
 

Med bil på Gran Canaria 
 
Gran Canarias areal er på 1.553 kvm og har ca. 770.000 indbyggere. 
Hovedstaden hedder Las Palmas, der også er den største by på 
samtlige af De Kanariske Øer.  
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Ønsker du friheden til selv at bestemme tempoet, og hvor du skal hen, 
så kan vi anbefale dig at leje en bil. Du kan evt. finde din egen strand, 
tage ud i naturen eller besøge små byer langt fra de store veje. 
Samtidig har du mulighed for at opleve Gran Canarias fire klimazoner 
på én dag. Gran Canaria er et kontinent i miniatureudgave, som kan 
byde på mange enestående oplevelser. Rundt omkring på øen er der 
masser af små, skjulte smørhuller - så glem ikke et kort, så du lettere 
kan finde rundt på øen på kryds og tværs.  
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2 1 - Hav og fisk 

Langs kysten nord for Las Palmas ligger byen San Felipe på en klippe 
direkte ned til havet. Parkér bilen uden for byen og gå via snoede gader 
gennem byen, indtil du kommer til en naturlig terrasse ved Atlanter-
havets bølger. Når der er lavvande, står øboere og fiskere og leder efter 
søanemoner, mens havet bruser nedenfor. Fortsætter du senere mod 
vest på motorvejen forbi byerne Guia og Gáldar, kommer du ned til 
charmerende Agaete på vestkysten. Et stenkast herfra ligger fiskerbyen 
Puerto de las Nieves. Her serveres lækre fiskeretter på restauranterne, 
som ligger ned til havet. Før fandtes her en stenformation, El dedo de 
Dios (Guds finger), som stak op ad havet. Stenformationen var et 
populært postkortmotiv, men den findes desværre ikke længere. Til 
kanariernes store sorg brækkede den og faldt ned i havet under et uvejr 
i vinteren 2005. I klart vejr virker Tenerife meget tæt på. Herfra sejler 
også færgerne fra Fred Olsen Line til Tenerife. Besøg den frodige 
Berrazales-dal, som ligger, når du kører forbi Agaete og ind i dalen. Her 
vokser eksotiske frugter, som f.eks. papaya, mango og avokado. 
Citroner og appelsiner lyser gult langt inde i dalen. Højest oppe i denne 
skønne dal ligger det gamle kurhotel, Guayarmina, der i dag fungerer 
som almindeligt hotel med spa-anlæg. Nyd stilheden og udsigten over 
dalen. Hvorfor ikke overnatte og vågne op i denne vidunderlige stilhed. 
Om morgenen kommer bønderne op fra dalen med avokado og 
appelsiner, som du senere får serveret til morgenmad. 
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2 - Blomstrende alléer & vulkankratere 
Hvis du kører til Telde og videre mod Valsequillo, kommer du ud på 
en bedårende smuk vej, som fører dig til Tenteniguada og San Mateo. 
Fra slutningen af januar, hvor mandeltræerne begynder at blomstre, 
er alléerne utrolig smukke. I San Mateo kan du besøge det lille lokale 
museum, Cho Zacharias. Om lørdagen er der frugt- og grøntsags-
marked og om søndagen tøj- og skomarked. Vulkankrateret, Caldera 
de Bandama, er nemt at finde på vejen fra San Mateo eller Las 
Palmas. Fra San Mateo følger du vejen mod Tafira og drejer af ved 
skiltet Pico de Bandama eller Campo de Golf. På vejen op mod 
krateret ligger Spaniens ældste golfbane. På toppen har du en 
fantastisk udsigt over bl.a. Las Palmas. Længst nede i krateret, ca. 
200 meter nede, bor en enlig mand i et hus med en brønd og egne 
små marker, som han dyrker for at forsørge sig selv. 
 
3 - Mosaiktavler & rom 
På den nordlige del af øen ligger byen Firgas, hvorfra øens mest 
populære vand af samme navn kommer. På trappen ind til byens kirke 
finder du store mosaiktavler med forskellige relieffer af øgruppens syv 
øer på hvert trappetrin. Længst nede er der en lille fontæne med 
dekorative motiver fra alle øens kommuner. Besøg møllen, som man 
har bevaret fra 1500-tallet, hvor du kan se, hvordan de i gamle dage 
malede det ristede majsmel “gofio”. I nærheden af Firgas ligger byen 
Arucas, der er omgivet af bananplantager. Den flotte katedrallignende 
kirke, der er bygget i den specielle arucassten, er fra starten af 1900-
tallet og er utrolig smuk på lang afstand. Besøg romfabrikken, hvor 
sukkerrørsrommen Ron Arehucas, Carta de Oro fremstilles. Fra det 
sukkertoplignende Arucas-bjerg har du en fantastisk udsigt over byen 
og omgivelserne. Er vejret klart, kan du se Las Canteras-stranden i 
Las Palmas, og hvis du er heldig helt over til bjerget på Tenerife. 
 
4 - Fra bjergbyen Moya til byen Mogán 
Hvidkalkede huse, hvoraf mange nærmest klatrer op ad 
bjergvæggene, finder du i byen Moya. Den smukke hvide kirke rejser 
sig majestætisk ved kanten af bjerget. Udsigten herfra er hårrejsende. 
Små kurvede veje fører turen over Barranco de Laurel til Fontanales 
millioner af lysår fra turisternes badestrande. En anden flot, men 
bredere, vej forbinder også Moya med Fontanales. Fortsæt derefter 
mod øens højst beliggende by. I Artenara, 1.219 meter over havet, 
bor mange stadig i grotter ligesom urbefolkningen, guancherne. 

Besøg grottekirken, hvor man tilbeder grottemadonnaen eller overnat 
på et grottepensionat. Her i byen finder du flere små restauranter, hvor 
du kan få noget godt at spise. Tager du en spadseretur rundt i byen, 
kan du mange steder nyde en fantastisk udsigt over bjergene. Over 
Artenara ligger skoven Tamadaba. Køb lidt mad til en picnic, f.eks. 
oliven, ost, spansk lufttørret skinke og brød og slå dig ned på en klippe 
og nyd maden, udsigten, stilheden og den friske luft. Fortsætter du 
videre mod vest til San Nicolas de Tolentino, er landskabet og 
plantevæksten sparsom, men til gengæld er her flere bjerge. Når du 
nærmer dig San Nicolas de Tolentino, bliver der grønnere og mere 
frodigt med mange banan-, avokado- og tomatplantager. Tag derefter 
videre ad vejen mod Mogán, der går gennem dramatiske bjerge. Tag et 
sidespring til havet og Tasarte. Ved havet ligger der en lille stenstrand 
ved siden af en restaurant. Her er ikke noget menukort, så du må 
spørge dig frem. Frisk fisk, calamares, salat og kartofler har de altid. 
Lukket om mandagen. Sæt dig ved et bord, lyt til bølgernes brusen og 
kig ud over havet og nyd det ægte Gran Canaria. Når du er mæt og har 
nydt den smukke udsigt længe nok, kan du køre til hovedvejen igen. 
Fortsæt videre gennem frodige plantager mod Mogán. Cirka syv 
kilometer længere nede mod havet ligger fiskerbyen Puerto de Mogán 
med en lavastrand og en lille bådehavn. Regn med at denne tur tager 
en hel dag. Du kan også tage turen den anden vej. Du kan starte fra 
sydsiden og køre mod nord. 
 
5 - Mandeltræer & bad og fiskeri 
Vejen op fra øens sydside til den lille bjergby Fataga går gennem en 
ørkenlignende og tør natur, men når du kommer til Fataga-dalen, som 
også kaldes for de tusinde palmers dal, mødes du af et grønt og 
indbydende syn. Gør ophold her og tag en tur rundt i byen med de små 
frugtgårde. Fortsæt videre op i bjergene mod Cruz de Tejeda. Inden du 
kommer til Ayacata, drejer du af ved skiltet mod Chira, og du kommer 
nu frem til en sø, som er skabt for at holde på regnvandet til afgrøderne. 
Her kan du bade, fiske og nyde den frodige og grønne natur. Du tager 
samme vej tilbage mod den lille by Ayacata. Her ligger små huse og 
restauranter. Nu er du i mandeldistriktet, hvor mandeltræerne springer 
ud i en livlig blomstring i slutningen af januar og i februar. Fortsæt mod 
øens midte til Cruz de Tejeda, der ligger ca. 1.500 meter over havet. 
Herfra kan du i klart vejr se over til Tenerife og Teide, Spaniens højeste 
bjerg.   
 


