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Formaliteiten
Identiteitsbewijs – Voor inwoners 
van de EU volstaat een geldige 
identiteitskaart.

Geldzaken
Net als in Spanje wordt ook op de 
Canarische Eilanden de euro gebruikt. 

Het beste seizoen
Op de Canarische Eilanden is het altijd 
lente en u kunt er het hele jaar door 
in zee baden. Ook al gaat de top van 
de Teide een aantal maanden per jaar 
schuil onder een sneeuwlaag, de kusten 
genieten steevast van een mild klimaat: 
de gemiddelde temperatuur zakt slechts 
zelden onder de 18°C. Door de nabijheid 
van Afrika kan het op de eilanden wel 
warm worden, maar zelden warmer 
dan 30°C door toedoen van de frisse 
zeewind. Regen is vrij zeldzaam: de oos-
telijke eilanden kennen zelfs vaak jaren 
van droogte. In de zomer kan de lucht 
wat zwaar zijn, maar is het toch nog 
aangenaam. Voorzie in ieder seizoen een 
trui, want wanneer de zon ondergaat of 
u naar grotere hoogtes trekt, kan het 
al snel frisser worden. Het toeristische 
hoogseizoen valt tussen januari en 
maart: reserveer ruim vooraf want de 
hotels zijn dan vaak volgeboekt.

Met de ferry
De overtocht over water tussen het 
Iberisch schiereiland (Cádiz, met 

Trasmediterranea - www.trasmediter 
ranea.es; Huelva met Navieras - www.
navieraarmas.com) en de Canarische 
Eilanden duurt al snel 1 tot 2 dagen... 
Geef dus de voorkeur aan het vliegtuig.

Met het vliegtuig
Vanuit België of Nederland moeten 
reizigers vaak overstappen in Madrid of 
Barcelona.
T Zie blz. 3 voor de voornaamste 
luchthavens op de Canarische Eilanden.

REGULIERE 
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
Iberia – De Spaanse luchtvaartmaat-
schappij vliegt wel op de Canarische 
Eilanden, maar niet vanuit Brussel of 
Amsterdam - www.klm.com.
KLM – Vluchten vanuit Amsterdam.
Brussels Airlines – Vliegt niet recht-
streeks op de Canarische Eilanden.

LOWCOSTMAATSCHAPPIJEN
Vueling – Rechtstreekse verbindin-
gen vanuit Amsterdam, Rotterdam, 
Groningen en Brussel -  
www.vueling.com.
Ryanair – Verschillende vluchten per 
week naar de Canarische Eilanden 
vanuit Brussel-Charleroi of Eindhoven - 
www.ryanair.com.
Jetairfly – Dagelijkse vluchten naar 
Tenerife, Lanzarote, La Palma, Gran 
Canaria en Furteventura vanuit Brussel, 
Charleroi of Oostende -  
www.jetairfly.com.

DE REIS VOORBEREIDENDE REIS VOORBEREIDEN
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Toeristische informatie

SPAANS BUREAU  
VOOR TOERISME
In België: Koningsstraat 97,  
1000 Brussel - t 02 280 19 26 -  
www.spain.info.
In Nederland: Laan van Meerder- 
voort 8-A, 2517 AJ Den Haag -  
t 070 346 59 00 - www. 
spaansverkeersbureau.nl.
T Bureaus voor Toerisme ter plaatse: 
blz. 17.

ALGEMENE WEBSITES
Enkele handige websites die heel  
volledig zijn, maar vaak enkel in het 
Spaans zijn opgesteld en soms in  
het Engels:
www.turismodecanarias.com –  
website van het Bureau voor Toerisme 
van de Canarische Eilanden.
www.infoislascanarias.com –  
Een massa praktische inlichtingen  
over de volledige archipel.
http://parquesnacionalesde 
canarias.es – De nationale parken  
van de archipel.
www.webtenerife.com – Portaal van 
het Bureau voor Toerisme van Tenerife.
www.grancanaria.com – De officiële 
website over het toerisme op Gran 
Canaria met e-books en podcasts over 
de toeristische musts op het eiland.
www.centrosturisticos.com en  

www.turismolanzarote.com – Goede 
inleiding bij het eiland Lanzarote.
www.visitfuerteventura.es en www.
fuerteventuraguia.es – Twee heel 
volledige sites voor meer informatie 
over Fuerteventura.
www.lagomera.travel – Site van het 
Patronato de turismo de La Gomera.
www.elhierro.travel – Site van het 
Bureau voor Toerisme van El Hierro.

WEBSITES VOOR 
OVERNACHTINGEN
Enkele van de vele websites gewijd 
aan overnachtingen in een casa rural:
www.casasruralestenerife.net – Voor 
een verblijf op het platteland van 
Tenerife.
www.ecoturismocanarias.com – 
Adressen op El Hierro, La Palma, 
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura.
www.grancanariarural.com – Casas 
rurales op Gran Canaria, met zoekfunc-
tie per locatie.
www.islabonita.es – Vereniging van 
eigenaars die huizen en appartementen 
verhuren op La Palma.
www.turismoruralgomera.com en 
http://casasruralesdelagomera.es – 
Casas rurales op La Gomera.
www.elhierro-rural.com en 
www.elhierroyyo.com – Rechtstreeks 
contact met de eigenaars voor een 
verblijf op het platteland.
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Een profaan volksfeest of eerder  
een devote religieuze processie,  
op de Canarische Eilanden is altijd 
wel iets te vieren, nu eens met een 
concert, dan weer met een romería. 
De exacte date variëren van jaar tot 
jaar: de verschillende Bureaus voor 
Toerisme kunnen meer duidelijkheid 
brengen. U vindt ook meer informatie 
op de website www.turismode 
canarias.com in functie van de datum 
waarop u op de eilanden verblijft of 
uw interesses: tentoonstellingen of 
podiumkunsten, sportieve evene-
menten of folkloristische feesten. 
Hieronder vindt u enkele van de  
jaarlijkse evenementen die u beslist 
moet bijwonen.

Religieuze feesten

JANUARI
3 Reyes Magos – 6 jan. Het Feest van 
Driekoningen wordt in ieder dorp en in 
iedere stad gevierd. Melchior, Caspar 
en Balthasar komen aan per boot of op 
de rug van een dromedaris en trekken 
plechtig door de straten onder luid 
gejuich van de omstanders.  

FEBRUARI-MAART
3 Carnaval – Data variëren van  
de ene stad tot de andere: informeer  
bij de Bureaus voor Toerisme.  
Dit is het kleurrijkste feest van het 
jaar. Vooral de feestelijkheden op 
Tenerife (Santa Cruz, Puerto de la 
Cruz, Los Cristianos) en Gran Canaria 
(Las Palmas, Maspalomas) zijn het 

spectaculairst. Maar alle eilanden  
vieren steevast gedurende twee weken 
mee: op Lanzarote in Arrecife en 
Puerto del Carmen, op Fuerteventura 
in Puerto del Rosario en Pajará, op  
La Palma in Santa Cruz, op La Gomera 
in San Sebastián, op El Hierro in 
Valverde. De ene optocht met  
carnavalsmaskers is al uitbundiger  
dan de andere, maar sfeer is beslist 
verzekerd! Jaarlijks ook verkiezing  
van de Koningin van het Carnaval. 
T ‘Van Folklore tot feesten’, blz. 134.

MAART-APRIL
3 Semana Santa – 20-28 maart 2016. 
De week voor Pasen wordt, net als in 
Spanje zelf, uitbundig gevierd. Zowat 
alle steden en dorpen deinen mee op 
het ritme van de religieuze processies.

MEI-JUNI
3 Día de la Santa Cruz – 3 mei. 
Muzikanten en dansers in traditionele 
klederdracht dragen met bloemen 
versierde kruisen mee tijdens een 
processie.
3 Corpus Christi – 4 juni 2015, 
26 mei 2016. Bloementapijten en 
tekeningen op basis van vulkanisch 
gesteente versieren straten en pleinen. 
Vooral in La Orotava (Tenerife).

AUGUSTUS
3 Asunción de María – 15 augustus. 
De heiligdommen gewijd aan Maria 
vormen het doel van de bedevaarten.

EVENEMENTENKALENDEREVENEMENTENKALENDER
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Festivals en ferias

JANUARI
Tenerife en Gran Canaria
3 Festival de Música de Canaria – 
www.gobiernodecanarias.org. 
Symfonische concerten, filharmonische 
orkesten en recitals. Drie weken lang 
treden grote namen uit de wereld van 
de klassieke muziek op in de verschil-
lende zalen en auditoriums van Santa 
Cruz de Tenerife (Auditorio, Teatro 
Guimerá, Teatro Leal) en Las Palmas de 
Gran Canaria (Auditorio Alfredo Kraus, 
Centro de Convenciones).
Gran Canaria
3 Feria de Artesanía de Canarias – 
www.fedac.org. Gedurende 4 dagen 
legt Las Palmas de Gran Canaria 
de nadruk op het vakmanschap 
van de Canarische Eilanden. Zo’n  
200 ambachtslieden van de hele archi-
pel tonen en verkopen hun goederen 
in het Parque de San Telmo: textiel, 
metaal, hout, aardewerk, potten enz.

APRIL
Tenerife
3 Internationaal parapentefestival –  
Gedurende 3 dagen, eind april of begin 
mei, is de hemel van Los Realejos ver-
sierd met veelkleurige glijschermen.

MEI
Fuerteventura
3 Feria Insular de Artesanía – De 
beste ambachtslieden van de archipel 
tonen hun kunnen in Antigua.

La Gomera
3 Encuentro Insular de Folklore – 
Hier herleeft de traditie van de silbo 
gomero.

JULI
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura
3 Festival Internacional Canarias 
Jazz & Más Heineken – www.canarias 
jazz.com. Drie weken lang swingen 
de drie eilanden op de tonen van 
jazzmuziek.
Lanzarote, Fuerteventura
3 Watersporten – Op de stranden 
van beide eilanden worden nationale 
en internationale kampioenschappen 
windsurfen, kiteboard en andere water-
sporten gehouden.
Fuerteventura
3 Fuerteventura en Música – www.
cabildofuer.es. Lokale en internationale 
muzikanten verenigen zich rond een 
pop- en rockscène in El Cotillo.

AUGUSTUS-SEPTEMBER
Lanzarote
3 Conciertos de Verano – De Cueva de 
los Verdes en de Jameos del Agua, twee 
ruimten ingericht door César Manrique, 
organiseren concerten van klassieke 
muziek, jazz en salsa in een uitzon-
derlijk decor. Inlichtingen op www.
centrosturisticos.com.

NOVEMBER
Tenerife
3 Festival del Vino – Langs de wijn-
route, van Icod de los Vinos tot Puerto 
de la Cruz en in La Orotava, proeverij 
van de grands cru’s van het eiland.



De straatjes in het dorp Teguise, de voormalige hoofdstad van Lanzarote © C. Le Tourneur d’Ison/hemis.fr
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Santa Cruz de Tenerife a

Kaart Santa Cruz de Tenerife
Vroeger was de huidige hoofdstad van 
Tenerife een kleine haven die instond 
voor de handel met het naburige dorp 
La Laguna. Sante Cruz de Tenerife ont-
wikkelde zich vooral in de 19de eeuw. 
Vandaag telt de stad 222.643 inwoners 
en focust ze voornamelijk op industriële 
(raffinaderij, tabaksindustrie enz.) en 
havenactiviteiten. De haven speelt, 
samen met die van Las Palmas, een 
belangrijke rol op de handelsroutes via 
de Atlantische Oceaan en vormt een 
draaischijf voor de transacties tussen de 
verschillende eilanden uit de archipel.

ROND DE PLAZA DE ESPAÑA
De plaza de España werd in 2009 
volledig heringericht door de Zwitserse 
architecten Jacques Herzog en Pierre de 
Meuron naar aanleiding van een groots 

moderniseringsproject van het havenge-
bied. Het plein vormt de overgang van 
de haven naar het historisch centrum 
van de stad. Drie kleine gebouwen (één 
herbergt het Bureau voor Toerisme) 
opgetrokken uit vulkanisch gesteente 
en ontworpen door Patrick Blanc, liggen 
rond een groot bassin en zijn omgeven 
door groen. Ze symboliseren de samen-
vloeiing van kunst en natuur en lijken 
een eerbetoon aan César Manrique.
In de buurt van het plein zijn de patio 
met bogen en de houten galerijen van 
het 18de-eeuwse Palacio de Carta (plaza 
de la Candelaria) een bezoekje waard.
Vanaf de dijk bij de haven heeft u 
een uitgestrekt panoramaa over het 
amfitheater van panden die de stad 
in verdiepingen indeelt, met op de 
achtergrond de Teide en het massief 
van Anaga. Van de oude stad bleven 
enkel een paar panden met balkons 
rond de Iglesia de la Concepción 

Het grootste van de Canarische Eilanden wordt doorkruist door een lange berg-
keten en strekt zich uit rond de Teide, een machtige vulkanische kegel die tot 
3718 m hoog reikt. Tenerife heeft een uitzonderlijk zacht klimaat, ideaal voor 
lange wandeltochten of een middagje luieren op het strand. De ‘besneeuwde 
berg’, zoals de oorspronkelijke bevolking, de Guanchen, het eiland doopten, zal 
ook bij schilders en fotografen in de smaak vallen dankzij het onuitputtelijke 
kleurenpalet gevormd door de vegetatie en de landschappen.

3 Bereikbaarheid: De twee internationale luchthavens vormen de voornaamste 
toegangspunten: Los Rodeos in het noorden en Reina Sofía in het zuiden. Vanuit de 
havens (Santa Cruz in het noorden en Los Cristianos in het zuiden) zijn de naburige 
eilanden vlot te bereiken.
Kaart Santa Cruz de Tenerife blz. 35. Uitneembare vouwkaart CDEF1-2-3.
3 Aanrader: Voorzie 3 dagen. Raadpleeg het weerbericht en zorg voor een trui.

TENERIFEaaaTENERIFEaaa

Uitzicht over Santa Cruz de Tenerife © E. Wrba/imagebroker/age fotostock
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(16de-17de eeuw) bewaard. De kerk 
valt meteen op door haar hoge toren 
en buitenbalkons en herbergt enkele 
mooie gebeeldhouwde barokretabels. 
Museo Municipal de Bellas Artes – 
C/ José Murphy 12 - t 922 27 47 86 -  
www.santacruzdetenerife.es - di.-vr. 
10.00-20.00 u, za., zon- en feestd. 
10.00-15.00 u - gratis. Vlaamse schil-
derkunst uit de 16de eeuw en doeken 
uit de 19de eeuw vullen de tweede 
verdieping van het museum. Zo ontdekt 
u er het Drieluik van Nava y Grimón van 
de Vlaming Pieter Coecke, het portret 
van San Andrés door José de Ribera 
(1591-1652), of de werken van Juan de 
Miranda (1723-1805). De eerste verdie-
ping is voorbehouden voor wisselende 
tentoonstellingen hedendaagse kunst.
Museo de la Naturaleza y el Hombrea – 
C/ Fuente Morales s/n - t 922 53 58 16 -  
www.museosdetenerife.org - di.-za. 
9.00-20.00 u, ma., zon- en feestd. 
10.00-17.00 u - € 5, gratis op vr.-za. 
16.00-20.00 u - aangename cafetaria. 
Het Museum voor Mens en Natuur 
is ondergebracht in het voormalige 
hospitaal, een groot neoclassicistisch 
gebouw. Het omvat twee belangrijke 
collecties: een archeologische verza-
meling (aardewerk van de Guanchen, 

mummies) en een collectie samenge-
steld rond de natuurwetenschappen 
(ecosystemen in en rond de archipel). 
De tweede verdieping toont enkele 
mooie stukken Afrikaanse en pre- 
Colombiaanse kunst.
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) – 
Av. de San Sebastián 10 - t 922 84 
90 57 - www.teatenerife.es - di.-zo. 
10.00-20.00 u - € 7 - cafetaria. Licht en 
transparantie kenmerken deze creatie 
van Herzog en Meuron (2008) die 
onderdak biedt aan het Museum voor 
Hedendaagse Kunst, een fotografie-
centrum en een ruime bibliotheek. 
Het TEA organiseert regelmatig mooie 
tentoonstellingen en kwaliteitsvolle 
opvoeringen (T ‘Uitgaan’, blz. 104).
Recova municipal – Av. San 
Sebastián 51 (achter het TEA) - 
t 922 21 47 43 - www.la-recova.
com - 6.00-14.00 u (zo. 7.00-14.00 u). 
De openbare markt staat ook gekend 
onder de naam Mercado de Nuestra 
Señora de África en vindt plaats in een 
neokoloniaal gebouw uit de jaren 1940. 
Vooral gekend om zijn snijbloemen.

PARQUE GARCÍA SANABRIA a
Dit aangename, bloemrijke en goedon-
derhouden stadspark telt zo’n 200 tro-
pische en mediterrane plantensoorten. 
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Het grenst aan de Rambla, een brede 
laan met veel groen, een van de voor-
naamste verkeersaders van de stad.

LANGS DE KUST
Parque Marítimo César Manriquea – 
Achter het Auditorio - t 922 22 
93 68 - www.maritimosantacruz.com - 
zo.-do. 10.00-20.00, vr.-za. tot 24.00 u 
en de avond voor feestd. 10.00-
19.00 u - € 2,50. Dit grote vrijetijds-
complex is van de hand van Manrique 
en bestaat uit zwembaden, drankge-
legenheden en restaurants, vlak bij 
het water en versierd met vulkanische 
rotsen en beplantingen.
Auditorio de Tenerifea – 
Av. Constitución 1 - t 922 56 86 25 -  
www.auditoriodetenerife.com - rond-
leidingen ma.-za. 12.30 u (en 17.30 u 
juli-sept.) - € 5. Santiago Calatrava cre-
eerde in 2003 een grote witte golf die 
uitwaaiert over een reeks platformen. 
De concertzaal herbergt een orgel  
met acht klavieren van een revolutio-
naire makelij.  
(T ‘Uitgaan’, blz. 104)
Playa de las Teresitas (Uitneembare 
vouwkaart F1) – Ten oosten van de 
stad. Dit lange aangelegde strand 
dankt haar kleur aan het saharazand. 
Het is enorm populair bij de lokale 
bevolking, de Chicharreros, die genieten 
van het rustige en heldere water en de 
schaarse palmbomen.

La Laguna a
E1 Op 11 km van Santa Cruz, te berei-
ken met de tram (tranvía). Vermijd om 
op maandag erheen te gaan; heel wat 
gebouwen zijn dan gesloten. Neem een 
trui mee: het is er vaak bewolkt. Gratis 

rondleiding in het historisch centrum in 
het Spaans (ma.-vr. 10.30 u, 12.30 u, 
16.00 u; za. en zo. 10.30 u, 12.00 u) of 
het Frans (ma.-vr. 12.30 u): inlichtingen 
bij het Bureau voor Toerisme.
San Cristóbal de La Laguna is de voor-
malige hoofdstad van het eiland en 
werd in 1496 gesticht aan de rand van 
een inmiddels verdwenen... lagune. Het 
rechtlijnige stadsplan gold als voor-
beeld voor alle steden die de Spaanse 
conquistadores stichtten in de Nieuwe 
Wereld. De stad werd in 1999 opge-
nomen op de werelderfgoedlijst van 
de Unesco en is de standplaats van de 
universiteit van Tenerife. Ter gelegen-
heid van Sacramentsdag verdwijnen de 
straten onder een dikke laag bloemen. 
Op 14 september trekt een processie 
door de straten en vuurwerk eert het 
Christusbeeld dat bewaard wordt in de 
Real Santuario del Santísimo Cristo.  
U kunt er een heus kampioenschap bij-
wonen, een Canarische gevechtssport die 
teruggaat tot de tijd van de Guanchen 
(T ‘Van folklore tot feesten’, blz. 134).
Terwijl Santa Cruz vooral beoogt 
modern te zijn, blijft La Laguna 
trouw aan haar koloniale verleden. 
De geplaveide straten met namen 
als Herradores, Obispo Rey Redondo 
(vroeger Carrera) en Capítan Brotons 
zijn het domein van de voetgangers en 
doorkruisen de drukke oude stadskern. 
Historische gebouwen, oude paleizen, 
kerken en kloosters uit de 16de-18de 
eeuw werden zorgvuldig gerestaureerd: 
een prima plek om 2 tot 3 uur rustig 
rond te kuieren.
Plaza del Adelantado – Dit aangename 
schaduwrijke plein vormt het klop-
pende hart van de stad en is omgeven 

Playa Las Teresitas © shutterstock/JBDesign



 

3736

Playa Las Teresitas © shutterstock/JBDesign



DE BESTE ADRESSEN

8988

Op de Canarische eilanden kan men lek-
ker eten: heel wat restaurants maken 
gebruik van de kwaliteitsvolle plaat-
selijke producten (T ’Gastronomie’, 
blz. 136), die ze gebruiken in traditi-
onele gerechten of heel eigentijdse 
creaties. Klassiek of inventief, regionaal 
getint, met een nostalgische knipoog 
naar het schiereiland of ronduit inter-
nationaal, voldoende om dagelijks de 
nodige variatie aan te bieden. En hoe 
kan het ook anders op deze archipel: 
visgerechten voeren de hoofdtoon.
Op tal van uitkijkpunten kunt u niet 
alleen genieten van het prachtige 
panorama, u kunt er ook plaatsnemen 
voor een lekkere lunch.
Wilt u in afwachting van het diner iets 
om te knabbelen, ga dan op zoek naar 
de tascas, wijkbars waar u terechtkunt 
voor een snelle hap, bocadillos, tapas of 
papas arrugadas. 
T In het hoofdstuk ‘Iets drinken’,  
blz. 96, vindt u een overzicht van 
enkele bars en tascas waar u vaak 
ook terecht kunt voor een volledige 
maaltijd.
T Zie ook onder ‘Uit eten’ in het hoofd-
stuk ‘Praktische info’, blz. 22.
T Onderstaande adressen vindt u 
terug op de uitneembare vouwkaart 
aan de binnenzijde van de cover of op 
de detailkaarten van Santa Cruz de 
Tenerife (blz. 35), van Las Palmas de 
Gran Canaria (blz. 53) en van Vegueta-
Triana (blz. 51); zoek het overeenkom-
stige nummer (bv. ā).

Tenerife

Detailkaart Santa Cruz de Tenerife 
blz. 35; uitneembare vouwkaart

TUSSEN € 25 EN € 35
ā Victoria – C/ Hermano Apolinar 8 - 
La Orotava - t 922 33 16 83 - www.
hotelruralvictoria.com - 12.30-15.30 u, 
19.00-22.30 u. In het gelijknamige 
hotel in het historisch centrum van de 
stad kunt u lunchen onder het glazen-
dak van dit prachtige pand met balkon. 
Op de menukaart vindt u konijn, zalm 
of solomillo (lendenstuk) bereid op tra-
ditionele wijze. Dagmenu voor € 10,50.
Ă Régulo – C/ Pérez Zamora 16 - 
Puerto de la Cruz - t 922 38 45 06 -  
www.restauranteregulo.com - 12.30-
15.30 u, 18.30-23.00 u behalve zo. en 
ma. middag - gesl. in juli. Het viva-
rium met zeekreeften bij de ingang 
van dit etablissement zet meteen de 
hoofdtoon: hier komt u genieten van 
dagverse zee- en schelpdieren, onder 
de vorm van parrillas (grillades) of zee-
vruchtenschotels voor twee personen.
ă Magnolia – Av. Marqués de 
Villanueva del Prado s/n - Puerto de  
la Cruz - t 922 38 56 14 - www. 
restaurantemagnolia.com - 13.00-
16.00 u, 19.00-24.00 u behalve di.  
Dit mooie, witte huis met boogramen 
ligt op een boogscheut afstand van de 
plantentuin. U kunt er plaatsnemen op 
het terras of in de eetzaal en genieten 
van een ruim aanbod gerechten, bereid 
door een Catalaanse chef. Traditionele 
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In het hoogseizoen (nov.-april) doet 
u er goed aan uw kamer vooraf te 
reserveren. Dit is vooral het geval 
tussen Kerstmis en Nieuwjaar, tijdens 
het carnaval (febr.-maart) en tijdens de 
Semana Santa (Pasen).
De badsteden hebben tientallen jaren 
ervaring op het vlak van het massa- 
toerisme en hebben hun aanbod 
residentiële complexen en hotelap-
partementen verveelvoudigd. Op de 
zuidelijke eilanden La Palma, La Gomera 
en El Hierro daarentegen, zijn het vooral 
de casas rurales die een groeiend 
succes kennen. Ons aanbod omvat 
voornamelijk adressen op mensen-
maat, die ook rekening houden met de 
omgeving en gastvrijheid hoog in het 
vaandel dragen. De prijzen zijn deze 
voor een tweepersoonskamer tijdens 
het hoogseizoen. In de hotels is het 
ontbijt meestal inbegrepen bij de prijs, 
vaak onder vorm van een buffet. Enkel 
de meest bescheiden etablissementen 
bieden geen ontbijt aan.

EEN APPARTEMENT HUREN
Deze formule kan heel voordelig zijn, 
vooral wanneer u met meerdere perso-
nen reist en ook wanneer u slechts 2 of 
3 nachten ter plaatse bent. De apparte-
menten hebben een keukentje zodat u 
kunt besparen op restaurantkosten en 
ook gebruik kunt maken van de lokale 
producten. Verscheidene reserverings-
centrales verzamelen tientallen aanbie-
dingen voor korte verblijven, verspreid 
over de zeven eilanden, en geven een 
beknopte beschrijving en foto’s van 

het onderkomen. Meestal betaalt u 
een voorschot bij uw reservatie en 
wordt het saldobedrag en de waarborg 
voldaan bij aankomst ter plaatse (opge-
let, sommige eigenaren verwachten 
contante betaling).  
T Gespecialiseerde websites voor over-
nachtingen op de eilanden: zie blz. 15.
T Onderstaande adressen vindt u 
terug op de uitneembare vouwkaart 
aan de binnenzijde van de cover of op 
de detailkaarten van Santa Cruz de 
Tenerife (blz. 35) en Las Palmas de Gran 
Canaria (blz. 53); zoek het overeenkom-
stige nummer (bijvoorbeeld ā).

Tenerife

Detailkaart Santa Cruz de Tenerife 
blz. 35; uitneembare vouwkaart
Het zuiden van het  eiland richt zich 
vooral op strandvakanties en massa-
toerisme. De overnachtingsmogelijk-
heden zijn wat stijlvoller in en rond 
de hoofdstad. Het is aangenamer 
verblijven op het noordelijke deel van 
het eiland als uitvalsbasis om de rest te 
bezichtigen.

TUSSEN € 70 EN € 80
ā Hotel Príncipe Paz – Detailkaart 
Santa Cruz – C/ Valentín Sanz 33 - 
Santa Cruz de Tenerife - t 922 24 
99 55 - www.hotelprincipepaz.com - 
80 kamers - fõ (niet gratis). Het 
gebouw mag dan wel wat karakter-
loos zijn, het is ideaal gelegen in het 
historisch centrum van de hoofdstad. 
Smetteloze en functioneel ingerichte 
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kamers, met een mooi uitzicht (op de 
hogere etages). Goede prijs-kwaliteit-
verhouding. Goedkoper tijdens het 
weekend.
Ă Hotel Aguere – C/ Obispo Rey 
Redondo 55 (anc.C/ Carrera) - La 
Laguna - t 922 31 40 36 - www.hotel 
aguere.es - 23 kamers. Hotel in een 
verkeersvrije straat in het historisch 
centrum van de voormalige hoofdstad. 
Het pand dateert uit de 18de eeuw. De 
kamers liggen rond een groene patio 
en zijn comfortabel, ook al zijn ze wat 
ouderwets ingericht.
Ą Barceló Santa Cruz 
Contemporáneo – Detailkaart Santa 
Cruz – Rambla de Santa Cruz 116 - 
Santa Cruz de Tenerife - t 922 27 
15 71 - www.barcelo.com - fÔõ - 
150 kamers. Naast het Parque 
García Sanabria vindt u dit pand met 
designinterieur. Het zwarte hout en de 
crèmekleurige meubelen doen ongewild 
denken aan Japan. De kamers zijn heel 
licht en bieden alle nodige comfort.

MEER DAN € 150
ă Parador de las Cañadas del Teide – 
Las Cañadas del Teide - t 922 38 
64 15 - www.paradores.es - fÔõ- 
34 kamers. Dit is het enige hotel in het 
nationale park van El Teide. U zit op de 
eerste rij om de zon te zien opkomen 
boven de besneeuwde bergtop: een 
onvergetelijk schouwspel. Het hotel ligt 
op 2140 m hoogte en biedt comforta-
bele, zij het wat ouderwetse kamers. 
ą Hotel San Roque – C/ Estebán 
de Ponte 32 - Garachico - t 922 13 
34 35 - www.hotelsanroque.com - 
fÔõ - 20 kamers - solarium, sauna, 
tennis, mountainbikes. Een luxueus en 

charmevol hotel in een steegje in het 
historisch centrum van de stad. Het 
Pompeji-rood en het houten balkon van 
de patio zetten de toon: de inrichting 
is een wijs huwelijk tussen het oude en 
het moderne, het avant-gardistische  
design en de traditie. De kamers 
(sommige met verdieping) zijn groot en 
zeer comfortabel. Verzorgde dienstver-
lening. Een uitzonderlijk kwaliteitsvol 
adresje op dit eiland.

Gran Canaria

Detailkaart Las Palmas blz. 53
Uitneembare vouwkaart
Tenzij u gelogeerd bent op een van de 
vele vakantiedomeinen langs de zuid-
kust, rond Maspalomas, kiest u voor 
een adresje in Las Palmas, de hoofdstad 
met een rijkgevulde culturele agenda, 
of een onderkomen in een van de kleine 
dorpen waar het leven net dat ietsje 
trager verloopt.

TUSSEN € 80 EN € 120
Đ Escuela Rural Casa de 
Los Camellos – El C/ Progreso 12 (hoek 
Retama) - Agüimes - t 928 78 50 03 - 
www.hecansa.com - fõ - 12 kamers. 
Klein, gastvrij hotel in de oude stad. 
Rustiek en warm tegelijk. De kamers 
zijn aangenaam en mooi ingericht en 
hebben alle een plankenvloer. Het pand 
behield zijn oude kamelenstallen en 
heeft enkel aangename patio’s  
en tuinen.
đ Finca Las Longueras Hotel Rural – 
Agaete - t 928 89 81 45 - www.
laslongueras.com - fÔõ - 10 kamers. 
Deze voormalige 19de-eeuwse boerderij 
tussen de plantages met tropisch fruit 
in het dal van Agaete, onthaalt zijn 
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MEER WETEN OVER DE CANARISCHE EILANDEN

De Canarische eilandengroep ligt in de 
Atlantische Oceaan, ten noorden van 
de Kreeftskeerkring op een gemiddelde 
breedtegraad van 28o (zoals Orlando 
in Florida). Op 7447 km2, het oppervlak 
van de zeven hoofdeilanden, leven 
iets meer dan twee miljoen Canariërs, 
een bevolkingsdichtheid die ruim 
tweemaal groter is dan op het 
Iberisch schiereiland. Ten noorden van 
Lanzarote liggen nog zes eilandjes 
(waarvan alleen La Graciosa bewoond 
is), die de Chinijo-archipel vormen.

EEUWIGE LENTE
De Canarische Eilanden liggen dichter 
bij Afrika (circa 100 km) dan bij Europa 
(circa 1200 km van het Iberisch 
schiereiland). Er heerst een droog 
subtropisch klimaat. De warmte wordt 
getemperd door passaatwinden uit 
het noordoosten die het hele jaar 
waaien, en door koude stromingen 
langs de kust, die voor een overvloed 
aan vis zorgen. De opmerkelijk stabiele 
temperatuur schommelt het hele jaar 
rond 22° C (aan de kust).
Lanzarote en Fuerteventura, de 
meest noordelijke eilanden, kampen 
met een te droog klimaat; die in 
het centrum en het zuiden kennen 
uitgesproken klimaatverschillen, wat 
een fraaie diversiteit aan bloemen 
en planten geeft (T ‘De Canarische 
flora’, blz. 128). Er valt zelden regen 
en slechts in kleine hoeveelheden, 
onvoldoende om de archipel van 
water te voorzien. Op La Palma en La 
Gomera zijn bronnen, maar de andere 

eilanden moesten lang met windmolens 
grondwater oppompen (door het 
poreuze vulkanische gesteente was wel 
een ondergrondse voorraad ontstaan). 
Nu voldoen ontziltingsfabrieken aan  
de behoefte, die steeds groter wordt 
door de groei van de bevolking en  
het toerisme.

NATUURLIJKE RIJKDOM
De bananenhandel boert goed in dit 
klimaat; de kusten van Gran Canaria 
op La Gomera en La Palma op Tenerife 
zijn bedekt met plantages. Ook de 
(minder esthetische…) kassenteelt 
(tomaten, snijbloemen) tiert welig. Toch 
kampt de plaatselijke economie met 
diverse handicaps. Door de morfologie 
van het vulkanische gebied, met een 
droge bodem en een verticaal reliëf, 
kan amper meer dan 10 % van het 
eilandoppervlak worden bewerkt. Ook 
de installatie van industrie is geen 
sinecure, gezien de transportkosten 
voor grondstoffen en eindproducten; 
afgezien van de petrochemische 
raffinaderij van Tenerife en de 
scheepswerven van Las Palmas blijft 
de industriesector ondergeschikt. In 
die context blijkt toerisme een prima 
alternatief. Dankzij de eeuwige lente 
en stranden die zich het hele jaar door 
uitstekend lenen voor een duik in het 
water, veroverde de eilandengroep 
sinds eind 19de eeuw een steeds 
breder Angelsaksisch publiek. De 
Canarische Eilanden drijven mee op de 
groene golf in het toerisme en zetten in 
op hun unieke weidse natuur.
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