GRAN
CANARIA

A tot Z reizen, Gran Canaria

8
dagen

HET EILAND MET
BIJNA 60 KM
STRAND
MET DE MOOIE DUINEN VAN
MASPALOMAS, HET SHOPPEN IN LAS
PALMAS, MAAR OOK DE CHARMANTE
WITTE DORPJES EN HET VELE
NATUURSCHOON VAN DIT “MINICONTINENT”

Lopesan Villa del Conde resort,
Costa Meloneras
Alsof u in een traditioneel Canarisch dorpje
verblijft. Het hotel is een klein kopietje van het
dorpje Aguïmes. Geniet van de luxe, mooie
gebouwen en prachtige tuinen. Vanuit het
complex loopt u zo de boulevard van Meloneras
op.
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GRAN CANARIA, BUITEN HET
ZOMERSEIZOEN
Datum
Voor de actuele data, kijk op onze website of neem contact met ons op

Prijzen
Zie onze website voor alle prijzen of neem contact met ons op
A tot Z reizen, Gran Canaria

Inclusief
7 nachten op basis van logies en ontbijt
Vliegreis van Schiphol naar Gran
kanarie en vv
Transfer van en naar het vliegveld in
Gran Canaria
Exclusief
Excursies op aanvraag
Toeslag halfpension ( Niet verplicht)
Reis- en annuleringsverzekering en
persoonlijke uitgaven.
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GRAN CANARIA
Bij Gran Canaria denken velen aan strand en feesten,
maar Gran Canaria heeft veel meer te bieden.
Natuurlijk heb je het beroemde strand van Playa del
Inglés met een lengte van 2,7 km. Door het milde
klimaat op Gran Canaria is het hier het hele jaar door
gezellig druk. En op Paseo Marítimo, de beroemde 2
km lange boulevard, is ook volop vermaak. Kortom
een goede plek om strand en winkelen te
combineren. Dit is het gangbare beeld van Gran
Canaria, maar er is meer.
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Natuur
Heel bijzonder is het natuurfenomeen Dunas de
Maspalomas. U waant zich in Afrika met woestijn
en oase. Het natuurgebied met 400 hectare
prachtig strand, metershoge zandduinen, die
vooral in de namiddagzon erg mooi zijn, een
lagune en een palmbomenbos ligt aan de kust in
het uiterste zuiden van Gran Canaria en is
daardoor makkelijk bereikbaar vanuit Maspalomas
en Playa del Inglés.
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DEGOLLADA DE
LA YEGUA
Wat u zeker ook moet bezoeken, is het uitzichtpunt
Degollada de la Yegua, het mooiste uitzichtpunt op het
hele eiland. U kijkt over het 15 km lange ravijn van
Fataga, dichtbij Maspalomas op de weg naar San
Bartolome de Tirajana.
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PARQUE RURAL
DEL NUBLO
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Het grootste natuurgebied van Gran Canaria is Parque Rural del
Nublo met de herkenbare vulkanische rots Nublo. Het is een ruig en
woest landschap met diepe ravijnen, stoere rotspartijen en oude
lavabergen. Het park ligt maar op 40 kilometer van Maspalomas,
maar is een autorit van 1 uur door de bergen.Dit natuurpark staat op
de UNESCO werelderfgoedlijst, waar sinds 2019 Risco Caido aan
toegevoegd is. Ook dit gebied, in het centrum van Gran Canaria,
bestaat uit kliffen, ravijnen en vulkaanformaties, maar heeft ook
nederzettingen, die zijn ontstaan na de komst van de NoordAfrikaanse Berbers (begin van onze jaartelling) tot de komst van de
eerste Spaanse kolonisten in de 15e eeuw. Het is een
holbewonerscomplex met o.a. twee heilige tempels, waar
ceremonieën werden gehouden. Met deze nieuwkomer hebben de
Canarische eilanden nu 4 plekken op de UNESCOlijst.

Wanneer u na al dit natuurschoon even wat anders wilt
zien, dan zijn er de leuke dorpjes en de cultuur van Las
Palmas.Naar eigen zeggen, maar door velen beaamd is
Téror het mooiste dorp.
Het heeft een prachtig witte kerk met schilderachtige
dorpsplein, leuke steegjes en pleintjes met geweldige
houten balkons aan kleurige gevels
.Natuurlijk hebben de Canarische eilanden ook hun
“Venetië”, het vissersdorpje Puerto Mogán. Een
charmant dorpje met leuke huisjes langs grachtjes en
ronde bruggetjes.
Ook leuk om te zien is de visafslag.
En voor de cultuurliefhebber is er de hoofdstad Las
Palmas. Hier zijn de musea, zoals het Museo Elder de la
Ciencia y la Tecnología (Museum der wetenschap en
Technologie) en het Casa de Colón (Huis van Christoffel
Columbus), en het Centro Atlántico de Arte Moderno
(Atlantisch centrum der moderne kunst), maar ook de
Santa Maria kathedraal*.
A tot Z reizen, Gran Canaria

Natuurlijk houden ze op Gran Canaria, net als alle inwoners van de
Canarische eilanden, van festivals (maakt niet uit of ze van religieuze of
culturele aard zijn) en is er altijd wel ergens iets gaande op het eiland.
Na al deze natuur en cultuur is het misschien nu wel tijd om te winkelen. Ook
dit kan heel goed op Gran Canaria. Leuke bijkomstigheid is, dat het vaak
goedkoper is dan in Nederland, want Gran Canaria hanteert zijn eigen
belastingtarieven, ook al is het onderdeel van Spanje. Let op: ook de douane
ziet Gran Canaria als uitzonderingsgebied, namelijk niet-EU gebied. Dit
betekent bijvoorbeeld, dat u maximaal €430 aan goederen (belastingvrij) mee
mag nemen.
Leuke winkelcentra zijn vooral in Las Palmas, zoals Las Arenas, Alisios en El
Mirador. Het voordeel is dat zij geopend zijn van 10.00 uur tot 22.00 uur en
geen siësta, zoals veel andere winkels op Gran Canaria, kennen. Buiten Las
Palmas heb je nog een leuk winkelcentrum in Puerto Rico, Mògan Mall.
Het is ook handig om het woord Rebajas (uitverkoop) te kennen.
Op Gran Canaria is dat van 7 januari tot eind februari en van 1 juli tot eind
augustus.
Veel shopplezier.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op.
U kunt telefonisch contact met
ons opnemen
Petra: 0657896825
Annemarie: 06-24694979
U kunt ook via WhatsApp
contact opnemen op
bovenstaande nummers

