
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 gids Elly van der Loo   chauffeur Paco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsfoto in de tuin van Hotel Rey Carlos 
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Dag 1, maandag 2 februari 2015 

 

 Tussen 9 en 10 uur werden wij - 8 dames uit de Hoekse Waard - opgehaald door een taxibusje en 

naar Schiphol gebracht. Daar aangekomen kwamen van lieverlee de andere ... Vrouwen van Nu.  

 

Het was net een reünie, want velen kenden elkaar al van andere reizen.  Per Boeing 737 van 

Transavia werden wij in ca. 4 uur tijd naar Las Palmas gevlogen. Het was een zeer voorspoedige reis!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldaar aangekomen stond er al een bus klaar om ons naar ons hotel Rey Carlos in Playa des Ingles te 

brengen.  Na een geanimeerd diner lekker naar bed om ons op te maken voor de volgende dag.  

 

 

 

 

 

Adri en Ria  
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Dag 2, dinsdag 3 februari 2015 

 

Na een telefonische wek om 7.00 zijn we om 7.30 gaan ontbijten. Wij moesten om 8.30 in de hal 

zijn waar wij kennis maakten met onze gids Ellie voor de komende week. 

De bus kwam om 9.00 maar onze leiding ging eerst voor ons water halen, want elke dag konden  

wij ‘s ochtends en aan het eind van de dag een flesje water krijgen. Een prima service want 

zover zou het ook niet voor ons zijn om aan de overkant zelf iets te kopen. Wij worden wel in de 

watten gelegd. Om 9.30 gingen wij op stap met de chauffeur Paco.  

 

Eerst werd er een rondje gemaakt om  te laten zien waar de 

boulevard was en in de verte konden wij de vuurtoren van 

Maspalomas zien, dat is ongeveer 9,8 km te voet van waar wij 

stonden. Onderweg zagen wij de eerste Afrikaanse 

tulpenboom  Ellie vertelde dat de politie strenger geworden 

was, als je stond in de bus kreeg je een boete van $90,00 en 

$50,00 wanneer je geen riemen om had. 

 

 

 

 

Aangekomen in Las Palmas zijn wij 

eerst naar de Catedral de Santa 

Ana gegaan, het was jammer dat je 

niet binnen mocht. De waakhonden 

werden flink gefotografeerd. Het 

plein werd aan het eind van de 15e 

eeuw aangelegd in opdracht van de 

Spaanse koning. 

 

 

 

 

 

 

Hierna naar Casa de Colón   (Colombus Huis) 

Amerika was nog niet ontdekt toen Columbus in 

1492 van Spanje naar Gran Canaria zeilde en in 

de gouverneurswoning verbleef  (nu het 

Colombus huis). Hij dacht vandaar met de 

passaatwinden mee  in Indië te komen. Er stond 

een oude globe en op de plaats waar Amerika 

ligt was een zwarte vlek . 
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Na bezichtiging de markthallen in geweest en vervolgens naar de winkelstraat Calle Mayor de 

Triana, waar haast iedereen aan de koffie begon. Om 13.15 werden wij bij El Herreno verwacht 

voor de lunch. Dit was zeer goed, erg uitgebreid met water en wijn tapa’s etc.  

 

 

Na het diner gingen wij weer met 

de bus verder Palmas in met 

onderweg verscheidene foto 

stops.   

 

 

Om 17.00 waren we weer terug 

in het hotel. Bij het diner is er 

door velen niet zoveel gegeten 

maar de dag was prima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Annie van Male 
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Dag 3, woensdag 4 februari 2015 

 

Na een uitgebreid ontbijt de bus in; op naar de zonnige kant van 

Gran Canaria. 

We bezoeken een bananen plantage. Het is een prachtig gezicht, 

al die grote kammen vruchten aan die plant. Bananen zijn krom, 

dat komt omdat ze tijdens de groei de zon willen zien. 

(Net als wij trouwens). 

 

Als we in Puerto de Mogán aankomen, ervaren we een leuk 

vissersdorpje. Je kunt je voorstellen, dat ze dit "Klein Venetie" 

noemen. Maar eerst: koffie! En zitten we op het terras dan op 

zoek naar WIFI. 

Jawel, het lukt, maar jammer genoeg niet bij iedereen. 

 

 

 

Om 12.00 uur begint een zonnige boottocht, dus 

insmeren en de broekspijpen omhoog. Wij willen 

bruine kuiten! Wij zien veel originele zwarte 

stranden (lava), maar ook witte stranden, die zijn 

gemaakt van gemalen schelpjes ingevoerd vanuit 

de Caribien. 

 

 

 

 

 

 

Waarschijnlijk heeft Addy ook een goede herinnering aan deze 

dag, zij kreeg (tegen betaling) een "luchtkus" van een man zonder 

hoofd!! Hoe bestaat het! 

In Arguineguin gebruiken we een uitgebreide lunch met alles 

erop en eraan. Echt veel trek hadden we ’s avonds niet, maar we 

deden ons best. 

  

 

 

 

Ria en Nanke 
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Dag 4, Donderdag 5 februari 2015 

 

Vandaag hebben wij een drukke dag.  

 

Allereerst zullen wij vandaag grotwoningen 

gaan bezoeken. De rit door de Barranco de 

Guayadeque is prachtig. De begroeiing is 

weelderig. De kloof is altijd bewoond geweest 

omdat er volop water voorhanden was en is. 

De Guanchen de oorspronkelijke eerste 

bewoners van Gran Canaria, woonden er al in 

de natuurlijk gevormde grotten.  

 

Onze eerste stop is dan ook in het Museo de Guayadeque.  

Hier krijgen wij een duidelijk beeld en idee van hoe het 

hier ooit was. Aansluitend gaan wij in een bewoonde 

grotwoning kijken, in een bergwand wonen nu nog steeds 

een aantal gezinnen. Isabelita toont ons vol trots  

haar grot.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij woont hier al 55 jaar. Er zijn nu nog twee bewoonde grotdorpjes op Gran Canaria. Dit grotdorpje 

heeft zelfs een kapelletje en een bar/restaurantje, waar wij even de tijd nemen voor een kopje koffie. 

 

De volgende stop zal zijn op de Caldera de Bandama. Een hele 

klim vol haarspeldbochten om er te komen. De krater is zeker 

duizend jaar oud en heeft een diameter van ongeveer één 

kilometer en een diepte van 200 m. Op de bodem van de krater 

staat nog steeds een boerderijtje. Hier naartoe loopt een 

wandelpad. Helaas ontbreekt ons de tijd om daar even naar toe te 

gaan. De naam “Bandama” is afkomstig van de Hollandse 

wijnkoopman, Daniël van Damme, die in de 16de eeuw op het idee kwam om in de krater een 

wijngaard aan te planten. Restanten van een oude wijnpers in de boerderij herinneren hier nog aan. 

De naast gelegen Pico de Bandama is 569m hoog.  



 

7 
 

Vanaf hier heb je, zeker bij helder weer, een prachtig uitzicht over Las Palmas en omringende 

plaatsjes. Toen wij er waren was het er koud en regenachtig. Jammer! 

 

Hup, weer in de bus en naar Teror, een mooi plaatsje met nog veel pandjes in koloniale stijl. De 

grootste bezienswaardigheid is hier de 18de eeuwse basiliek Nuestra Señora del Pino, (Onze Lieve 

Vrouw van de Pijnboom) de beschermheilige van het eiland. In een grote nis hoog boven het altaar 

staat een protserig versierd met edelstenen en zilver, houten Maria beeld. Zij wordt regelmatig 

voorzien van een andere japon! Ook wordt hier elk jaar op 8 september een grote processie 

gehouden. Vanuit het hele eiland komen er dan bedevaartgangers naar Teror. 

 

 

 

 

 

 

Al met al toch wel een beetje trek gekregen. In Valleseco, bij restaurant Balcon de Zamora, genieten 

wij van een warme lunch en genieten we ook nog van een mooi uitzicht. 

 

We vervolgen de reis met 

steeds weer een ander 

uitzicht. De volgende stop is 

de uitkijkpost Montaña del 

Nublo. We treffen het dat 

het zonnetje is gaan 

schijnen. Vanaf dit punt kan 

je de Teide op Tenerife zien 

liggen. Door inwaaiende 

wolkenflarden zien wij ook 

de Roque Nublo, dit is een 

65m hoge basalt monoliet, 

en met een beetjes fantasie 

zou je er de rug van een 

gorilla in kunnen zien. Er zijn nog meer formaties te zien o.a. de “El Fraile”  (de monnik) want deze 

ziet eruit als een biddende monnik. Al met al een leuke stop. 
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Zo langzamerhand wordt het 

tijd voor de terugrit. Wij rijden 

weer door een prachtige vallei 

waarin de amandelbomen 

volop in bloei staan. Werkelijk 

een plaatje om te zien. 

Iedereen genoot ervan. 

Al met al toch een lange rit.  

 

 

 

We maken nog een korte sanitaire stop en zijn daar in de 

gelegenheid om  Aloë Vera producten te kopen. Om ons tot 

aankoop te verleiden kon je je door de dames die het kraampje 

exploiteerden, laten masseren. Bijna 

allemaal hebben wij hier dankbaar 

gebruik van gemaakt. 

 

Terwijl wij afdaalden gingen er nog 

een flink aantal toeristen in 4x4 jeeps 

naar boven om er van en BBQ te gaan 

genieten. Wij vonden het wel een 

beetje fris voor zo’n activiteit. 

Ook passeerden wij een dromedarissen farm. Van hieruit worden safaritochtjes aangeboden. Ook 

leuk natuurlijk.  

 

Al met al was het een zeer geslaagde dag en we hebben er vast allemaal van genoten. 

 

 

 

 
     

 

 

Ria Geeve           en          Ine van Santen 
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Dag 5, vrijdag 6 februari 2015 
 
Vrijdag vertrokken we om 9 uur naar het noordelijk deel 
van Gran Canaria. Op weg naar Arucas zagen we 
watertonnen op de platte daken van de huizen staan. Een 
paar keer per week stroomt er water naar een dorp om 
de vaten te vullen. Drinkwater moet men kopen. Er zijn 
nu twee zeewater-ontzilters gebouwd om aan de vraag 
naar een betere kwaliteit water te voldoen.  
 
In Arucas bezochten we de kerk St Johannes de Doper van 
1909. De kerk is ontworpen door een  
Leerling van Gaudi in Nieuw Gotische stijl. Het gebouw 
maakte een sombere indruk door de donkere  
Blauwgrijze natuursteen .Er waren glas in lood ramen te 
zien, behalve in de toren die nog niet af was.  
Met zijn allen dronken we koffie op een terrasje.  

 
 
In de 
rumfabriek uit 
1884 zagen we 
een gedeelte van het productieproces. Er waren grote  
Amerikaans eiken vaten waar handtekeningen van 
beroemde personen op stonden.  
Daarna konden we verschillende soorten rum proeven en 
kopen. Voor de fabriek stond een cactus met  
platte bovenkant, met de naam schoonmoederstoel.  
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De volgende stop was Firgas, de kleinste gemeente van het 
eiland met een natuurlijke waterbron en veel landbouw. We 
maakten een wandeling langs tegeltableaus met de wapens 
van de verschillende gemeenten van Gran Canaria. Onder elk 
wapen stond een kleurig betegelde bank met een 
voorstelling uit die gemeeente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede wandeling volgde een watercascade met grote 
liggende tegeltableaus.  
Elk tegeltableau stelde een van de Canarische eilanden voor 
met het bijpassende wapen.  
 
 
 

 
Via Galdar naar Puerto de las Nieves, zagen 
we onderweg veel verscheidene soorten 
bloemen en  
Planten en terrassen landbouw. Na de 
lekkere lunch met uitzicht op de haven met 
de Ferry van  
Fred Olsen, konden we lekker uitwaaien op 
de boulevard langs de oceaan. Op de 
terugweg zagen we velden langs de Oceaan 
waar zeezout wordt gewonnen.  

 
In Las Palmas stopten we bij het 
auditorium,  genoemd naar de beroemde 
Canarische tenor Alfredo Kraus. Het is een mooi gebouw langs de Oceaan, waar jongelui aan het 
surfen waren.  Het was een geslaagde dag.  
 

 

 

 

 

 

 

 Dineke               en            Loes 
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Dag 6,  zaterdag7  februari  2015 

  

Vanochtend om 6 uur  ging de ”wake up call” af .  Ik sliep alleen in een zeer groot appartement , vlug 

m’n bed uit en het ochtendritueel afwerken en daarna met de lift naar beneden. Addy stond al klaar 

om ons  het ontbijt pakket aan te reiken .  

 

Om 6.45 vertrokken we met de bus richting ,Las 

Palmas, dacht ik, daar aan de haven lag de  “Fred 

Olson ferry” die ons vervolgens naar Tenerife  

“Santa Cruz” zou brengen . 

Bij de haven van Las Palmas haalde Elly onze 

Nederlandse gids , die al 38 jaren op het eiland Gran 

Canaria woonde de boottickets op.  

 

 

Wij zaten nog in de bus en in de deuropening stond 

Paco onze chauffeur en keek lachend naar me en 

maakte me duidelijk , we rijden straks weer langs 

diepe ravijnen en smalle weggetjes om  

weer een krater te bezoeken. Hij verheugde zich 

enorm op deze rit naar de top van nog een werkende 

krater.  Ik echter niet ! Een paar dagen geleden had 

ik die ervaring al opgedaan. 

 

Rijden langs diepe afgronden , over zeer smalle 

weggetjes waar bussen elkaar net niet of net 

wel konden passeren. Klam zweet brak me uit , 

dit geen 2de keer dacht ik zo op de boot naar 

Santa Cruz . 

Welnu ik lichtte het de leiding toe en ze hadden 

er begrip voor .  

In Santa Cruz werd ik op de Ramblas afgezet . En 

de afspraak was dat ik met een taxi om half 2 

naar het lunch adres gebracht zou worden. 

 

0p de Ramblas zocht ik eerst nog naar een pin automaat, die vond ik en daarna ging ik gezellig op een 

terrasje koffie drinken en wat shoppen . 

Ik ontspande helemaal ,ik hoefde gelukkig niet mee naar de top van de krater, hoewel Elly zei, Joke 

ga toch mee, de top ligt in de wolken de ravijnen zie je niet eens . 

Je kan me nog meer vertellen dacht ik, alles is omringd door een wolkendeken ,maar ziet de 

chauffeur alles dan nog wel goed?? 

Welnu na een paar uurtjes in Santa Cruz geweest te zijn, nam ik een taxi die me naar het opgegeven 

adres bracht .  
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Een prachtige route langs de kust reden we  en de taxi chauffeur maakte nog een foto stop half 

verwegen, met uitzicht op de baai en de top van de berg die in de wolken lag . 

Ja , dacht ik ,daar vertoeven m’n reisgenoten , heerlijk in de wolken langs afgronden en ravijnen ! 

Een ding moet ik nog toevoegen, bij m’n eerste ervaring naar de top “De Pico”vond ik het 

adembenemend mooi de bloeiende amandelbomen !! Wat een schitterend schouwspel is dat. 

 

De ontmoeting in het lunch restaurant was weer 

gezellig en een ieder vertelde weer z’n verhaal.  

Daarna gingen we weer huiswaarts  en na het diner 

hadden we weer een leuke show in ”Hotel Rey 

Carlos”. AL bij al was het weer een zeer gezellige dag 

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groet van Joke Brands 

 

 

 

Vervolg dag 6, zaterdag 7 februari 2015 

Dat was toch even schrikken, dat Joke niet verder mee wilde de bergen in. Maar gelukkig is Joke 

bereisd en niet voor een kleintje vervaard, zodat we haar met de nodige instructies, telefoon-

nummers en het adres van het restaurant op zak, met een gerust hart in Santa Cruz achter hebben 

gelaten.  

 

Wij gaan door naar het Nationaal Park, 

met de prachtige vulkanische berg El 

Teide. Na een poosje door de bergen 

gereden te hebben zien we in de verte 

EL Teide, helaas hadden we daar geen 

fotostop. Een stukje verder is er wel een 

koffiestop met leuke winkeltjes. Dan 

rijden we  nog  zeker een half uur door 

de wolken omhoog de berg op, maar 

daar is de beloning.  
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De zon schijnt , het is licht vriezend  en we zien de natuur van een maanlandschap.  Onwerkelijk 

mooi! Prachtige rotspartijen en dan de rust en de stilte, je zou hier graag langer willen blijven om te 

rond te wandelen.  

Maar helaas moeten we weer terug om op tijd te zijn voor de lunch, daar zijn we om half twee en 

Joke zit ons al op te wachten. We zijn blij haar weer te zien.  

 

We varen  met de boot van 18.00 uur terug naar Las Palmas, de zee is kalm en we komen om 19.30 

aan.  Nog een stukje met de bus en dan zijn we om 21.00 uur in ons hotel.  Daar staat speciaal voor 

ons een licht buffetje klaar, we kletsen nog even na en gaan dan naar bed. Het was een lange maar 

prachtige dag! 

 

Addy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Rey Carlos is ons goed bevallen, mooi, lekker eten en bijzonder entertainment! 
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Dag 7, zondag 8 februari 2015 

 

Alweer de op een na laatste dag van een heerlijke vakantie! 

Voor het hotel worden nog enkele groepsfoto’s gemaakt, geen Paco, maar José, Paco’s bus had 

gisteren een kapotte deur…Vandaag eerst naar Telde, een stad 13 km. ten zuiden van Las Palmas . 

Onderweg zien we een bordje; St. José Hopital, leuk voor onze chauffeur…… 

 

                                                                                                           

Elly vertelt veel over de geschiedenis van Telde: mooie 

kathedraal, door rijke gelovige geschonken aan de 

gemeente Telde. Aan de buitenkant is er een mooi schilderij 

van St. Christoffel, de beschermheilige van de reizigers.  

Telde heeft een zeer sociale burgemeester, hij luistert naar 

alle bewoners. Om 9.45 zijn we bij de kerk, we mogen 

zachtjes naar binnen, om 10 uur begint de mis.  

 

Er worden mooie foto’s gemaakt, o.a. van een prachtig drie-

luik. Even een heerlijk bakje koffie in een smal straatje. 

Staan we voor die kerk, zit daar Elly’s zoon met haar 

kleinzoon! Natuurlijk weer de nodige plaatjes gemaakt. 

 

 

 

Elly vertelt altijd veel van de mooie bomen die we zien: de 

vuurboom, de Afrikaanse tulpenboom, en de katoenboom, met 

echte katoenpeulen. Als ze rijp zijn vormen zich heuse 

wattenbolletjes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 11 uur zijn er tafeltjes gereserveerd voor een volksdansvoorstelling op de binnenplaats van een 

mooi oud hotel, vroeger veel bezocht door Engelsen; hotel "Catalina”. Er valt een spatje regen, zien 

we plastic bekertjes over de microfoons, slim! Orkest: 18 man met gitaren, mandolines enz. En een 

zangeres. Alle mannen met die leuke zwarte hoedjes, en zingen! Prachtige Canarische volksliederen, 

ook het publiek zong uit volle borst mee. 
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Dansers: 6 paren, de dames in prachtige 

kostuums, rijk versierd met Canarich 

borduurwerk. (De borduurschool is gesloten) 

zo kunnen we toch nog die mooie kunst 

bewonderen. De heren dansers dragen een 

mooie witte plooirok, en sexy witte 

beenwarmers! Er worden nog enkele dames 

uit onze groep ten dans gevraagd, o.a. Tonia 

en Nel. De pompoenen op de damesschoen 

zijn gemaakt in dezelfde kleuren als hun 

rokken. We hebben genoten!! 

 

Op de terugweg had Elly weer een uitstekend restaurant geboekt voor de lunch, richting het 

vliegveld waarvan we morgen weer vertrekken. Onderweg wijst zij nog op een zeilschool bij Las 

Palmas, met die kleine 1-pers. Bootjes, de zgn. “optimisten”. Het was weer een geweldige dag! We 

nemen afscheid van Elly en van José. 

 

 

      
 

            Nel van Herpen                       en                 Tine Noijons 
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Dag 8, maandag 9 februari 2015 

 

 

De laatste dag alweer. Eindelijk scheen de zon. 

Snel de koffers in de berging gezet en daarna nog 

even bij het zwembad gezeten. 

Om 11 uur wandelden we met een aantal dames 

langs de boulevard. Wat gewinkeld en koffie 

gedronken op een leuk terrasje. 

 

Het was al snel half 2 en weer tijd voor de lunch. 

Addy en Tonia vonden een leuke eettent in de 

buurt van het hotel. 

Met zijn achttienen voor het laatst heerlijk gegeten met 

als toetje honingrum en een zoen van de baas. 

 

 
 

Om 16 uur werden we door Paco in zijn inmiddels gerepareerde bus naar het vliegveld gebracht voor 

de terugreis. 

Met wat vertraging vertrokken we. Na een rustige vlucht landden we toch nog 10 minuten voor de 

planning op Schiphol. We namen afscheid van de dames en hiermee was weer een einde gekomen 

aan een gezellige vakantieweek. 

 

 

 
 

              Ans      en      Elly 
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Wij willen u bedanken voor uw bijdrage aan de goede  

sfeer van deze reis. U was een fijne groep en wij  

hebben deze reis met plezier begeleid! 

 

 

 

 

National Park ‘El Teide’ Op Tenerife 

 

 

 

Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld en 

graag tot ziens op een van onze volgende reizen. 

 

Addy en Tonia 

 


