
8-daagse WANDELVAKANTIE 

naar het vulkanische eiland GRAN CANARIA 

30 november tot 7 december 2019 
 

Tijdens een wandelvakantie in Gran Canaria staan het Chira meer en de omliggende bergen, 

het prachtige bergdorp Santa Lucia met pittoreske huizen en de kloof van Guayadeque met 

grotwoningen alvast op programma. De iconische Roque Nublo mag uiteraard niet 

ontbreken. Onderweg geeft de gids je meer informatie over de cultuur, de planten en de 

geschiedenis van dit prachtige eiland. Je verblijft in Hotel Abora Continental  gelegen in het 

centrum van de gezellige badplaats Playa del Inglés en op enkele minuten lopen van het 

strand. Van hieruit maak je vier begeleide wandelingen naar de voornaamste troeven van het 

Canarische eiland. 

HOTEL 
 

Hotel Abora Continental is een volledig 

gerenoveerd 3-sterrenhotel op slechts 300 

m. van het strand en 200 m. van het 

winkelcentrum Tropical. Je verblijft er in all 

inclusive. De maaltijden worden 

geserveerd in het buffetrestaurant met 

themahoeken en show-cooking. Er zijn ook 

2 bars en 2 snackbars. Na het wandelen 

kan je zwemmen in een van de 2 

zwembaden. 

PROGRAMMA 
 

DAG 1: Brussel - Gran Canaria 

Verwelkoming door de Nederlandstalige reisbegeleider op de luchthaven van Brussel. Vertrek 
met Brussels Airlines naar Gran Canaria. Aankomst op de luchthaven en transfer naar het hotel. 
Check-in. Vrije tijd en avondmaal. 

  

DAG 2: Chira - in het Rijk der Guanchen 

De eerste wandeling start in het weidse dal van Chira. Op 1000 meter boven de zeespiegel ligt 
het grootste stuwmeer van het eiland. Levensfort belangrijk voor de omliggende akkerlanden en 
bananenplantages in het Zuiden. We wandelen over de stuwdam naar de hoogvlakte van Llanos 
de la Palma. Omgeven door typische Canarische vegetatie bereiken we het fort Morro Santiago. 
Langs smalle paadjes en een kloof wandelen we verder tot Eremita de Santiago waar de bus ons 
opwacht. (Klimmen: 350 m., dalen: 100 m., lengte: 9 km., tijd: 3 à 4 uur) 

  

 

 

 



DAG 3: Santa Lucia - het geschenk van de 
koningen 

De rit naar het startpunt van deze wandeling is 
al een belevenis op zich: eng, smal en met 
verschillende haarspeldbochten slingert de weg 
omhoog over de Barranco de Tirajana. 
Onderweg geniet je van adembenemende 
vergezichten. De wandeling start aan de 
machtige rotsblok Fortaleza Grande. We 
wandelen door palmboombossen afgewisseld 
door Canarische dorpjes met hun typische 
stenen huizen. Tot slot wandelen we naar de 
bergketen waar ook het stadje Santa Lucia ligt. 
Rond de oudste kerk van Gran Canaria ligt dit 

prachtige oord dat we nog even verkennen alvorens terug te keren naar het hotel. (Klimmen: 400 
m., dalen: 100 m., lengte: 12 km., tijd: 3 à 4 uur) 

  

DAG 4: Vrije dag 

Na twee actieve dagen is het tijd voor een welverdiende rustdag. We voorzien vrije tijd om uit te 
rusten aan het zwembad of een uitstapje te doen. 

  

DAG 5: Roque Nublo - in het rijk van vader en zoon 

Het wandelgebied voor vandaag is de Ur-krater, ooit 3000 meter hoog, nu blijven er nog slechts 
enkele delen over. We bevinden ons in het centrum van het eiland en wandelen langs diepe 
kloven en steile rotswanden naar de Roque Nublo op 1813 m hoogte. Met een beetje fantasie 
herken je in deze rotsformatie een vader en zoon. Van hieruit heb je een mooi zicht op de 
verschillende vegetaties in de omgeving. Langs een oude koningsweg wandelen we verder naar 
een mooi gelegen stuwmeer en genieten van het zicht op het dal van La Caluta. De bus wacht 
ons op aan het Mirador de Beccera. (Klimmen: 500 m., dalen: 500 m., lengte: 11 km., tijd: 3 à 4 
uur) 

  

DAG 6: Guayadeque - de holwongingen van Cueva Blanca 

Deze wandeling start aan de Caldera de los Morteles, één van de vele kraters op het eiland. 
Langs een smalle kloof stijgen we langs landbouwterrassen en oude holwoningen tot over een 
bergrug. Vanaf de top La Brena zien we de indrukwekkendste kloof van Gran Canaria: Barranco 
de Guayadeque. Nadien dalen we af naar het dal. (Klimmen: 500 m., dalen: 400 m., lengte: 10 
km., tijd: 3 à 4 uur) 

  

DAG 7: Vrije dag 

Afhankelijk van je humeur kun je zonnebaden, winkelen of de tips van je reisbegeleider volgen en 
de bezienswaardigheden van de omgeving op eigen houtje verkennen. 

  

DAG 8: Gran Canaria - Brussel 

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en vlucht terug met Brussels Airlines naar Brussel. 

  

 


