
Reis naar Gran Canaria 4 t/m 11 maart 2017 

 

Op zaterdagmorgen 4 maart vertrekt een bus vol 

Vrouwen van Nu richting Schiphol om een week op Gran 

Canaria te vertoeven. Op Schiphol voegen zich de laatste 

deelnemers bij de groep en met een totaal van 26 en 2 

begeleiders vertrekt het vliegtuig voor een 4 uur durende 

vlucht naar Gran Canaria. 

De bus met chauffeur en gids Elly v.d. Loon wacht op het 

vliegveld en binnen een half uur staan de dames voor het hotel in Las Palmas. Het is 

carnaval in Las Palmas. Een oorverdovend lawaai van mensen en muziek maakt elkaar 

verstaan onmogelijk. Een deinende mensenmassa, verkleed en opgemaakt  trekt aan de 

dames voorbij. Om 22.30  uur is alle lawaai voorbij. De stoet is verder getrokken.  

De volgende ochtend is er geen spoor te bekennen van de carnaval. De VIP bus staat 

voor met chauffeur Alex en gids Elly. Zij laat deze week tijdens de trips zien dat Gran 

Canaria meer heeft te bieden dan een stroom toeristen aan het strand. Zij vertelt veel 

over de cultuur en de bewoners van het eiland. 

We gaan langs kronkelige wegen en mooie groene valleien met  prachtige vergezichten 

naar de berg Pico de Bandama. Daarna bezoeken we de botanische tuin Jardin Canario 

met cactussen en vetplanten. De lunch is in restaurant Balcon de Zamora met een winkel 

met producten van het eiland. Gran Canaria is opvallend schoon. Nergens ligt afval. Het 

weer is deze week  ideaal. Er wordt volop genoten van af en toe een uurtje strand, 

stadsbezoek, tapas en warme lunches. 

Maandag wordt begonnen met een bezoek aan Arquinequin, een vissersdorp aan de 

zonnige zuidkust van Gran Canaria. Met een glassbottumboot wordt  langs de kust 

gevaren waarna de bus de groep weer oppikt in Puerto de Mogan, ook wel het klein 

Venetië genoemd. Bij Maspalomas bekijken we de zandduinen die elke dag weer van 

vorm veranderen. 

Dinsdag is er een bezoek aan de op één na grootste stad Telde, met het Plaza de San 

Juan met prachtige uitgesneden balkons. Er wordt geluncht in Ermita de Guayadeque in 

één van de grotten, hier is ook een bewoonde grotwoning te bezichtigen. ’s Middags 

genieten we in het zuiden van het eiland van het strand. 

Woensdag wordt in Arucas de grootste rumstokerij van de canarische eilanden en een 

bananplantage bezocht. We weten nu waarom bananen krom groeien. 

Donderdag varen we  met de ferry naar Tenerife. In Nationaal Park El Teide zijn de 

unieke kenmerken het maanlandschap van de vulkanische berg. Puerto de La Cruz is een 

van de topbestemmingen van Tenerife en ligt in de Orotavavallei, een oase van  

weelderig groen en fruitplantages. ’s Middags  is er gelegenheid om in Santa Cruz te 

wandelen. 

Vrijdag is er een stadstour in Las Palmas met een bezoek aan het Colombushuis en de 

Santa Annakerk. De middag wordt besteed aan winkelen, wandelen en  voor de 

liefhebbers een bezoek aan het prachtige stadstrand Playa de las Canteras. 



Zaterdag als laatste dag, is ter vrije besteding. Een laatste wandeling door de 

mainstreet. Een laatste drankje in de schaduw van de bomen op een terras en dan is het  

tijd om Gran Canaria met zijn stranden, valleien, bergen en bloemen vaarwel te zeggen.  


