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De informatie in deze Capitool Top 10 Gran
Canaria wordt regelmatig gecontroleerd en
aangepast. Alles is in het werk gesteld om
ervoor te zorgen dat de informatie in dit boek
bij het ter perse gaan zoveel mogelijk is bij
gewerkt. Gegevens zoals telefoonnummers,
openingstijden, prijzen, exposities en reis
informatie zijn echter aan veranderingen
onderhevig. De uitgever is niet aansprakelijk
voor consequenties die voortvloeien uit het
gebruik van dit boek.
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Welkom op

Gran Canaria
Gran Canaria heeft werkelijk alles – het is er altijd zonnig,
met prachtige stranden, schitterende bergen, een bruisende hoofdstad en een historische kern. Of u nu een fijne
strandvakantie wilt, een citytripje of een uitdagende wandelweek, met de Top 10 Gran Canaria kunt u dit allemaal
ontdekken.
Gran Canaria is een bruisende eenheid van oud en modern. In de
keistenen straatjes van Vegueta vindt u chique cafés, met op de
achtergrond de 15de-eeuwse kathedraal. U kunt er genieten van de
creatieve gerechten uit de keukens van toprestaurants, en dan
doorreizen naar de witte bergdorpen Teror en Tejeda, waar u op de
menukaarten gerechten treft die in eeuwen weinig zijn veranderd.
Gran Canaria is een smeltkroes van culturen op de grens van Europa
en de Nieuwe Wereld. U kunt bij zonsopgang een wandeling maken
over de zandduinen van Maspalomas en u in een woestijn in Afrika
wanen. Of luister naar Latijns-Amerikaanse muziek in de bars van
Las Palmas en beeld u in dat u in Zuid-Amerika bent, of vergeet alles
om u heen in het bruisende uitgaansleven van Playa del Inglés.
In het binnenland ligt een mysterieus landschap vol puntige vulkanen,
diepe ravijnen en adembenemende panorama’s. De Roque Nublo
wordt omsluierd door wolken, de meren glinsteren als saffieren te
midden van de pijnboombossen van Tamadaba, en de oude grotten
van Barranco de Guayadeque worden nog steeds bewoond.
Of u nu een weekend of een hele week komt, in deze Top 10-gids
vindt u het beste van wat Gran Canaria te bieden heeft. Er staan tal
van tips in, van gratis attracties tot minder toeristische plekken, plus
zeven gemakkelijk te volgen reisschema’s die verschillende bezienswaardigheden aan elkaar koppelen, zodat u in korte tijd zoveel mogelijk kunt bekijken. Voeg daarbij de fraaie foto’s en gedetailleerde
kaarten en u hebt een ideale, compacte reisgids in handen. Geniet
van deze gids en van Gran Canaria.
Van boven met de klok mee: haven van Puerto de Mogán; molen bij Mogán; cactussen; Museo
Néstor; betegelde huizen in Puerto de Mogán; zandduinen van Maspalomas; Playa Amadores
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maar wordt weinig
bezocht, omdat de meeste vakantiegangers liever
naar het zuiden gaan,
waar goed weer is gegarandeerd. Kijk hoe de
vliegtuigen opstijgen en
dalen bij de luchthaven of
bezoek de oude ruïnes bij
Tufia (blz. 96).
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4 San
Kaart F4

Playa del Inglés is erg populair

del Inglés
1 Playa
Kaart D6

Direct naast Maspalomas ligt een
van de drukste stranden van het
eiland, maar het is zo groot dat er
genoeg ruimte is voor iedereen. Voor
mensen die iets meer zoeken, zijn er
cafés en strandbedden en in de
omgeving liggen talloze restaurants
en hotels (blz. 105 en blz. 113–115).

2 Aguadulce
Kaart F3

Onder de Guanchenederzetting Tufia
ligt een rustige, beschutte baai met
een 140 m breed zandstrand en uitstekende mogelijkheden om te snorkelen en te duiken. Dit strand aan de
oostkust is gemakkelijk te bereiken,

De meeste badgasten hier zijn lokale
dagjesmensen uit de hoofdstad,
maar ook toeristen hebben dit juweel
inmiddels ontdekt. De zee is kalm
aan dit zwarte strand, dat door rotsen in drieën wordt gedeeld.

Het strand van San Agustín

Het strand bij Maspalomas, met daarachter de spectaculaire zandduinen

5 Maspalomas
9 Amadores
Kaart B5
Een van de grootste badplaatsen van het eiland, en een unieke
locatie om te zonnebaden tussen
schitterende duinen (blz. 20–21).

6 Veneguera
Kaart B5

Ook dit ongerepte strand is populair
bij nudisten. Na het dorp Veneguera
is de weg alleen berijdbaar voor
4WD; maar u kunt ook de auto parkeren en verder wandelen. Hoge rotsen, zwart zand, kiezels en een
kalme oceaan.

Op het zonnigste gedeelte van het
eiland ligt Playa de Amadores, een
breed zandstrand met veel vertier en
mogelijkheden om te windsurfen, te
duiken en een boottocht te maken. U
vindt er ook volop restaurants en
cafés. Tijdens een wandeling over de
kliffen tussen Amadores en Puerto
Rico is het uitzicht adembenemend.

Burras
7 Las
Kaart D6

Hebt u geen bezwaar tegen een
beetje wind, dan is Las Burras een
goed alternatief voor de drukke
resorts verderop. Populair bij lokale
bewoners: het rustige water is ideaal
voor gezinnen met kinderen.

El Juncal

8 Kaart B2

Maar weinig zonaanbidders komen
naar deze afgelegen baai, maar
neemt u de moeite wel, dan wordt u
beloond met uitzonderlijk rustig zeewater, omgeven door imposante rotsen. Rijd op de GC2 in westelijke
richting, neem de afslag bij km 29,
houd links aan en rijd langs de
tomatenplantages. Parkeer uw auto
op de vlakte en loop de laatste
20 minuten door het ravijn.

De baai bij Amadores

Canteras
0 Las
Kaart N2

Zwem tussen de vissen in het heldere water bij dit 3 km lange zandstrand. Een rif houdt de golven
tegen, waardoor het een ideale plek
is voor gezinnen met kinderen. Verder naar het zuiden houdt het rif op
en kunnen surfers zich vermaken in
de golven. Blijft u liever droog, wandel dan over de boulevard en eet
voor de lunch een visje in La Puntilla.
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Las Palmas

de Santa Ana
1 Catedral
De enorme kathedraal en het

Las Palmas is ontstaan nadat Juan Rejón was geland op La Isleta
en het gebied reserveerde voor zijn nederzetting (blz. 38). Door de
komst van Christoffel Columbus, de toename van het zeeverkeer
en de aanleg van de haven, werd het een handelsknooppunt.
Tegenwoordig is Las Palmas de grootste stad van de Canarische
Eilanden, met een etnische mix die wijst op de positie van kruispunt van Afrika, Europa en Latijns-Amerika. De stad is een paradijs
voor koopzieken, maar heeft ook lommerrijke buitenwijken en rustige klinkerstraten, met als hoogtepunt Playa de Las Canteras, een
van de beste stadsstranden ter wereld.
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Kaart P2 • Parque Santa Catalina •
828-011828 • Open di–zo 10.00–
20.00 uur • Niet gratis • www.
museoelder.org
Leer hoe bier wordt gemaakt, hoeveel u weegt op Mars en of uw
gehoor en hartslag wel normaal is.
Dit is een prima plek om een paar
uur door te brengen, vooral als u
door de regen wordt verrast in Las
Palmasin Las Palmas.
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Maar weinig steden kunnen zich
beroemen op zo’n mooi strand als
dit: 3 km fijn zand, ingeklemd tussen een brede promenade en de
koele Atlantische Oceaan. Surfers
verzamelen zich aan de zuidkant, in
een gebied dat La Cicer heet. Het
zand is hier zwart, maar noordelij-
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Top 10 sights
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Open ma–vr 9.00–18.00, za, zo
10.00–14.00 uur
De schitterende 19de-eeuwse
neoklassieke Casas Consistoriales
staat prominent op Plaza de Santa
Ana en wordt bewaakt door twee
trouwe bronzen honden. Het bouwwerk, op de plek van het oorspronkelijke 16de-eeuwse stadhuis dat in
1842 afbrandde, huisvest zo’n 90
kunstwerken van Canarische kunstenaars, waaronder César Manrique. Hoogtepunt is een van Álvarez
Sala’s befaamde Emigrantes, boven
de trap.
•
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aangrenzende museum met religieuze kunst bevatten enkele belangrijke schilderijen en beelden uit de
16de eeuw, waaronder twee werken
van de bekende 18de–19de-eeuwse
beeldhouwer José Luján Pérez
(blz. 14–15).

ker wordt het meer goud, en gaat
de zee, beschermd door het brede
rif, lijken op een meer. De lokale
bevolking gaat soms naar de el
ascensor (de lift), een deel van het
rif waar de deining zwemmers op
de rotsen gooit – als u niet precies
weet waar het is, kijk dan naar de
menigte joelende jongeren voor
Playa Chica.

Zonaanbidders op Playa de Las Canteras
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En verder...
Vega de
1 Mercadillo,
San Mateo

Kaart D3 • C/Antonio Perera Rivero •
Open za 8.00–20.00, zo 8.00–15.00 uur
Van de vele mercadillos (boeren
markten) heeft de Vega de San
Mateo het beste aanbod aan vers
producten (blz. 65).
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Restaurants
6 Fontanales
Kaart D2

Het eerste dat u begroet bij aan
komst in deze vriendelijke pueblo is
de kerk. Het rustieke Restaurante
Grill Sibora wordt druk bezocht door
mensen die even willen ontsnappen
aan de stadsdrukte.

Cantonera, Vega de
2 La
7 Acusa
San Mateo
Kaart C3
Kaart D3 • Avda Tinamar • Open ma–
za 10.00–16.00 uur • Niet gratis
La Cantonera is het grootste etno
grafische museum van het eiland. In
een betoverend 17de-eeuws huis zijn
ruim 12.000 stukken tentoongesteld,
zoals meubilair, kunstnijverheid en
gereedschappen van vroeger.

Ayacata

3 Kaart D3

Er zijn geen mooiere dorpen dan dit,
vooral in februari, als de amandelbo
men roze bloesemen. Stop voor een
kop koffie met heerlijke marsepein.

Verde
4 Andén
Kaart B3

‘Groen Platform’ is de nogal weinig
toepasselijke naam van dit stuk kale
kliffen, die uittorenen boven de oce
aan. Mis niet het uitzicht vanaf de
Mirador del Balcón (blz. 57).

5 Valleseco
Kaart D2

Valleseco, met een schitterende
natuurschoon, staat bekend om de
houten kunstnijverheid en weergalo
ze wandelroutes.

8 Cactualdea
Kaart B3 Carretera del Hoyo
•

928-891228 • Open dag. 10.00–
18.00 uur • Niet gratis
Het dorre westen van het eiland
staat niet bekend om het plantenle
ven, maar het klimaat is ideaal voor
cactussen. Ruim 1200 soorten gedij
en in deze mooie privétuin.
•

Oude wijk, La Aldea
de San Nicolás

Kaart B3
Er gaan maar weinig toeristen naar
Gran Canaria’s vergeten stad; nog
minder weten de oude wijk te vinden,
ten oosten van de kerk (blz. 40).

Caldera de los Marteles

0 Kaart D3

€ tot € 30 €€ € 30–€ 50 €€€ vanaf € 50

GC-130
Het is niet ongewoon om vee te zien
grazen op de bodem van deze enor
me, met dennen omzoomde vul
kaankrater. Geniet van het uitzicht op
Valsequillo en de hoofdstad.
•

Het prachtige landschap rond
Valleseco

El Pesebre, Teror
6 Grill
Kaart D2 C/El Mesón 35
•

•

928-613746 • Gesloten ma • €€
Drukke zaak met traditioneel eten,
waaronder enorme schotels gegrild
varkensvlees, rund en kip. U kunt
binnen zitten of op het tuinterras.

Grill de Yolanda,
1 Asador
Cruz de Tejeda
Marmitia,
7 Restaurante
Cruz de Tejeda
Kaart D3 C/Cruz de Tejeda 928•

De Acusavlakte ligt een beetje
vreemd tussen de rotsige bergen.
Maak hiervandaan een foto van de
befaamde Roque Nublo (blz. 28).

9

PRIJSKLASSEN
Voor een driegangenmenu met een halve
fles wijn (of vergelijkbare maaltijd), inclusief toeslagen.

•

666276 • €€
Kom hier voor de vriendelijkste
bediening van het eiland en de enor
me vleesschotels. Proef de huisge
maakte zoete bloedworstkroketten,
die lekkerder zijn dan ze klinken.

Kaart D3 • Cruz de Tejeda • 928012500 • €€€
Hotel-restaurant met verfijnde
gerechten en magnifiek uitzicht op
het dennenbos. Lokale specialiteiten
met een creatieve draai.

La Oliva,
2 Restaurante
Playa de Tasarte

Kaart A4 • 928-894358 • Alleen lunch
• Gesloten ma • €
Een van de weinige restaurants aan
de westkust, met uitzicht op zee en
heerlijk vers zeebanket.

Arcos de
3 Restaurante
La Laguna, Valleseco

Kaart D2 • Carretera 21 • 928-618279
• €€
De golvende groene heuvels van de
‘Droge Vallei’ vormen een prachtig
decor voor een maaltijd die bestaat
uit verse seizoensproducten. Er zijn
ook regelmatig speciale menu’s.

Teror
4 ElKaartEncuentro,
D2 Plaza Del Pino
•

•

928-613786 • Gesloten ma • €€
Traditioneel restaurant in een ele
gant koloniaal gebouw op een pitto
resk plein tegenover de kerk van
Teror. De prijzen liggen wat hoger
dan gemiddeld op de Canarische
Eilanden, maar de porties zijn groot
en de omgeving is prettig.

La Cilla,
5 Restaurante
Artenara

Kaart C3 • Camino La Silla 3
• 609-163944
Een 80 m lange tunnel leidt naar een
zonneterras met het mooiste uitzicht
van alle restaurants op het eiland.

Restaurante Marmitia

Del Caminero,
8 Casa
Tejeda

Kaart C3 • Avda Los Almendros 5 •
609-166961 • Gesloten ma en di • €€
Leuk en bijzonder restaurant. Grote
kans dat u vertrekt met een van de
schilderijen van de eigenaar.

Llevar, Tejeda
9 Dejaté
Kaart C3 C/Doctor Domingo
•

Hernandez Guerra 25, Tejeda • 928666281 • Gesloten ma en di • €
Stijlvol, vriendelijk restaurant met
heerlijke internationale gerechten.
Ook vegetarische opties.

Valleseco
0 ElKaartPrado,
D2 C/Alcalde Vicente
•

Arencibia 7 • 928-618307 • Gesloten
ma en di • €
Alleen de verste ingrediënten hier.
Proef een Canarische stoofpot.
Zie kaart op blz. 86–87

