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Gran Canaria tillhör ögruppen Kanarieöarna som 
är belägen mitt i Atlanten, och här finner man ett 
vulkanlandskap fyllt med kontraster. San Bartolomé de 
Tirajana är öns mest utbredda kommun och är en ort 
som bevarar sitt ursprung och som på bara några år 
har förvandlat ett ogästvänligt landskap till ett unikt 
turistmål i Europa. Området där turistutbudet är som 
mest koncentrerat ligger inbäddat i den ständiga solen, 
behagliga temperaturer och vackra stränder omringat 
av bergstoppar: Maspalomas Costa Canaria. 

Därför är det ett måste att besöka Maspalomas när man 
är på Gran Canaria. Här finner du vila, sport, äventyr, 
kultur och gastronomi – såväl invid havet som uppe 
i bergen. Oförglömliga upplevelser väntar i ett unikt 
landskap i en lugn och trygg omgivning. 

INTRODUKTION



 6



 7

Ön är formad som en rund kupol, med raviner som löper ned 
från bergstoppana mot kusten vilket skapar en mycket kuperad 
terräng. Denna terräng besitter unika egenskaper och gör det 
möjligt med mycket varierade landskap och mikroklimat tätt intill 
varandra. Landskapen går från sanddynernas mjuka former till de 
branta väggarna vid bergstopparna och från havets intensiva blå 
färg till tallarnas skinande grönt. Det är stora kontraster mellan 
solen som lyser vid kusten och molnen i bergen, där det till och med 
kan snöa ibland. Det är en kontrastfylld ö med vackra och unika 
smultronställen som skapats under miljoner år.

Kommunen Villa de San Bartolomé de Tirajana är triangulärformad 
och har en yta på 333 km2. Den motsvarar 21,86 procent av ytan på 
Gran Canaria. Dess högsta punkt är Pico de las Nieves –“Öns topp” 
– på 1949 m. Den är en del av de många ravinerna som går genom 
ön och ger ett mycket abrupt och kuperat landskap uppe i bergen, 
som står i kontrast till de plana landskapen och stora stränderna 
vid kusten. Ett lågland som slutar vid Dunas de Maspalomas. 

Angränsande kommuner norrut är San Mateo och Valsequillo, till 
nordost Tejeda, västerut Mogán och österut Santa Lucía de Tirajana 
och på dess södra sida ligger Atlanten. Bland andra framhäver sig 
Barranco de Arguineguín – som utgör kommunens västra gräns – 
och till öster bergstoppen Amurga och Barranco de Tirajana. 

Kommunens huvudort heter Tunte och ligger i Caldera de Las 
Tirajanas. Geologiskt sätt sitter San Bartolomé de Tirajana 
framförallt på urgammal mark som består av bergarterna trakyt 
och fonolit, och större delen av kommunen utgörs av den lägre 
delen till en stor fonolitvulkan. Vulkanen är inte längre aktiv och 
endast den södra och västra delen återstår, men antagligen så 
utgjorde den en gång i tiden hela ön. 

GEOGRAFI
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I San Bartolomé de Tirajana kan du njuta av ett våraktigt klimat året 
om eftersom denna del av ön inte påverkas av passadvindarna. 
Temperaturen ligger på mellan 21 och 23 ºC, och med mycket sol 
och låg nederbörd. 

Temperaturen vid kusten är mild tack vare havet. Däremot på 
grund av den branta och kuperade terrängen är skillnaderna 
mellan vinter och sommar större uppe i bergen. Ibland kan du på 
bara en timme gå från att leka i snön högt uppe i bergen till att 
bada och sola nere vid stranden. 

Kommunen ligger på öns läsida och är skyddad från de fuktiga 
nordöstliga vindarna och har en låg nederbörd samt behagliga 
temperaturer. Men självklart skiljer det sig mellan berg och kust. 

Klimatet vid bergstoppen på 1 900 meter över havet är torrt och 
med extrema temperaturer under alla fyra årstider. På sommaren 
når temperaturen 35º och på vintern går den ned till 0º, och ibland 
kan det till och med snöa. Mittemellan kust och bergstopparna är 
klimatet mildare, men med tydliga skillnader mellan årstiderna. 
Vid kusten finns öns bästa klimat, den eviga våren med ständig 
sol och milda temperaturer som rör sig mellan 20º och 25ºC som 
årsgenomsnitt. Nätterna är ljumma och varma och det finns 
knappt någon vinter. I genomsnitt regnar det 10 till 15 dagar om 
året vid kusten.  

KLIMAT
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San Bartolomé de Tirajana var en bra bit in på 1900-talet ett stort 
område där jordbrukare, några fiskare, herdar och tomatodlare 
levde. En landsbygdsort som har växt i hisnande takt och med en 
unik historia.

Under ursprungsinvånarnas sista period ingick “Las Tirajanas” (i 
dag kommunerna San Bartolomé och Santa Lucía) i riket Telde, 
som styrdes av en monark kallad Guanarteme. På grund av 
klimatet och terrängen i detta område, var det en tillflyktsort 
dit ursprungsinvånarna tog sin tillflykt i farliga situationer och 
därmed Las Tirajanas stora betydelse under den spanska 
erövringen.

Den 24 augusti 1479, utsattes ett fälttåg lett av biskopen Juan 
de Frías och kaptenen Pedro Hernández Cabrón, för ett stort 
bakslag runt omkring Caldera, där de stötte på hårt motstånd 
från ursprungsinvånarna. Spanjorerna drabbades av stora 
förluster och drog sig tillbaka. Efter att ha blivit besegrade bad 
soldaterna om skydd från San Bartolomé, vilket är ursprunget till 
kulten kring aposteln som i dag är ortens skyddshelgon.
   
Spanjorerna försökte sedan erövra området tre gånger till men 
utan framgång. Det var inte förrän 1484 som ön i stort sett var 
under den kastilianska kronans kontroll. Men segern nådde man 

HISTORIA
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genom en variant av den brända jordens taktik: man la beslag 
på ursprungsinvånarnas boskap och brände deras skördar. 
Ursprungsinvånarna var omringade och höll motstånd i Fortaleza 
de Ansite, som var den sista bastionen. De var försvagade av 
misär, hunger och hade ett rejält vapenunderläge och därför 
kapitulerade de den 16 mars 1485. 

Ön genomgick en förvandling under den efterföljande 
”förspanskningen
”. Ett nytt samhälle byggdes, med en ny administration och solid 
ekonomi. 

Under det spanska imperiets tid utstod Gran Canaria under 
tre långa sekel olika hot, bland annat attacker från pirater och 
kapare som Sir Francis Drake och Pieter van der Does. På grund 
av detta förblev den sårbara kusten, där det rådde brist på friskt 
vatten, i stort sett övergiven fram till mitten av 1800-talet. 

Kommunen San Bartolomé de Tirajana bildades år 1813. 
Kommunens ekonomi byggde på jordbruk: rörsocker, spannmål, 
tobak, frukt och andra vanliga grönsaker. Det var inte förrän 
år 1960 som turismen började utvecklas, och på bara några 
decennier gjorde den kommunen till ett internationellt turistmål. 
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Ortnamnet “Tunte”, huvudorten i kommunen, kommer från en 
boplats för ursprungsinvånarna och en plats där många av de 
spanska erövrarna bosatte sig. “Tunte” bevarade sitt namn och 
blev till huvudort i regionen Las Tirajanas, San Bartolomé och 
Santa Lucía.

Den ligger vid foten till Morros del Pinar och invid kanalen till 
Barranco de Tirajana, på 890 meters höjd. Det priviligierade 
läget i mitten av Caldera de Tirajana har gjort orten till 
kommunikationscentrumet mellan Gran Canarias norra och södra 
del. I ortens centrala delar blandas arkitektur från byggnader före 
spanjorernas ankomst med moderna offentliga byggnader som 
stadshuset och traditionella byggnader som kyrkan Iglesia de San 
Bartolomé.

Kyrkans stil har nyklassiska inslag blandat med öarnas 
traditionella arkitektur, där kanarietallen (Pinus Canariensis) 
från de närliggande skogarna utgör ett betydande bidrag. På 
framsidan finns ett klocktorn och tre fönster i halvbåge utan 
dekoration som ligger över de tre dörrarna under kurviga valv. 
Detta är inramat i en sen gotisk stil. Kyrkans skyddshelgon är San 
Bartolomé tillsammans med Santiago Apostol. 

TunTe
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ursprung och KorT genomgång av maspalomas 
cosTa canarias hisToria

orígen y breve hisToria de maspalomas cosTa canaria
Cabildo de Gran Canaria. FEDAC

Maspalomas har en yta på 2 000 hektar och 17 kilometer kustlinje. 
Orten ligger 53 kilometer från Las Palmas de Gran Canaria och 
28 kilometer från flygplatsen på Gran Canaria.

Runt år 1600 hade den spanska kronan för vana att betala för 
en del tjänster med stora landområden som man förlänade 
sina trotjänare. Las dunas med stranden och la charca tillhörde 
kronan och Filip III av Spanien överlät år 1600 områdena till 
Mateo Pérez de Villanueva, hovkaplan och medlem i Santo Oficio, 
samt präst för Agüimes och Tirajana. Mellan 1865 och 1870 lades 
området ut på auktion och köptes av tretton olika personer. 
Bland dessa återfinns bröderna Fernando och Agustín Castillo 
tillhörande adelsfamiljen Casa del Condado de la Vega Grande 
de Guadalupe. De köpte låglandet från Maspalomas till Amurga, 
däribland La Charca och Las Dunas med dess tillhörande strand, 
till priset av 47 reales de vellón per hektar. 
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Cabildo de Gran Canaria. FEDAC

Cabildo de Gran Canaria. FEDAC

År 1960 organiserade deras arvtagare en internationell tävling för 
att urbanisera området “Elviria”. Det var uppkomsten till projektet 
att stadsplanera Maspalomas, och projektet fick namnet 
“Maspalomas Costa Canaria”. 1961 fastställdes grunderna för 
tävlingen enligt de internationella reglerna från Internationella 
arkitektunionen med generalsekretariat i Paris. Det kom in 141 
olika bidrag från 24 länder, varav 81 stycken presenterades och 
3 stycken blev prisbelönta. Hälften av bidragen accepterades 
inte eftersom de innehöll bebyggelse på sanddynerna i las 
dunas, vars naturområde inte fick röras. Som vinnare stod till 
slut S.E.T.A.P (Société pour L´Étude Téchnique d´Aménagéments 
Planifiés), vars vinnande projekt finns i Colegio de Arquitectos 
de Las Palmas (arkitektförbundet i Las Palmas). I oktober 1962 
påbörjades arbetena i San Agustín, och denna södra kuststräcka 
stadsplanerades och därefter följde ”turistboomen”.
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Utspridda uppe i bergen finns det små enkelt byggda vita 
lantgårdar som bevarar landsbygdskänslan. Det finns 
pittoreska byar med små hus med terrasser utsmyckade med 
hanterverksverktyg och massvis med växter och blommor som 
erbjuder det angenäma enkla livet mitt i naturen. De som bor där 
är lugna, gästvänliga människor som är lyckligt skattade som 
kan njuta av dessa smultronställen på ön. 

Dessa byar berättar om traditionerna, konsten och kulturen 
och dess invånares enkelhet. De lokala högtiderna återspeglar 
populärkulturen, traditionerna och identiteten. 

Det går att upptäcka kommunens historia, levnadssätt och 
populärkultur med hjälp av de små vägarna och lederna som 
går igenom den. I stadsområdena finns möjligheten till besök 
och temarundor för att uppleva den klassiska bebyggelsen samt 
arkeologiska lämningar.  

San Bartolomé de Tirajana erbjuder många små, varierade 
och vackra byar: Ayacata, Ayagaures, La Plata, El Sequero 
Alto, El Sequero Bajo, La Culata, Risco Blanco, Lomito de Taidía, 
Taidía Alto, Taidía, Hoya Grande, Perera, Montaña Baja, El Trejo, 
Ciudad de Lima, Casas Blancas, Sitios de Arriba, Sitios de Abajo, 
Arteara, Fataga, Guriete, El Sao, Las Crucitas, El Matorral, Juan 
Grande, Los Moriscos, Agualatente och Montaña La Data. Bland 
tätorterna utmärker sig: San Bartolomé de Tirajana, Tunte, Santa 
Águeda, Cercados de Espino, Cercados de Araña, El Tablero, San 
Fernando, San Agustín, Playa del Inglés, Castillo del Romeral och 
Aldea Blanca.

BYAR  
OCH  
ORTER
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NATURARV
San Bartolomé de Tirajana erbjuder på sina 333 km2, ett varierat 
landskap som styrker uttrycket “En kontinent i miniatyr”, som 
används för hela Gran Canaria. Kommunen har lyckats med att 
bevara sitt exceptionella naturarv som utgör ett växt- och djurliv 
av stort ekologiskt värde.         

I växtlivet återfinns många av öarnas ovanliga lokala växter, som 
utgör cirka 520 arter. Från sandslätterna vid kusten till topparna 
uppe i bergen finns det något för besökaren och de som är 
intresserad av djur och natur. 

Högt upp i bergen finns det en växtlighet som klarar av kyla och 
torr luft och de dominerande arterna är retama och codera. När 
man kommer ned på 1 200 meters höjd börjar tallar dyka upp 
och skogar bestående av kanarietall och tajinastes. Mittemellan 
kusten och bergstopparna finns det en mycket rik flora, tack 
vare det fuktiga klimatet som passadvindarna orsakar. Här växer 
lager, ormbunkar, hallonväxter, ljung, stäppgräs, venushår osv.
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Vid kusten finns det en växtlighet med buskar och snårskog 
som anpassar sig efter det torra klimatet, kaktusliknande växter 
och drakblodsträd blandat med palmträd. Palmträden är ett av 
de mest utmärkande dragen för landskapet, från havsnivå till 
mellanhöjd. 

San Bartolomé de Tirajana är en del av de skyddade 
naturområdena på Kanarieöarna på cirka 10 166,5 hektar: 
Juncalillo del Sur, ett av öns viktigaste fågelobservatorier, och 
Reserva Natural Especial Dunas de Maspalomas, som består av ett 
område med fast och rörlig sand som skapats av palmträdsrester 
och en gammal lagun, bildar en naturgrupp med en ovärderlig 
geologi, flora och fauna. Högst upp i bergen finns det skyddade 
landskapet Fataga. Där utmärker sig naturmonument som 
Riscos de Tirajana, naturparken Pilancones och olika arkeologisk 
lämningar som Arteara, Barranco de Rosiana och Risco Blanco. 
Dessutom finns här 7 av de 37 “Platserna av gemensamt intresse 
(LIC)” som finns på Gran Canaria. 

“Gran Canaria biosfärreservatet”, utgör 71 877,60 hektar, varav San 
Bartolomé de Tirajana står för 14 824,2 hektar. Dessa är fördelade 
mellan naturparken Pilancones (5 794,4 hektar), det skyddade 
landskapet Fataga (3 004,6 hektar), naturmonumentet Riscos de 
Tirajana (772,2 hektar) och Macizo de Amurga (5 253 hektar).
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Flora och Fauna

Längs kommunens vidsträckta område går det att uppleva 
många livsformer, till med i de torraste kustområdena som är 
autentiska öknar som till exempel Dunas de Maspalomas. Det 
finns massvis med djur- och växtarter och andra organismer 
som exempelvis svampar. 

Från kusten och allt eftersom vi beger oss inåt land, förändras 
växtligheten och där finns många endemiska eller inhemska 
arter. Mest utmärkande är den lokala kaktusliknande växten 
cardón och drakblodsträden. Den lokala växten cardón är en 
växtsymbol för Gran Canaria, och även om den liknar en kaktus, 
är den faktiskt inte det. Den är som en smärt ljusstake och med 
armar som kan nå tre meters höjd. 
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Kanariepalm – Phoenix Canariensis – är emblemet för öarnas 
växtlighet. I Maspalomas palmlund växer den i perfekt harmoni 
med dadelpalmen och hybrider mellan båda palmarterna. 

Det finns även en unik botanisk juvel som nästintill hänger 
i ravinväggarna, drakblodsträdet från Gran Canaria eller 
Dracaena tamaranae. 

I de odlingsområdena finns det två arter som förts in på ön: Agave 
Americana och Opuntia Ficus. Dessutom finns det aloe-växter 
med medicinska egenskaper. I den kuperade bergsterrängen 
finns det flera inhemska växter som becomia de risco, mata de 
risco, margarita plateada eller pimentero. 

Tallarna i San Bartolomé de Tirajana utgör en intressant 
återgivning av de stora skogarna som fanns på Gran Canaria. Det 
finns även rikligt med montpellierginst och codeso. Andra införda 
arter är mandelträd som i januari och februari färgar topparna 
med sina vita och rosa blommor.

På denna del av ön finner man framförallt ryggradslösa djur och 
främst insekter. 

Bland reptilerna utmärker sig ödlan från Gran Canaria - Gallotia 
Stehlini - en inhemsk art som når en stor storlek och som vi kan 
finna när den lapar sol eller vandrar längs ön. En annan inhemsk 
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reptil är ”lisa” – Chalcides sexlineatus. Tarentolan – Tarentola 
delalandii boettgeri – är en inhemsk underart som är svår att se 
på grund av dess nattliga vanor. 

Bland det mest representativa inom öns fauna återfinns 
fåglarna, framförallt handlar det om två områden i kommunen: 
Maspalomas och Juncalillo del Sur, med stor betydelse för 
flyttfåglar, framförallt vadare och hägrar. Här finns det en miljö 
som är fördelaktig för många arter: silkeshäger, sandlöpare, 
snäppare, salidris, roskarl, småspov, kustpipare, medelhavstrut 
och silltrut bland andra. 

I sjön Charca de Maspalomas har man hittat fyrtio arter, och 
bland de som lägger bo finns rörhöna och svartbent strandpipare, 
som är utrotningshotade arter. Då och då kan man även skymta 
fiskgjuse. 

Bland tallarna finner man hackspettar samt en av juvelerna i 
Gran Canarias fauna: Teneriffablåfinken. Den är utrotningshotad 
och ingår därför i ett återhämtningsprogram.
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Vid Gran Canarias sydkust finns en av öarnas intressantaste 
skyddade naturområden: Reserva Natural Especial de las Dunas 
de Maspalomas. Detta landskap är unikt i världen och erbjuder en 
skönhet som är nästan magisk. Området är utbrett över nästan 
404 hektar och har en mycket intressant geologi, fauna och 
flora. Det består av ett stort område med sanddyner, en liten sjö 
(charca) och en palmlund.

Det förklarades som skyddat område, Espacio Natural Protegido 
de Interés Nacional, år 1987 och områdets ekosystem skyddas 
och restaureras. Det blev även klassificerat som ett särskilt 
naturreservat, Reserva Natural Especial, år 1994.

Området med sanddynerna mäter 4 km2, och är den mest 
uppseendeväckande delen. Sanden som samlats kommer från 
havet och det är vinden som står för dynernas rörelser genom 
den stora sedimentära plattformen. 

naturlandskapet dunas de MaspaloMas
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Vid sanddynernas gräns vid mynningen till Barranco de Fataga, 
finns det en liten sjö (charca) med bräckt vatten som får vatten 
ifrån Barranco de Maspalomas och havet. La Charca, med ett 
unikt ekosystem för Kanarieöarna, är omgiven av vatten- och 
landväxtlighet. Dit söker sig många flyttfåglar för att lägga bo 
på sin väg mot den afrikanska kontinenten. I la Charca finns det 
ett antal fiskar som har anpassat sig efter att leva i det bräckta 
vattnet.

Invid sjön och till höger om Barranco de Fataga, finns rester av 
en värdefull palmlund med kanariepalm – Phoenix Canariensis – 
och dadelpalm – Phoenix Dactilifera – och hybrider mellan båda 
palmarterna. 

Hela naturreservatet är öppet för besök, så länge man respekterar 
de regler som gäller för dess bevarande.
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stränder

Kommunen har en priviligierad lång och mjuk kustlinje som 
sträcker sig 32 kilometer. Den består av stora och vackra stränder 
med klar färg och till viss del även vulkansand och rullstenar. På 
havsbotten finns det stenar med ett rikt marint liv och utmärkta 
klimatförhållanden. Kusten ligger under större delen av året 
skyddad från vågorna och de starka strömmarna och är därför 
perfekt för vattenaktiviteter. 

Vattentemperaturen vid den angenäma kusten är behaglig året 
runt och ligger mellan 18º och 25º C. Tack vare dess utmärkta 
förhållanden är detta den förverkligade drömmen om den perfekta 
stranden där du kan njuta av solen och kristallklart vatten. 

Playa del Inglés, Maspalomas och San Agustín har sedan 1988 
varit tilldelade blå flagg, en kvalitetsbelöning som tagits fram 
av FEE (Foundation for Environmental Education), som stöds av 
den Europeiska kommissionen. Detta har man uppnått genom en 
särskild insats för att hålla stränderna rena, säkra och att de sköts 
med respekt för miljön. 
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playa de san agustín

En av de viktigaste stränderna i Maspalomas som sträcker 
sig över nästan 1 kilometer med fin och svart sand med 
vulkanursprung. Vattnet är mycket rent och runt omkring 
finns en liten park med mimosa och palmträd. Den har bra 
kommunikationer och det finns solstolar att hyra samt 
windsurfingbrädor och trampbåtar. Det finns även en 
sportklubb och livräddare.

playa del Inglés och playa de MaspaloMas

Två av de bästa stränderna på Kanarieöarna. Playa del Inglés 
sträcker sig över nästan 3 kilometer. Den har en mycket fin och 
nästan vit sand och består av vidsträckta sanddyner som förklarats 
som naturreservat. Detta är ett sant paradis för naturister. Det är 
ett “måste” för de som besöker Maspalomas att ta en promenad på 
de avsedda slingorna. På denna strand finns Faro de Maspalomas, 
ett emblematiskt arkitekturarv som invigdes 1889.  Egentligen 
utgör både stränderna en enda strand som tillsammans sträcker 
sig över 5 600 meter. Både stränderna har goda kommunikationer 
och ett komplett serviceutbud.
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andra stränder

Playa de los Tártagos, Playa de las Casillas, Playa de la Caleta, 
Playa de Corral del Espino, Playa del Cardón, Playa de Tarajalillo, 
Playa de Bahía Feliz, Playa del Águila, Playa del Besudo, Playa de 
las Burras, Playa del Corralillo, Playa del Cochino, Playa del Faro, 
Playa de las Mujeres, Playa de las Meloneras, Playa de Pasito 
Blanco, Playa de Pocito Bea, Playa Montaña de Arena, Playa de 
las Carpinteras, Playa de Triana, Playa de los Bigotes, Playa del 
Llanillo, Playa del Lomo Galeón, Playa del Molinero, Bahía de 
Santa Águeda och Playa del Perchel.
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KULTURARV
gastronoMI 
Det lokala köket på Kanarieöarna utvecklades först efter den 
spanska erövringen eftersom ursprungsinvånarnas kost var 
mycket enkel och byggde på kornmjöl, skaldjur, frukt, mjölk, lite 
kött och honung. Det enda som finns kvar från deras matkultur 
är mjölet gofio. 

Den lokala gastronomin varierar beroende på område. 
Mittemellan kust och bergstopparna där olivträden växer, 
har man bevarat det traditionella köket och där tillreder man 
oliver med mojo. Denna sås är tillredd med råa ingredienser – 
vitlök, paprika, salt, chilli, olja, vinäger, vatten och fungerar som 
tillbehör till många kött- och fiskrätter. Den serveras dessutom 
som “papas arrugadas”. Det finns många typer av mojos: med 
olja och vinäger, med saffran, grön mojo och kokt mojo, bland 
många andra. 
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Våra lokala ostar gjorda på get-, får- och komjölk, tillsammans 
eller var för sig, är mycket uppskattade som förrätter. 
Ugnslagat grisben, “los chicharrones” (potatisskal) och vid 
kusten ”bläckfisk inlagd i vinäger” är andra typiska rätter. 
Grytorna med vattenkrasse, kål och andra grönsaker tillreds 
på ett unikt sätt och är en fantastisk rätt som avnjuts som 
soppa, med potatis eller olika grönsaker och tillbehör. Bland 
andra bör rätten ”puchero” nämnas som är en blandning av 
kött, korvar, blandade grönsaker, potatis, kikärtor med mera, 
och tillsatt med olja och vinäger. 

Högt uppe i bergen är en vanlig huvudrätt stekt eller inlagd 
killing, ”kanin i salmorejo” (en sås som man lägger in köttet 
med) och vid kusten äter man fisksoppor och stekt fisk. 
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Framförallt serveras havsaborrar, vieja och abae. En av de mest 
typiska rätterna är “sancocho canario”, som görs på saltad fisk 
– sama, corvina eller cherne – potatisgryta och istället för bröd 
serveras den med mojo och “pella de gofio” (gofio blandat med 
vatten, honung eller rom). 

De populäraste skaldjuren är lapa och burgado som äts stekta 
eller råa. De typiska efterrätterna är gjorda med honung, torkade 
frukter från bergen samt marsipan, bienmesabe (från de lokala 
mandelträden) och frangollo. Andra berömda efterrätter är 
torrijas de carnaval och truchas navideñas (knyten fyllda med 
sötpotatis, mandel, kanel eller fikonbladspumpa). 

Det görs även ett vin i Tirajanas som är ungt och rom och 
brännvin kallat “Guindilla”, med guinda inlagd i rom och “Mejunje” 
med rom, honung och apelsin. 

I det kosmopolitiska turistområdet finns det många restauranger 
med specialiteter från alla spanska regioner, såväl som ett brett 
internationellt utbud som ett svenskt smörgåsbord eller olika 
tyska korvar och självklart det franska köket och italienska pizza.
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hantverk
På Kanarieöarna kom de traditionella yrkena 
i samband med den spanska erövringen och 
de anpassades under koloniseringen och har 
knappt haft någon teknisk utveckling under 500 
år fram till nutiden. På grund av detta särskiljer 
sig hantverken med starka drag av den lokala 
kulturen.

Dessa hantverksyrken har överlevt genom att 
föras vidare från generation till generation. Bland 
dessa utmärker sig calado: ett hantverk som är 
mycket utspritt bland kvinnor på Kanarieöarna 
och som tillverkas med tyg av garn eller lin 
och används på dukar, bord, blusar, typiska 
folkdräkter, sängkläder osv. En mycket vacker 
variant av detta är spetsar som exempelvis 
“macramé” och “rosetas”.

Den kanarieönska kniven är en symbol och 
stolthet för jordbrukarna. Den karakteriseras av 
det särskilda skaftet gjort i olika material som 
metall, trä eller bockhorn som har svarvats, 
finslipats och putsats och slutresultatet är ett 
färggrant och vackert hantverk. Det kompletteras 
med hölstret som vanligtvis är i läder och det 
brukar tillverkas av skomakarna.
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Bland musikinstrumenten är timplen det mest typiska. Det finns 
alltid med vid kanarieönska festligheter. Instrumentet liknar en 
liten gitarr med 4 eller 5 strängar och har ett mycket glatt ljud.

Traperas får inte heller glömmas, det är en form av lappverk 
gjorda med gamla trasor och tygrester som skurits upp och 
sytts ihop. Traperas är något utöver det vanliga och används 
framförallt som överkast och mattor.

Alfarería är typisk keramik för Kanarieöarna och har redan 
sedan ursprungsinvånarnas tid varit det typiska hantverket. De 
första invånarna var mycket skickliga på lerarbeten och skapade 
keramik för hand. Denna aktivitet fortsatte efter erövringen 
med samma teknik och material och än idag görs det krukor, 
grillredskap, brickor osv. Man tillverkar även dekorativa saker 
som härstammar från innan spanjorernas ankomst. 

Många små hantverkare livnär sig på att tillverka korgar av 
exempelvis vass, halm eller blad från drakblodsträd, eller genom 
att tillverka smycken, odla blommor osv.
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FestlIgheter 

Denna plats har mycket att erbjuda besökare som vill uppleva 
autentiska traditioner. De lokala festligheterna och högtiderna 
är en perfekt chans till att lära känna populärkulturen i Las 
Tirajanas. Det erbjuds musik, dans, inhemsk sport, avsmakningar 
av lokala varor och religiösa traditioner i området. 

Det är byar såväl i bergen som vid kusten, i en del ägnar man 
sig åt jordbruk och andra fiske och självklart turistnäring. 
Detta skiljer byarna åt och stärker deras identitet, historia 
och traditioner, något man märker under deras högtider och 
festligheter.

Lokalborna klär upp sig med typiska dräkter och dansar 
klassiska danser under traditionella romerías som firas över 
hela kommunen som en form av skördefest. Musikgrupper 
formade av lokalborna klär upp sig och spelar de klassiska 
melodierna: isas, folias, seguidillas, malagueñas, arroró och 
cantos de desafío. Den traditionella musiken på Kanarieöarna 
har blivit till en del av den kulturella identiteten, och när du hör 
en glad och munter isa vid firandet av romerías och tenderetes 
eller en känslosam folía, ja då lovar vi att du kommer att bli 
förälskad i denna plats.  

Vi berättar om de största och mest välkända festerna, men det 
finns många i de olika byarna med långa anor och tradition: 
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- Fiestas de Santiago Apóstol, i Tunte. 25 juli, som 
har särskild betydelse när den sammanfaller 
med Año Santo Jacobeo. Vi vill även framhäva 
Romería de Santiago el Chico, Tenderetunte och 
Feria de Ganado, på grund av det etnografiska 
och traditionella innehållet som lyfter fram 
traditionerna i Tunte och den kulturella identiteten 
på Kanarieöarna.

- Högtider för Maspalomas skyddshelgon San 
Fernando. Högtiden San Fernando som firas 
den 30 maj sammanfaller med firandet av 
”Kanarieöarnas dag” och utgör en del av den 
kanarieönska identiteten. Festligheter som är 
värda att nämna är La Romería de San Fernando 
El Chico och Asadero Popular de Sardinas som 
infaller den 30 maj, “Masparranda”, ett firande då 
man återupplivar de äldsta lokala traditionerna. 
Den regionala kulturfestivalen i Maspalomas, 
brukar sammanfalla med den första lördagen 
i juni och med den bästa musiken, dansen och 
traditionell kanarieönsk klädsel. Dessutom 
firar man sedan 1995 Jornadas y Muestras de 
Investigación Etnográfica (dagar för etnografisk 
forskning).

- Fiestas de la Santísima Trinidad en El Tablero. Firas 
under den första halvan av maj och kännetecknas 
av dess popularitet. Bland annat kan det nämnas 
firandet för att komma ihåg de gamla hantverken 
som romería, samt avsmakningen av en gigantisk 
paella.

- Fiesta del Albaricoque i Fataga. Denna festlighet 
och dess hantverk och traditioner förvandlar 
Fataga till byn som bäst bevarar essensen av den 
kanarieönska kulturen. Firandet inträffar i slutet 
av april och början av maj i San Josés ära.
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- Dessutom vill vi nämna: Fiestas del Aparcero en Montaña 
Blanca, den sista veckan i maj och första i juni. Den 
sammanfaller med Zafra del Tomate, och tomatodling var 
den främsta näringssektorn innan turistboomen. Bland annat 
kan tävlingen “Amarrada de Tomateros” (surrning av tomater) 
nämnas. Festligheten Castillo del Romeral, i slutet av september 
till San Miguel Arcángel y Ntras ära. Sra. del Carmen, där en 
av de viktigaste akterna är processionståget som går längs 
havet. Högtiden Santa Águeda eller El Pajar i en annan kustby i 
kommunen, Santa Águeda, och bland de populäraste inslagen 
finns en stor gemensam grillfest. I Ayagaures, Fiesta del Niño 
Dios i april; i Aldea Blanca, Ntra. Sra. de Fátima i maj; i Cercados 
de Araña, San Juan Bautista i juni; i Montaña La Data, Ntra. Sra. 
de Fátima i juni; i Risco Blanco, Jesús Salvador i juli; i Taidía, Ntra. 
Sra. del Carmen i augusti; i Ayacata, Ntra. Sra. del Carmen och 
San Antonio i augusti; i Juan Grande, Ntra. Sra. de Guadalupe i 
september och i Cercados de Espino, Ntra. Sra. de Los Dolores 
i september.
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karnevalen  

Mellan slutet av februari och mitten av mars, skruds Maspalomas 
Costa Canaria i tusentals färger för att fira karnevalen och under 
en vecka går rondallas, murgas y comparsas längs gatorna 
och bidrar med en festlig stämning. Gatorna fylls med färg och 
glädje i en gemytlig och tolerant stämning.

Karnevalen var från början en hednisk rit som senare blev 
en del av den katolska kyrkans firande för att ta farväl av 
utsvävningarna och förberedelsen inför fastan. På många 
andra platser firas karnevalen under de tre dagarna som 
föregår askonsdagen som inleder fastan. Karnevalen var 
förbjuden i hela landet under de 40 långa åren av diktatur, 
men på Kanarieöarna fortsatte man firandet under namnet 
”Vinterfesten”.

Tusentals personer förbereder sig hela året med det enda målet 
att ha roligt. Murgas, comparsas, rondallas och skräddare som 
är specialiserade på karnevalen förverkligar de vildaste idéerna. 
Galavagnarna och karnevalstågen dansar längs gatorna, och 
typiskt för denna fest är människor uppklädda i kläder som 
återger olika traditioner och historiska personer. Fantasin har 
inte några gränser när utstyrslarna ska skapas.

Karnevalen i Maspalomas samlar många människor. Hundratals 
personer samlas på gatan utklädda på alla möjliga sätt. De 
kallas för “mogollones” och dansar till latinska rytmer och 
sprider stämning, glädje och nöje. 

Dessa festligheter börjar med valet av karnevalens drottning 
och därefter följer valet av den stora damen och den unga 
drottningen. Kandidaternas dräkter är spektakulära och alltid 
originella samt utsmyckade med elegans och spontanitet. Dock 
är det valet av Drag Queen som ger mest uppmärksamhet. 
Detta beror på att kandidaterna bryter mot normerna, själva 
essensen för karnevalen. Den banbrytande fantasin får dem att 
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ha på sig svindlande klackar och skapar galna och psykedeliska 
fantasier. Målet är att väcka skandal, utmana och erbjuda ett 
spektakel. Denna gala har sitt ursprung i Maspalomas med 
“Elección de Miss Travestikarnatival” år 1986, och sedan fördes 
traditionen vidare till öns huvudstad år 1998 med namnet “Drag 
Queen”. I dag utgör det ett inslag i nästan alla karnevaler på ön.  
Entierro de la Sardina, är en parodi där ett begravningståg 
av en sardin går längs gatorna i staden. Denna tradition går 
tillbaka till mitten av 1800-talet när en grupp studenter i Madrid 
bestämde sig för att hålla ett begravningståg för en sardin, 
som symboliserar fastan och avhållsamheten, och därmed 
återuppliva karnevalfirandet som går av stapeln i Madrid 
på askonsdagen. Kanske de aldrig tänkte på de enorma 
proportionerna och populariteten som denna fest skulle komma 
att ha. 

“El rescate de la Sardina” och “El testamento de la Sardina” gör 
karnevalen i Maspalomas särskild och originell. ”Räddandet av 
sardinen” består av att, utklädda till läkare och sjuksköterskor, 
föra den lidande sardinen längs stranden med tusentals 
turister som åskådare som förbryllade ser hur sardinen räddas 
från havet i en av karnevalens roligaste och mest osannolika 
uppträdanden. När mörkret har lagt sig läser en känd person 
eller borgmästaren ”testamentet” i köpcentrumet Yumbo, och 
då presenteras sardinens sista vilja som är fylld med skämt och 
ironier om dagsläget i kommunen. Efter testamentläsningen 
avslutas karnevalen med ett jättefyrverkeri. 
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gay prIde

Gay Pride i Maspalomas är en glad, festlig och kulturell 
tillställning som firas den andra veckan i maj i Yumbo Center i 
Playa del Inglés. I genomsnitt kommer 50 000 personer, bland 
annat bögar, lesbianer, bisexuella och transsexuella personer 
från alla världens hörn.

Aktiviteter och event organiseras av Freedom Asociación LGTB. 
Denna förening får logistisk och ekonomisk hjälp av privata och 
offentliga institutioner och tack vare detta har eventet kunnat 
fortsätta växa år efter år. Denna fredliga, festliga manifestation 
tar upp grundläggande civila och lagstadgade rättigheter med 
mottot: ”Frihet till alla och alla tillsammans mot diskriminering 
av sexuell läggning”.
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ARKITEKTURARV 
Ursprunginvånarnas värld är en av kommunens främsta 
kulturella sevärdheter, och det finns många lämningar från 
denna tid. Man kan lära känna arvet från den neolitiska kulturen 
i San Bartolomé de Tirajana i nätet med arkeologiska lämningar 
som kan besökas. 

Det historiska och artistiska arvet finns i de antika civila och 
kyrkliga byggnaderna och där finns olika former av tavlor och 
skulpturer. Det finns många olika byggnader i många olika 
arkitektoniska stilar där den traditionella arkitekturen i sten och 
trä utmärker sig.

Av stort värde är kassettaket till kyrkan San Bartolomé de 
Tirajana i Tunte som går i mudéjarstil. Museo Etnográfico Casa 
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Faro de MaspaloMas

Faro de Maspalomas siluett, som är ett hundraårigt vittne då 
det var den enda byggnaden i denna del av ön, syns ovan all 
annan bebyggelse och palmlunden. Den har varit ett ständigt 
inslag i alla foton som finns från Gran Canarias sydländska 
landskap. Den magnifika ingenjörskonsten från Juan de León y 
Castillo, som ledde bygget, utmärker civilbyggnaden av störst 
historisk betydelse på den södra delen av ön.

Bygget inleddes i början av 1886 och valet av platsen ansågs 
som perfekt eftersom det låg nära ravinens mynning på en 
plats utan sanddyner. I ett plan uppförde man det rektangulära 

Los Yánez (Tunte), är en enfamiljsvilla och ett exempel på den 
inhemska landsbygdsarkitekturen från 1800-talet. Den unika 
och gamla kyrkogården San Bartolomé (Tunte) har förklarats 
som kulturarv. Casa och Ermita en Juan Grande (tillhörande 
Condado de la Vega Grande), Casa Condal (San Fernando), Casa 
Antonio (San Fernando) och Faro de Maspalomas. Traditionella 
bevattningskanaler i Barrancos de Fataga och Arguineguín och 
vattenkvarnar som den i Fataga är andra sevärdheter. 
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huset och tornet. Proportionerna är lämpliga för att allt ska 
utgöra en harmonisk enhet. Huset som är grunden till tornet är 
byggt i två våningar. Denna byggnad inreddes för ingenjören, 
tre fyrvaktare och deras familjer och den har en innergård. 

Tornet mäter 58 meter från längst ned vid marken till högst 
upp vid strålkastaren. Inuti tornet löper en spiraltrappa upp 
till toppen. Hela tornet, däri trappan och stommen, är byggt i 
kvadersten.

Eftersom det inte fanns några vägar i denna del av ön, var man 
tvungna att bygga en hamn varifrån materialet som kom från 
Las Palmas de Gran Canaria lastades av. 

1889 slutfördes byggnadsarbetena av fyren och samma år 
installerades lanterninen som tillverkades av F. Barbier & Cie i 
Paris. Fyren tändes för första gången den 1 februari 1890. 

Den totala budgeten var 314 755,90 pesetas, varav man fick 
lägga till 990 pesetas för att köpa loss marken där fyren 
byggdes samt vägen som leder till den. Denna byggnad blev 
förklarad som kulturarv tack vare dess värde som monument 
och historia när den fyllde 100 år. 
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SPORT
San Bartolomé de Tirajana är ett paradis för de som gillar sport 
och aktiv turism.

På den södra delen av ön utövas i stort alla typer av 
vattenaktiviteter som windsurf, segling, simning och 
olika varianter av fiske och dykning. Här finns perfekta 
naturförhållanden och allt som behövs för att utöva dessa 
vattenaktiviteter under hela året.

Inte heller kan man prata om detta område utan att nämna 
golf, då det finns tre häftiga banor: Maspalomas Golf erbjuder 
en unik miljö med las dunas i bakgrunden. En annan är Salobre 
Golf, en modern bana bara 4 kilometer från Maspalomas och 
slutligen Meloneras Golf som sträcker sig över nästan 450 000 
meter vid en ravin längs havet. 
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Ett av de bästa sätten att uppleva och njuta av naturen är 
vandring eller cykling. Det finns ett vägnätverk på flera kilometer 
som består av stigar från innan spanjorernas tid, skogsstigar och 
ridvägar som går genom ett abrupt och varierat landskap med 
ett rikt ekosystem som kommer att överraska vandraren med 
sin geologi och arkeologiska lämningar. Cykelvägarna kommer 
att få utövarnas hjärtan att bulta i de hårda uppförsbackarna 
och svindlande nedförsbackarna. 

Detta område är fyllt med äventyr för besökarna. Flyg i en klar 
himmel och dra när som helst på året fördel av de termiska 
strömmarna eller de dynamiska flygförhållandena. Plöj genom 
himlen över Caldera de Tirajana med skärmflyg och skåda 
naturen från en priviligierad plats. Du kommer att kunna njuta av 
en mycket ren himmel tack vare passadvindarna och det nära 
läget till ekvatorn. Detta får även stjärnorna att lysa mindre vilket 
gör natten ännu svartare. Utmana dig själv mot öns bergiga och 
abrupta terräng med klassisk bergbestigning eller ravinklättring 
under en nästan permanent sol.
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De traditionella spelen och sporterna har förts vidare 
från generation till generation genom en muntlig 
inlärningstradition. En del av dessa är: Lucha Canaria, Vela 
Latina, Bola Canaria, Lucha del Garrote, Juego del Palo, Salto 
del Pastor, Levantamiento de Arado, Arrastre de Ganado, 
Levantamiento de Piedra och Billarda.
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FRITID OCH NÖJE

San Bartolomé de Tirajana erbjuder nöje för alla, oavsett 
ålder eller smak. På dagen finns det nöjesparker, vattenparker, 
temaparker, köpcenter och möjlighet att utöva alla möjliga 
sporter. De minsta kan njuta av en rolig nöjespark eller forsa 
ned för en vattenrutschbana i en vattenpark. Cowboys, 
indianer, sheriffer och banditer tar oss till vilda västern som om 
vi vore i en film. Du kan även få lära känna hur livet var för 
öns ursprungsinvånare eller bege dig in i en botanisk trädgård 
med en subtropisk flora och njuta av en av världens största 
samlingar med exotiska fåglar.  

Den milda brisen på kvällarna kan vara ursäkten till att besöka 
något av barområdena i Maspalomas. När solen går ned, då 
drar pubarna och diskoteken igång. Här är ljudnivån hög och 
du som gillar nattliv kan dansa till tropiska och moderna rytmer. 
Samtidigt fylls terrasser och restauranger med folk som är ute 
efter underhållning och avslappning. Många nöjessalonger 
kombinerar elegans, lyx och fantasi och erbjuder ett varierat 
nöjesutbud. Men om du vill prova lyckan med fransk eller 
amerikansk roulett, black jack eller spelmaskiner kan du även 
besöka något av casinona i Maspalomas.
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KONGRESSER

Centro de Convenciones y Exhibiciones de Maspalomas, beläget 
i Meloneras med en yta på 14 000 m2, erbjuder möjligheten 
till att fira kongresser, konvent, mässor, konserter, sportevent, 
modevisningar och alla typer av möten. Vårt center är ett av 
världens modernaste och utrustat med en toppmodern teknik 
samt de mest avancerade videokonferenssystemen, interaktivt 
deltagande, datoriserad ackreditering, digitala skärmar och ljud. 

Det finns flera ingångar från gatan mot den stora entrén på 4 
000 m2. Där kan man organisera vilken typ av utställning som 
helst som kompletterar huvudakten. Vidare finns salen “Gran 
Sala Maspalomas” som inrymmer upp till 6 000 personer och 
mäter 3 870 m2. Salen har inte några pelare och kan anpassas 
efter alla behov med elektroniska rumsavdelare, mobila scener, 
utställningsplattformar, mångsidigt golv osv. Auditorio Las 
Tirajanas, fem konferenssalar som har mångsidigheten som 
krävs för att anpassas till vilken typ av event som helst och ett 
informationscenter med datoriserade ackrediteringssystem, 
toaletter och ett kafé. 

På den andra våningen erbjuds maximal komfort som ett 

EVENTS



 58

business center med två moderna kommunikationssalar med 
mycket avancerad teknik. Dessutom finns det ett VIP-rum, en 
konferenssal och pressrum som alla är perfekt utrustade. 

Det finns även en källare på mer än 1 000 m2 för förvaring, 
toaletter och parkering. Vid ingången finns det en liten busstation, 
ett taxistopp och dessutom flera olika hotell längs en vacker 
promenadväg. 

Auditoriumet “Las Tirajanas” på 850 m2, har plats för 800 personer 
och en scen med flera olika funktioner på 13 x 18 meter utrustat med 
jätteskärmar för vilken presentation som helst. En av de största 
tillgångarna är utan tvekan terrassen med naturligt ljus och med 
utsikt över turistområdet där man kan hålla galamiddagar under 
de ojämförliga nätterna på öns södra sida. 

Dessutom finns det ett kompletterande utbud från hotellen i 
området som samtliga räknar med modern utrustning för att 
genomföra alla typer av möten, kongresser och firanden. Detta 
kompletteras med en egen cateringsservice som kan anpassas 
till kraven för vilket event som helst.
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TURISM OCH HÄLSA

Maspalomas Costa Canaria är ett unikt naturområde i Europa 
för att förbättra ens livskvalitet. Här kan du njuta av att känna 
dig i form, slappna av och glömma resten av världen. Det 
jämna klimatet, närheten till havet och den rena miljön samt de 
många soltimmarna gör Maspalomas till ett av Europas mest 
hälsosamma resmål.

Närheten till havet har gett upphov till utvecklingen av 
“Thalassoterapi” och “Spa & Wellness” samt center för välmående 
och skönhet, vilket har gjort denna plats till ett tempel för 
avslappning och välmående för kropp och själ. 

Dessa center erbjuder kostprogram under översyn av läkare, 
personligt anpassade terapier som går från skönhetsbehandlingar 
till sjukgymnastik och antistress-terapi, ansiktspeeling, 
hydrerande bad med naturliga ämnen och hårsalonger m.m.

Byggt 1998 och med de senaste tekniska framstegen är “Thalasso 
Gloria” ett av Europas största thalassoterapi-center med mer än 
7 000 m2 avsedda för avslappning och komfort. Här kombineras 
kurerande egenskaper med havsvatten rikt på mineraler, 
mikro-näringsämnen, plankton och alger med modern teknik, 
temperatur och tryck. Allt handlar om välmående. Det finns 
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olika bassänger för gymnastik och terapi och en stor bassäng 
kallad “Puesta en Forma” samt en avslappnande slinga med 29 
stationer med hydromassage. Alla dessa bassänger är fyllda med 
havsvatten i olika temperaturer. 

Thalassoterapi rekommenderas inte bara för dem med 
stressproblem, utan det bidrar även till att lindra och förebygga 
alla möjliga typer av smärta kopplat till reumatism, artrit och 
andra skelett samt muskelproblem. Det erbjuds även estetiska 
behandlingar under läkaruppsikt som exempelvis dietkurer 
och program för att komma i form, skönhetskurer och anti-
stressprogram. Till detta tar man hjälp av tryckduschar, bubbelbad, 
ultraljud och undervattensstrålar, algterapi och andningsterapi. 
Vidare erbjuds även ett badkar av typen “Niagara”, massage, 
torrbastu, termiska bad och skönhets- samt estetikbehandlingar.
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ALLMÄN INFORMATION
RESEDOKUMENTATION: Nationell ID-handling eller giltigt pass 
om du tillhör Europeiska unionen, i annat fall bör du höra efter 
med ambassaden eller konsulatet i ditt ursprungsland. 

ELEKTRICITET: Strömmen är 220 volt. Elapparater från USA 
eller Storbritannien behöver en adapter. 

KLÄDER: Vi rekommenderar bekväma strandkläder i bomull. Du 
bör även ta med dig en tröja eller jacka för kvällarna eller om du 
avser att ge dig upp i bergen. 

BANKER: I San Bartolomé de Tirajana finns det ett stort antal 
bankkontor och bankomater som är tillgängliga 24 timmar om 
dygnet. Bankerna är öppna från måndag till fredag mellan 08:30 
och 14:00. Det går att betala med kort på flesta ställena. 

VALUTA: Den officiella valutan är euro.

SJUKVÅRD: Om du är bosatt i EU har du rätt till kostnadsfria 
sjukvårdstjänster under din semester på offentliga 
sjukvårdsmottagningar. Du ska ansöka om ett europeiskt 
sjukförsäkringskort i ditt hemland. Om du inte har ett sådant 
måste du lägga ut för läkarkostnaderna och sedan begära 
återbetalning i ditt hemland. Andra länder som har samma rätt 
till kostnadsfri sjukvård som EU-länder är Schweiz, Norge, Island, 
Liechtenstein, Andorra, Brasilien, Chile, Ecuador, Paraguay och 
Peru. I övriga fall måste man betala för sjukvårdstjänster om 
man saknar en försäkring.
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APOTEK: Det finns många i kommunen och de 
är öppna från 09:00 till 13:00 och från 16:00 till 
20:00, och dessutom finns det jouröppna apotek. 
Utanför de officiella öppettiderna accepteras 
endast läkarrecept.

TIDER: Kanarieöarna följer GMT-tiden under hela året förutom 
mellan april och oktober, då man byter till sommartid och GMT+1. 
Kanarieöarna ligger en timme efter det spanska fastlandet under 
hela året.

SPRÅK: Spanska, det officiella språket i Spanien.

RELIGION: Precis som i övriga Spanien dominerar kristendom och 
katolicism. Men det finns även möjlighet till religiöst utövande för 
andra religioner och på andra språk än spanska. För detta finns 
Templo Ecuménico. 

DRICKS: Den ingår redan i priset och är därför inte obligatoriskt. 
Dock brukar man lämna lite dricks om man är nöjd med servicen, 
särskilt i barer, restauranger och på hotell. 

TIDER:
Butiker: På morgonen från 09:00 till 13:00 och på eftermiddagen 
från 16:00 till 20:00. En del stänger inte mitt på dagen. 

Posttjänster: Postkontoren är öppna 08:30 till 20:30 och på 
lördagarna 09:30 till 13:00. Från den 15 juli till den 15 september är 
öppettiderna 08:30 till 14:30. Lördagar 09:30 till 13:00.

SÄKERHET PÅ RESMÅLET: På Kanarieöarna finns det en 
heltäckande säkerhetsplan som genom att koordinera alla 
tjänster med ansvar för den allmänna säkerheten, ser till att 
denna ögrupp är en säker och trygg plats.

INFRASTRUKTUR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD: 
Sjukvårdstjänsterna som erbjuds i Maspalomas är bland de bästa 
i Spanien och erbjuder en service som är nivå med det europeiska 
genomsnittet. Tack vare nätet med sjukhus, läkarmottagningar 
och privatmottagningar samt nödtjänster (ambulanser, brandkår 
och polis) garanteras det en bra service för såväl lokalinvånarna 
som 
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DE MILJONTALS TURISTER SOM KOMMER PÅ BESÖK VARJE ÅR. 
FÖR RÖRELSEHINDRADE: Om du har specialbehov underlättar 
det att planera din resa till Maspalomas i förväg. I allmänhet är 
flygplatser, bussar, båtar samt köpcenter och boende anpassade 
för alla. De modernaste lokalbussarna har ramper, automatiska 
eller manuella. Vanligtvis är det tillåtet att kliva på stadsbussar 
med ledarhund.

SHOPPING: Ge sig ut att shoppa är ett kul och 
färgfyllt sätt att komma i kontakt med människorna i 
Maspalomas. I turistområdet finns det många köpcenter 
där man finner alla de stora internationella märkena. 
Ett besök till marknaden rekommenderas. Där finns det 
frukt, grönsaker och kläder, hantverk, blommor och till 
och med läder.

Det erbjuds även typiska lokala produkter och en mängd olika 
lokala hantverk på många ställen runt om i kommunen. Allt 
från de färgglada lappverken ”traperas”, till handgjord keramik 
eller korgar av exempelvis vass, halm eller blad. Men det som 
framförallt utmärker våra hantverkare är den kanarieönska 
kniven med det vackra skaftet. Allt detta finns att hitta i Centro de 
Artesanía de la FEDAC, som ligger i köpcentret Yumbo.

Marknaden hålls onsdagar och lördagar från 08:00 till 14:00, invid 
Mercado Municipal de San Fernando.

HUR MAN RINGER TILL SITT HEMLAND: För internationella samtal:

00 + landskod + regionskod + telefonnummer

TRANSPORT: De främsta kommunikationsrutterna på 
ön är flygplatsen på Gran Canaria och hamnen i Las 
Palmas. Kanarieöarna har många utmärkta sporthamnar för 
de som vill anlända med egen båt. Dessutom utgår och lägger 
många kryssningar till vid Gran Canaria och det finns färjor som 
ansluter de olika öarna.

Maspalomas ligger på södra delen av Gran Canaria. 25 kilometer 
från den internationella flygplatsen via GC-1 och på 53 kilometers 
avstånd från hamnen i Las Palmas de Gran Canaria. Det 
offentliga transportbolaget GLOBAL anknyter de olika områdena 
på ön, utöver taxitjänster och egen bil.
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TAXI: Priset beror på sträckan man ska åka. Service erbjuds 24 
timmar om dagen, och det går att beställa utflykter på ön.

BUSS: Ordinarie biljetter kan köpas direkt 
på bussen, som här kallas för Guagua. Det 
går att köpa busskort vid transportbolagens 
informationskontor. Tiderna för Guaguas är 
angivna på hållplatserna och dessutom finns 
det tillgängliga tidtabeller vid kommunens 
turistkontor. Centralstationen för Guaguas 
ligger i Parque de San Telmo, i Las Palmas de 
Gran Canaria. 

HYRA BIL: Det finns många uthyrningsställen. På kommunens 
turistkontor finns det information om de många företagen som 
hyr ut bilar och motorcyklar.

TÄLTA: För att tälta på ön ska man först ansöka om tillstånd 
hos Área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria (Gran 
Canarias miljödepartement) samt hos federación Canaria de 
Montañismo (Kanarieöarnas bergsvandringsförening). 

Det finns en del områden där man kan tälta som Mesa de las 
Vacas eller Casa de Pargana eller Cho Flores. Det finns inte något 
serviceutbud där, men de är belägna på en mycket lugn plats 
uppe i bergen. Mittemellan kust och bergstopparna ligger Chira 
där det finns ett vandrarhem samt tältplats med ett fullständigt 
serviceutbud. Där kan man även utöva paddling, segling och 
andra vattenaktiviteter. Tältområdena El Sequero, El Bailadero 
eller El Vivero de Tirajana ligger tätt intill varandra i naturparken 
Pilancones, och där finns det även olika vandringsleder. En bit 
ifrån området Chira finns det ett område, med samma namn, med 
vattentillgång, eldplats, bord osv. Denna service erbjuds även vid 
Vista de Fataga, invid vägen GC 60 som ligger nära Tunte. 

Det är inte tillåtet att tälta vid kusten. 
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STADSHUSET I SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
Kommunkontor
Plaza de Timanfaya, s/n
35100 San Fernando de Maspalomas
Tel. 00 34 928723400

TURISTAVDELNINGEN
Las Dunas, 2
35100 Maspalomas
Tel. 00 34 928723400. Anknytningar. 1960/1961/1962/1963

TURISTKONTOR:
Informationskontor Anexo II
Köpcentrum Anexo II
Local 20- Paseo Marítimo 
35100 Playa del Ingles
Tel. 00 34 928 768 409
infoanexo@maspalomas.com 
turismo.maspalomas.com

Turistkontor El Portón:
Las Retamas, 2 • Centro Comercial El Portón, local 11
35100 San Agustín
Tel. 00 34 928 769 262
infoporton@maspalomas.com   
turismo.maspalomas.com

CENTRO INSULAR DE TURISMO. PATRONATO DE TURISMO
Centro Comercial Yumbo
35100 Playa del Inglés
Tel. 00 34 928 771550
cit@grancanaria.com 
www.grancanaria.com/patronato_turismo

ALLMÄN INFORMATION
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FLYGPLATS
Gran Canarias flygplats  
Tel. + 34 928 579 000
www.aena.es

PORT
Las Palmas hamn 
Tel. + 34 928 300 400
info@palmasport.es
www.palmasport.es

Puerto de las Nieves (Agaete)
Tel. + 34 928 554 005

BUSSAR
GLOBAL
Tel. + 34 928 765 332
www.globalsu.es

Guaguas busstation i Las Palmas de Gran Canaria
Tel. + 34 902 381 110
www.guaguas.com

TAXI
Taxikooperativet i San Agustín – Maspalomas
Tel. + 34 902 192 019 / + 34 928 154 777   
www.taxisdemaspalomas.com
taxismaspa@telefonica.net

Gran Canaria Film Commission
Nuria Guinnot • Koordinator 
Tel. (+34) 928 410 674 
grancanariafilm@spegc.org
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A. 
Avda. de la Feria, 1 – Edificio Pasarela – INFECAR 
35080 Las Palmas de Gran Canaria
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www.maspalomas.com

turismo.maspalomas.com

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de  
San Bartolomé de Tirajana

Concejalía de Turismo


