med alle fasiliteter.
Vi har en ott feriebolig som garantert vil passe deg og din familie under ditt neste
ferieopphold på Gran Canaria. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt
bassenget, og sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie på Gran Canaria
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Norske skolen Gran Canaria
Skolen, som også går under navnet Colegio Noruego, hadde
13 elever ved starten i 1974, og har hatt opptil 350 elever på
det meste. I dag er det litt over 200 elever og omtrent 40
ansatte. Skolen ble som første norske utenlandsskole godkjent
som videregående skole med allmenne fag i 1992. Siden da
har 18 rødruss-kull fullført sin skolegang med gode resultater
hos oss (2011). Skolen følger de samme læreplaner og elevene i
uskole og videregående avlegger de samme eksamener med samme sensurering som
elevene i Norge. Les mer om den Norske skolen Gran Canaria

Sjømannskirken på Gran Canaria
Den norske Sjømannskirken på Gran Canaria
nner du i Arguineguin, en gammel skerlandsby
hvor det “det norske Gran Canaria” har slått seg
ned. Sjømannskirken i Arguineguin er et
knutepunkt for nordmenn som har valgt å bosette
seg på Gran Canaria.

Sjømannskirken på Gran Canaria i Arguineguin ble startet for 25 år siden og har 12 fast
ansatte og mer enn 100 frivillige som holder hjulene i gang ved å hjelpe til med servering
og diverse arbeidsoppgaver under konserter og andre arrangementer. Les mer om
Sjømannskirken på Gran Canaria
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Den Norske Klubben på Gran Canaria
Den Norske Klubben Gran Canaria ble startet
for å kunne tilby tjenester og aktiviteter til
nordmenn og skandinaver på Gran Canaria, i
tillegg ønsker klubben å støtte og fremme
fellesskapet mellom nordmenn, kanariere og
andre lands borgere på Gran Canaria. Det er en
sosial klubb for kontakt og samvær, arbeide for
løsning av fellesoppgaver og fremme kjennskap
til kanariske forhold. Den Norske Klubben på ble
stiftet 2. mars 1988, og Klubben ligger like ved
Markedsplassen i Arguineguin. Klubben er upolitisk og livssynsnøytral og retter seg etter
lovverket i Spania. Medlemskap er åpent for alle uansett nasjonalitet. Les mer om Den
Norske Klubben Gran Canaria

Gran Canaria Internasjonale Lufthavn
Gran Canaria Internasjonale Lufthavn ( LPA ) er den femste største
yplassen i Spania, og ligger 18 kilometer fra hovedstaden Las
Palmas, i nærheten av byen Telde, øst på øya Gran Canaria, og 25
kilometer fra de populære strendene på sør-siden av øya. Flyplassen
har tre terminaler. Sonene er: Sone A for EU-reiser, Sone B for andre
internasjonale reiser og Sone C for reiser til og fra andre kanariske
øyer. Gran Canaria Lufthavn har ca. ti millioner passasjerer per år.
Les mer om Gran Canaria Internasjonale Lufthavn
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Byer og tettsteder på Gran Canaria
Byene i de ulike delene av Gran Canaria har hver sine karakteristikker – i sør har du de
mest besøkte stedene og strendene, med sanddynene ved Maspalomas, partylivet i Playa
Del Ingles, og Gran Canarias Venezia, Puerto de Mogan. Nordover nner du ekte
europeisk storbyliv i hektiske og glade Las Palmas, og de mer urørte landsbyene.

Arguineguin
Arguineguin er blitt favorittplassen for overvintrende nordmenn på Gran Canaria. Den
gamle skelandsbyen sør på øya har med årene blitt befolket med mange solhungrige
nordboere. Du nner her et av de beste mikroklimaene i hele verden, og et av de mest
stabile stedene værmessig du finner på alle kanariøyene.
Det yter ikke over med hotel i Arguineguin, men det oppleves heller som en vanlig
spansk eller kanarisk liten by, men en hyggelig strandpromenade og en liten båthavn hvor
skebåtene fortsatt kommer inn med dagens fangst tidlig på morgenen. Arguineguin har
etterhvert vokst sammen med Patalavaca, og begge stedene har blitt et tilholdsted for
norske klimaflyktninger og personer som søker varme på den norske vinteren.
Det er blitt etablert både en norsk skole her, med både barneskole og videregående, og den
kjente sjømannskirken har for ikke lenge siden yttet inn i nye lokaler sentralt i
Arguineguin. Et annet tilholdsted for norske fastboende og turister er den norske klubben
ved markedsplassen. Hver tirsdag arrangeres det marked her med mange typer av
sydenkrams som selges, men folk elsker det. Her må det prutes men lurt blir du uansett.
Les mer om Arguineguin Gran Canaria
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Anfi del Mar

Luksussuiter, badebasseng og tropiske hageanlegg ligger på rekke og frister. En kunstig øy
og 20 tonn karibisk sand har gjort ferieparadiset An del Mar på Gran Canaria til et
ettertraktet reisemål for nordmenn. An del Mar ble til som et resultat av et prosjekt som
ble startet i 1988 av den norske entreprenøren Bjørn Lyng.I 1992 opprettet Lyng-gruppen
selskapet Anfi International BV, og året etter sto den første ferieklubben ferdig, Anfi Beach
Club. I 1996 ble Club Puerto Anfi ferdigstilt, og tre år senere Club Monte Anfi.
Med Club Gran An i 2003 hadde prosjektet ferdigstilt de re ferieklubbene som utgjør
An del Mar. An del Mar drives etter prinsippet timeshare. Timeshare har ikke hatt noen
positiv klang i Norge, muligens på grunn av manglende lovverk og mange useriøse
aktører. Det er absolutt ingen grunn til å gi An del Mar et slikt negativt stempel. Les mer
om Anfi del Mar Gran Canaria
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Agaete

Oppe langs nordkysten av Gran Canaria, i enden av Barranco de Agaete, der bananer,
mangoer, papaya, appelsiner, sitroner og andre subtropiske planter og trær vokser langs
bratte skråninger, ligger den lille byen Agaete, med sine smale gater og hvite hus, omgitt av
frodig vegetasjon. Mange kunstnere og kunstelskere bosatte seg her, noe som også forklarer
hvorfor byen har så mange kunstgallerier. Til tross for at byen er gammel – den feiret 500årsdag i 1981 – er det få historiske severdigheter her. Unntakene er kirken Iglesia de la
Concepción ble bygget på slutten av 1800-tallet, og ligger på torget Plaza de la
Constitución, samt den botaniske hagen Huerto de las Flores, med mange kanariske
plantearter og subtropisk flora.
Puerto de las Nieves i Agaete, er en av øyas sjarmeriske plasser. Et perfekt stopp ved en
ut ukt med bil på nordsiden av Gran Canaria. Langs strandpromenaden nns det mange
barer og restauranter der man kan nyte den lokale kanariske gastronomien der sk er det
mest fremtredende. Man kan også passe på å ta seg et bad ved den rolige stranden nede ved
havnen. Gran Canaria. Les mer om Agaete Gran Canaria
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Agüimes
Agüimes er en kommune på øya Gran
Canaria, Kanariøyene med et areal på 79,2
km². Befolkningen ligger på rundt 25 000
innbyggere. De viktigste næringsveiene er
landbruk,
småindustri
og
turisme.
Kommunen har tre større steder: Cruze de
Arinaga, som ligger ved motorveien til Las
Palmas, Playa de Arinaga, som ligger ved
havet og Agüimes, som er kommunesenteret og ligger noen kilometer opp mot fjellet.
Byen Agüimes er adskilt fra Ingenio av ravinen Barranco de Guayedeque.
Denne lille, men veldig tiltrekkende byen har et pittoresk, velbevart gammelt sentrum med
smale middelaldergater og vakre oker- og terrakottafargede hus, dominert av de to store
tårnene til Parroquia de San Sebastián som be nner seg på Plaza del Rosario. Denne
treskips-basilikaen, som ble utnevnt til et kulturhistorisk monument, er et av de beste
eksemplene på Kanariøyenes neoklassiske arkitektur. Med en stor kuppel med et orientalsk
preg, huser den noen statuer av helgener, arbeider av José Luján Pérez.
I september feires Festival del Sur i byen. Med undertittel Encuentro Internacional Tres
Continentes, er dette en internasjonal teaterfestival med opptredener av teaterkompanier
fra Sør-Amerika, Afrika og Europa. Denne kulturbegivenheten har etablert seg som et årlig
høydepunkt for både lokalbefolkningen og turister. Den største attraksjonen i dette
området, derimot, gjennom hele året, er Agüimes’ Parque de los Cocodrilos, en liten
zoologisk hage som viser fram trente krokodiller og papegøyer. Langs kystlinjen av Ingenio
og Agüimes, nner du strendene Playa de Vargas, et ideelt sted for windsur ng, og Playa
del Cabrón, et av de beste dykkerstedene på øya. Les mer om Agüimes Gran Canaria
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Artenara
På vestkysten av Gran Canaria ligger Artenara, et
relativt ukjent sted for mange av de som besøker
ferieøya hvert eneste år. Denne landsbyen ligger
oppe i fjellet nesten 1.300 meter over havet, og
kan skilte med en spektakulær naturopplevelse,
helt annerledes enn hva du kan se på sørsiden,
hvor det mest er sand, stein og liten vegetasjon.
Mange kanariske familier reiser hit i helgene,
hvor de griller og koser seg på en av de ferdiglagde
grillplassene som nnes i området ved og rundt
Artenara.
Klamrende til fjellsiden, er denne underlige landsbyen uten tvil den mest spektakulære på
øya, med mange av husene bygd inni de solide steinhulene som stammer fra forhistorisk
tid. Selv om noen av dem, med sine malte fasader – likner nesten på vanlige hus, og de
este av dem er utstyrt med alle moderne bekvemmeligheter. Du bør ikke gå glipp av
hulekirken La Ermita de la Cuevita, som huser statuen av Virgen de la Cuevita, som blir
feiret fra den 15.august med en stor esta. Hvis det ikke var for klokken over inngangen,
ville du ha problemer med å gjenkjenne den som en kirke.
Den mer konvensjonelle kirken i landsbyen er Iglesia de San Matías. Rett utenfor byen
ligger nasjonalparken Pinar de Tamadaba, hvor bildet over her er tatt. Her nner du den
største furuskogen på Gran Canaria, med flotte innsjøer. Dette området er ypperlig hvis du
liker korte eller lengre vandreturer. På klare dager har du en strålende utsikt til Tenerife og
Teide, og andre dager henger skyene like over hodet på deg, og skaper en nesten trolsk
stemning inne i skogen. Les mer om Artenara Gran Canaria
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Arucas
Arucas er hovedbyen nord på Gran Canaria,
adskilt fra hovedstaden av ravinen Barranco de
Tenoya. Arucas er en er en kommune på øya
Gran Canaria, Kanariøyene med et areal på 33,0
km². Befolkningen ligger på rundt 34 000
in n byggere. De viktigste næringsveiene er
landbruk, småindustri og turisme. Dominert av
den digre neogotiske sognekirken San Juan
Bautista har Arucas noen interessante historiske
bygninger, som for det meste representerer den
arkitektoniske stilen til det 19. århundre.
Det er også ere andre interessante historiske bygninger i byen, de este er bygget i 1800talls-stil. Arucas, også kjent som romens by, huser Destilerías Arehucas, det største
romdestilleriet på Kanariøyene. Grunnlagt i 1884, har denne fabrikken (fábrica) med en
årlig produksjon på mer enn 3.5 million liter rom, også et interessant museum der du kan
lære alt om historien til fabrikken og romproduksjonsprosessen og der du også kan se
tønner signert av kjendiser som de berømte tenorene Alfredo Kraus og Plácido Domingo,
i tillegg til medlemmer av den spanske kongefamilien.
Er du klar for litt mosjon kan du ta turen opp til Montaña de Arucas, byfjellet på 412
meter. Restauranten på toppen serverer lokal mat og drikke, og har fantastisk
panoramautsikt over øya. Les mer om Arucas Gran Canaria
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Firgas
Firgas, en liten by som er berømt for sin produksjon av sprudlende mineralvann, som blir
tappet fra en kilde i Barranco de las Madres, rundt 4 km borte. Med en produksjon på over
200 000 asker om dagen, er dette smakfulle vannet veldig populært over hele øygruppa.
Denne hyggelige, lille byen, som feiret 500års-jubileet sitt i 1988, inneholder også Paseos
de Canaria og de Gran Canaria, der en menneskeskapt foss renner 30 meter nedover
grunne trinn i midten av fotgjengeroverganger som ble lagt i 1995. På ryggen av benker
ved veggen av tilgrensende hus ser du nydelige, malte landskap og historiske symboler til de
sju Kanariøyene. Følg denne atspredende promenaden for å komme til Firgas’ Casa de la
Cultura og en tilgrensende plass som inneholder både rådhuset og Iglesia San Roque der
unge og gamle møtes på alle tidspunkt av dagen. Les mer om Firgas Gran Canaria

Gáldar
Gáldar er en by og en kommune nord på øya Gran Canaria i Las Palmas på Kanariøyene.
Dens befolkning er 24 227, og området er 61,59 km². Byen Gáldar ligger ved foten av
fjellene, 2 km fra kysten og 21 km vest for Las Palmas. Motorveien GC-2 passerer sør for
byen. Kommunen omfatter bosetningene Puerto de Sardina, San Isidro, Los Quintanas,
Barrial og Marmolejos. Gáldar er veldig stolt av arven sin, noe som bevitnes av
Guanchenavnene på mange av byens gater. Denne nordlige byen var også øyas hovedstad
før Las Palmas de Gran Canaria. I dag er Gáldar en halvstor og travel by som brer seg ut
ved foten av vulkanen Pico de Gáldar. Den har et idyllisk torg, Plaza de Santiago, med den
neoklassiske Iglesia de Santiago de los Caballeros og ligger foran den tidligere
beliggenheten til et kongelig ho og et lite, spansk fort. Byggingen av denne digre kirken
med tre skip startet i 1778 men var ikke fullført før på midten av det 19. århundre.
Bemerkelsesverdige detaljer inkluderer en grønn døpefont fra det 16. århundre og statuene
av Kristus og Jomfru Maria, begge arbeider av José Luján Pérez. Les mer om Gáldar Gran
Canaria
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Ingenio
Beliggende
mellom
ravinen
Barranco de Aguatona i nord
Barranco de Guayedeque i sør,
nner du en av de eldste byene på
øya Ingenio. I dag hovedsakelig et
landbruksområde med tomater som
hovedavling, var denne lille byen et
velstående sukkerra nerisenter i det
16.århundre, bevitnet av restene av
en gammel sukkerrørpresse på
østsiden, hvorfra byen også har fått navnet sitt (Ingenio betyr sukkermølle). Det denne
byen er mest kjent for i dag er broderiene og Museo de Piedra y Artesanía (stein- og
håndverksmuseum) som huser keramikk, kurv etting og landbruksutstyr, i tillegg til en
samling av steiner og mineraler. Det er også en broderiskole der, hvor besøkende kan se
hvordan de ne broderiarbeidene blir laget. Ingenio, som ligger på østsiden av Gran
Canaria, markedsføres som et sentrum for kanariske broderier.
Byen har også mye å by på for den som er interessert i arkitektur, kunst og industrihistorie.
På 1600-tallet var den mest kjent for sin sukkerproduksjon. Byen og området rundt
avgrenses av Draguillo-ravinen i nord og Guayadeque-ravinen i sør. Mot øst er det åpent
landskap ned mot landsbyen Carrizal og havet. Ingenio er en av de eldste byene på Gran
Canaria. Vann som kommer fra kilder i Guayadeque-ravinen, dannet i sin tid grunnlag for
en utstrakt jordbruksvirksomhet på stedet, og førte på 1600-tallet til at en blomstrende
sukkerproduksjon ble etablert. Sukkerfabrikkene er for lengst nedlagt, mens jordbruket
lever videre. Nå er det først og fremst tomater som dyrkes her. Les mer om Ingenio Gran
Canaria
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Mogán
Mogán er en gammel skerlandsby som i
motsetning til mange andre steder på øya, er
bygget rundt turisme. Her kan du fortsatt
oppleve den genuine, kanariske hverdagen.
Tidlig på morgenen vil man for eksempel se
fiskebåtene legge til kai med nattens fangst, fangst
som du senere på dagen og kvelden kan nyte godt
av i en av landsbyens restauranter. Mange
innbyggere bor i hus bygget rett på fjellsiden. En tur opp de bratte fjellsidene kjennes
godt i beina, men vel oppe på toppen får du belønningen – en fantastisk utsikt over hele
landsbyen, stranden, fjellene og havet.
Mens ere av Gran Canarias strender har askegrå, vulkansk sand, er den gylne sanden i
Puerto de Mogán fraktet inn fra Sahara. Allikevel er det den lokale pulsen som mer enn
noe annet skiller Puerto de Mogán fra de andre turiststedene lenger øst. Den insisterer på å
ikke la seg overdøve av turismen. Fiskerne drar ut med garnene hver natt, og i
båtbyggerverftet hamres og beises det. Om du shopper eller ikke på Mogáns marked er
uvesentlig. Markedsløypen danner nemlig en ott liten sightseeingrunde gjennom den
vesle byen.
Fra strandpromenaden til yachthavnen der dyplilla bougainvilla gjør det ytterst pittoresk.
Så må du gjennom båtbyggerverftet hvor du kan ta deg en pause side om side med de
lokale båtbyggerne i en provisorisk kafécampingvogn. Til slutt kulminerer markedet ytterst
på moloen der fyrtårnkafeen El Faro lokker med iskrem for de minste, og kanskje en
velfortjent cerveza for de voksne. Lekrere kafébeliggenhet skal man lete lenge etter. Les
mer om Mogán Gran Canaria
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Moya
En smal vei som slynger seg gjennom vulkanske daler leder til den søvnige, lille byen
Moya, verdt et besøk på grunn av den imponerende neoromanske kirken sin, som ble
fullført i 1957, og også fordi byen er fødestedet til en av Spanias mest fremtredende,
moderne poeter, Tomás Morales. Med beliggenhet på kanten av ravinen Barranco de
Moya, kan denne imponerende sognekirken skryte av to tårn og innvendig nnes noen
interessante skulpturer, inkludert en sedertreskulptur fra 1500-tallet som viser Virgen de la
Candelaria som denne kirken er viet til. Rett overfor kirkeplassen står huset der Gran
Canarias mest populære poet, Tomás Morales (1884-1921), ble født og vokste opp. I 1976
ble det omgjort til et koselig husmuseum, tilegnet livet og arbeidet til denne poeten – en
utdannet lege – museet viser bilder, manuskripter, førsteutgaver, maleri, Remingtonskrivemaskinen hans og mye annet. I dag organiserer dette museet også utstillinger av
moderne kunst. Moya er også kjent for en av de mest populære kakene på øya, bizcochos
lustrados (sukret sukkerbrød). Les mer om Moya Gran Canaria

Las Palmas
Las Palmas har rundt 350 000 innbyggere, og er en ekte kanarisk storby med en ott tre
kilometer lang strand – Playa de las Canteras – midt i byen. Her får du en perfekt blanding
av sol, bad og storbyferie. I gamlebyen i Las Palmas nnes mange historiske bygninger og
ere museer. Museo Canario har Kanariøyenes største samling gjenstander knyttet til
urbefolkningens historie og kultur helt tilbake til før byen ble grunnlagt. Byfestivalen
Fiestas de san Juan i slutten av juni måned hvert år er til minne om byens grunnleggelse.
Karnevalet i februar og lmfestivalen er også begivenheter som pleier samle mye folk. Las
Palmas har ere godt besøkte strender. Den mest kjente av dem er Playa de Las Canteras.
Las Palmas har et livlig natteliv og det nnes et stort antall barer, nattklubber og
diskoteker. Las Palmas er sammen med Santa Cruz de Tenerife, hovedstad i den autonome
regionen Kanariøyene og hovedstad på Gran Canaria. Les mer om Las Palmas Gran
Canaria
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Maspalomas
Søker du fred og ro men allikevel et livlig natteliv,
er Maspalomas perfekt. Maspalomas ligger som
en grønn oase rett ovenfor det fantastiske
ørkenområdet midt mellom sandstrendene Playa
de Maspalomas og Playa del Inglés. Maspalomas
er et forholdsvis nybygd turiststed med brede
fortau og lav hotellbebyggelse. Den fem
kilometer lange sandstranden er som regel godt
besøkt, men det kan blåse en del her nede.
Mellom Maspalomas og Playa del Inglés er en del av stranden reservert nudister.
Maspalomas er et veldig populært reisemål for familier. Tempoet er rolig og det nnes
mange aktiviteter for barna. Her er det to vannparker med rutsjebaner, et tivoli og den
fantastiske papegøyeparken, Palmitos Park. På stranden kan du ri på kamel ut til klippene. I
gangavstand ligger også en av Gran Canarias populære golfbaner med 18 hull. Sørøstlige
del av Maspalomas består av de velkjente sanddynene som delvis er fredet (naturreservat).
Midtre og østlige deler består av lave ferieboliger (bungalower), golfbaner, parker og andre
areal som er mer eller mindre klare for utbygging. Den nordvestlige del omfatter bydelen
Sonnenland, mens søndre del kalles Las Meloneras. Her nnes ere luksushoteller, kasino
og ere store kjøpesentre. Av attraksjoner kan nevnes fornøyelsesparken Holiday World og
vannparken Aqualand. Meloneras huser også et kulturhus og et kongressenteer. Les mer
om Maspalomas Gran Canaria
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Puerto Rico
Puerto Rico er det nest største og mest solrike
feriestedet Gran Canaria har å tilby. Ikke rart
det er så populært hos sol-søkende turister fra
Skandinavia. Byen regnes som det mest
værsikre stedet på Gran Canaria og
temperaturene ligger på rundt 20-25 grader
om vinteren.
Puerto Rico ligger akkurat der ravinen
munner ut i havet, og landskapet er dramatisk
med hotellene som klatrer oppover
fjellskråningene som omgir dalføret ovenfor stranden.
Fjellene gir ly for de nordlige vindene, mens piren beskytter stranden mot kjølige
undervannstrømmer. Puerto Rico var opprinnelig et lite fiskesamfunn, men på 1970-tallet
tok de endelig i bruk det behagelige klimaet ved byggingen av ere hoteller. Senere begynte
disse å klatre oppover fjellsidene, og i dag er det et stort utvalg av forskjellige hoteller.
Puerto Rico er en av Gran Canarias mest solsikre byer, men er også mye mer enn bare sol!
Her er det meste tilrettelagt for en herlig ferie. Fine strender, en rekke hyggelige
restauranter med spennende retter, bra shopping, mange sportsaktiviteter og et variert
fornøyelsesliv. Et sjarmerende og perfekt ferieparadis for hele familien!
Les mer om Puerto Rico Gran Canaria
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Playa del Ingles

Playa del Inglés er en by på sørkysten av Gran Canaria. Den utgjør en del av
storkommunen San Bartolomé de Tirajana, som for øvrig består av byene San Agustin,
San Fernando og Maspalomas. Playa del Ingles har en lang sandstrand som strekker seg fra
San Agustin til Meloneras i Maspalomas, til sammen nesten 6 km. På det meste av denne
strekningen består stranden av gul ørkensand (sanddyner) som over millioner av år er
fraktet med vær og vind fra Saharaørkenen i Afrika. Langs hele strekningen fra San Agustin
til Playa del Ingles går det en strandpromenade.
Fra denne har man en fantastisk utsikt over sanddynene i Maspalomas. Playa del Inglés
utgjør et kompakt triangel med basen mot stranden og San Agustin og Maspalomas på
hver sin side. I dette triangelet ligger hotell, butikker, utesteder og leiligheter side om side.
Det kan være vanskelig å få god oversikt over området, så bruk gjerne de store
kjøpesentrene Kasbah, Yumbo og Cita som ankerpunkter. Om sommeren domineres
stedet av engelskmenn og tyskere, mens i vinterhalvåret er det est skandinaviske og nske
turister her. Les mer om Playa del Ingles Gran Canaria
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San Bartolomé de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana er den største og sørligste kommunen på øya Gran Canaria, i
fylket Las Palmas, som er en del av Comunidad Autónoma de Canarias i Spania.
Kommunens areal er på 335 km² med en befolkning på 53 000 (2008).
Kommunensenteret ligger på 890 moh. og høyeste punkt er 1949 meter, ved Pozo de Las
Nieves, som også det høyeste punkt på Gran Canaria. Kommunens
administrasjonssentrum heter San Bartolomé de Tirajana (av lokalbefolkningen kalt
Tunte) og ligger ca. 23 km fra kysten. San Bartolomé de Tirajana er mest kjent for
turiststedene langs kysten, Playa del Inglés, Maspalomas og San Agustin. Kommunen
dominerer turismen på Gran Canaria, og ca. 37 % av øyas hotelsenger og 57 % av øyas
overnattingssteder utenfor hotell ligger i kommunen. Dette skyldes det jevne og behagelige
klimaet, med milde vintre og somre uten for sterk hete. Mange skandinaver har valgt å
bosette seg i kommunen. I San Fernando antar man det bor rundt 4 000 dansker. I San
Agustín bor det rundt 8 000 svensker. Les mer om San Bartolomé de Tirajana Gran
Canaria

San Nicolás de Tolentino – Gran Canaria
Den kronglete veien som fører deg gjennom en frodig dal, på kryss og tvers med raviner, til
den lille byen San Nicolás de Tolentino gjør en dette til en spennende kjøretur! Den første
ravine du passerer er Barranco de Veneguera, en dal, som i 2003 – etter år med protester
fra miljøvernere som endelig forhindret dalen blir utviklet til en turistsone – ble integrert i
naturreservatet Parque Rural del Roque Nublo. Litt lenger du kommer over
naturfenomenet La Fuente de los Azulejos – oppkalt etter de blå isene som ofte pryder
portugisiske hus. Det er der oksidasjon slått steinene blågrønne, en fantastisk og uvanlig
syn å se. Vi endelig kommer til San Nicolás de Tolentino, o sielt kjent som La Aldea de
San Nicolás de Tolentino. Representerer landbruket sentrum av regionen, her – bortsett
fra plantasjer av appelsin, papaya, banan, mango og avokado – tomat vokser pleide å være
den viktigste inntekt. Les mer om San Nicolás de Tolentino Gran Canaria
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Santa Brígida
Historien om Santa Brígida gjenspeiles fortsatt i sitt naturlige miljø, som er en svært
attraktiv tur for alle besøkende til byen. Hvis du går gjennom sentrum av landsbyen er lett
å se kirken Santa Brigida. I 1525 den første kapellet der nå står den nåværende kirke ble
grunnlagt. Santa Brigida i sine omgivelser, tilbyr landskap av ekstraordinær skjønnhet,
blant annet inkluderer Drago de Barranco Alonso, som ligger i området med samme navn,
denne dragen er beregnet dato tilbake noen 500 år, er det bemerkelsesverdig ikke bare for
sin skjønnhet og majestet men situasjonen den samme som den henger fra en klippe. Les
mer om Santa Brigida Gran Canaria

Santa Lucía de Tirajana
Den pittoreske lille landsbyen Santa Lucía de Tirajana vil sjarmere deg med sine
hvitvaskede hus og over od av palmetrær. Den ligger på det øverste nivået av den fruktbare
palmedalen Santa Lucía de Tirajana. Etter at tomatdyrking ble introdusert i kystområdene
i denne kommunen, og også med påvirkning fra veksten innen turistindustrien på 60tallet, vokste innbyggertallet fort.
Mange folk som jobbet på de sørlige turiststedene foretrakk å bosette seg i denne regionen,
ettersom eiendomsprisene var mye billigere. Vaglende på toppen av bakken står Iglesia de
Santa Lucía som ble bygget i 1898 på stedet til et tidligere 1700-tallskapell. Den
imponerende kuppelen til kirken ligner mer på en moské når du ser på den fra avstand.
Landsbyen Santa Lucía har også et lite, men bemerkelsesverdige museum, Museo del
Castillo de la Fortaleza, som stiller ut arkeologiske funn fra omgivelsene, som
kunstgjenstander fra Guanchene, landbruksredskap, lær-produkter og skjeletter. Les mer
om Santa Lucia de Tirajana Gran Canaria
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Santa María de Guía
Kommunen Santa María de Guía tilbyr ere
muligheter for fritid og turer for turister som er
interessert i å verdsette arkitektoniske og
naturområder. En reise gjennom gatene i Santa
María de Guía vil avsløre sitt vakre bygninger,
spesielt etter maleprosessen og forskjønnelse av
byen husene gjør bli tapt i en verden full av farger
og glede, transportere oss til den prakt som en
gang hadde kommunen. Den gamle byen ble
erklært et nasjonalt historisk-kunstnerisk monument i 1982. Blant sine konstruksjoner kan
vi markere Parish Church, der fasaden er neoklassisk og er flankert av to sidetårnene.
Inside kunstverk av stor betydning, blant annet altertavler og bilder av skulptør José Luján
Pérez, opprinnelig fra denne kommunen er bevart. I kirken kan du også besøke kapellet av
Virgin (åpent onsdager og lørdager 10:00 til 14:00 timer) hvilested for vår skyts og hvor de
er utsatt for ulike elementer av smykker blant dem det søppel av kalesjen sølv ramme bildet
av Virgen de Guía.
Det er også noen tekstil elementer som tepper av Virgin, bannere, kalesjer, dalmatics
messehagl, kapper og dresser brukt i det siste av presteskapet. La Casa de Los Quintana er et
annet eksempel på arkitekturen i byen, som ligger i Plaza Mayor de Guía, dets
konstruksjon er fra det syttende århundre. Hever den mauriske kanarifuglen tre balkong
og blazon av Guanarteme og Quintana etternavn.
Les mer om Santa María de Guía Gran Canaria
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Tejeda
Landsbyen Tejeda på Gran Canaria er den nest
minste på øya. Den er hjemmet til nærliggende
Cruz de Tejeda (Tejeda-korset), et dystert
utskåret steinkors i et fjellpass 1580 m over havet,
som markerer det geogra ske sentrum av Gran
Canaria. På denne populære turistattraksjonen
nner du travle restauranter og barer, butikker
som selger suvenirer og andre lokale spesialiteter,
inkludert super honning, og en mann som tilbyr eselturer for barn. Dette er et nt sted å
lene seg tilbake, slappe av og nyte en kopp kaffe.
Hvis du søker fred, så bør du unngå dette stedet i helgene, ettersom det også er et
favorittutfluktssted for de lokale. De høye toppene tiltrekker seg naturligvis seriøse turgåere
og klatrere, men dette området tilbyr også relativt korte og enkle turstier for å friste de
mindre energiske til en behagelig spasertur i dette blendende vakre landskapet.
Mens noen av disse turstiene er nye, er de este av dem Caminos Reales (kongelige stier),
gamle stier som ble brukt av Guanchene – de første kjente innbyggerne på Kanariøyene –
for å komme seg rundt i sentrum av øya. Landsbyen Tejeda er omgitt av maisåkre i
terrasser, frukthager og grønnsakåkre og ligger omtrent 1000 m over havet. Den ligger i
skråningen til et krater og har mange arkeologiske rester som graver, huler, helleristninger
og malerier.
Når mandeltrærne blomstrer de første to ukene i februar er Tejeda på sitt aller vakreste –
en anledning som blir markert med den populære mandeltreblomstringsfestivalen. Les
mer om Tejeda Gran Canaria
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Telde
Telde på Gran Canaria er den nest største byen
på øya, og ligger 13 km sør for Las Palmas. Det er
en attraktiv, gammel by og var ett av de to førspanske Gáldar. Den historiske kjernen er sentrert
rundt det attraktive Plaza de San Juan, skygget av
store, gamle trær og omgitt av vakre hus i
kolonistil, malt i grønt og hvitt, med
detaljutskårne balkonger.
Det som dominerer dette torget er det store Basílica de San Juan Bautista, der
høydepunktene er et strålende amsk altermaleri som viser seks scener fra livet til jomfru
Maria og en statue av Kristus laget av maiskolber av meksikanske indianere – en gur, som
til tross for høyden på 1,85 m bare veier 7.5 kg på grunn av det uvanlige materialet den er
laget av. Calle Inés Chemida forbinder Plaza de San Juan med en annen historisk del av
byen, det pittoreske distriktet San Francisco, gruppert rundt Iglesia de San Francisco.
Her dekker ovale basaltsmåsteiner de smale gatene, og du kan fortsatt se de gamle,
mørkglaserte gateskiltene. Calle San Fernando, oppkalt etter Fernando og Juan Léon y
Castillo – de berømte brødrene, som omformet havnen i Las Palmas og som ble født i
Telde – huser Casa-Museo Léon y Castillo tilegnet deres liv og aktiviteter som ingeniører
og diplomater.
Les mer om Telde Gran Canaria
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Teror
Teror på Gran Canaria, en sjarmerende liten by
med noen av de beste eksemplene på
kolonistilarkitektur, har livet alltid vært dominert
av Basílica de Nuestra Señora del Pino. Kirken
ble bygd i det 18. århundre og er viet til Gran
C a n a r i a s skytshelgen.
Hovedtrekkene
i
trippelskipsinteriøret i Basílica er det store
barokkalteret med overdådige treskulpturer av
Jomfruen, omgitt av gaver og symboler, mange
religiøse statuer av José Luján Pérez og fem av de
viktigste rokokkomaleriene på øya.
Legenden sier at i 1481 viste jomfru Maria seg for noen gjetere i toppen av et furutre, og
deretter spilte Nuestra Señora del Pino (Jomfru Maria av pinjen) en viktig rolle i historien
og hverdagslivet til folk på Gran Canaria. Da pave Pius XII utropte henne til øyas
skytshelgen i1914 ble den like byen Teror, med kirken sin, den religiøse hovedstaden på
øya. Den 8.september hvert år feires Fiesta de la Virgen del Pino (Festen for Jomfru Maria
av pinjen), og pilegrimer fra hele øya kommer til Teror for å vise respekt til skytshelgenen.
Denne festen er ikke bare den største begivenheten i regionen – den er også den viktigste
religiøse festivalen på hele øya og feiringen pågår vanligvis i en hel uke.
I nærheten av Basílica nner du torget Plaza Teresa de Bolívar, som er oppkalt etter konen
til Simón Bolívar – Sør-Amerikas helt i frigjøringskampen – som hadde en bestefar som ble
født i Teror. Til høyre for kirken ligger Casa Museo de los Patrones de la Virgen, en
sjarmernede bygning bygd rundt en gårdsplass og møblert i 1700-talllsstil, med maleri,
våpen, gamle bilder og antikke møbler som viser livsstilen til adelen på den tiden. Les mer
om Teror Gran Canaria
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