
Trots att Gran Canaria är en liten ö, erbjuder den besökaren möjlighet till 
olika utflykter där man kan uppleva de mångfaldiga landskapen och stora 
kontrasterna. På bara någon timme kan du gå från ett torrt vulkanlandskap 
till en enorm tallskog i en grönskande och fuktig växtlighet. Visserligen är 
det möjligt att besöka hela ön på en dag, men vi föreslår följande utflykter 
för att verkligen kunna njuta av den.
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Från Maspalomas tar vi motorvägen till Las Palmas de Gran Canaria och där-
efter vägen Tamaraceite som tar oss till Villa de Teror. Där finner vi kyrkan 
Basílica de Nuestra Señora del Pino, som är Gran Canarias skyddshelgon. 
Mest intressant är kyrkans gula torn. En stenkonstruktion som byggdes 
1708 och det enda som återstår av ursprungsbyggnaden då resten förstör-
des i en brand. 

Byn har bevarat sin ursprungliga form utan knappt några förändringar, och 
därför blev den förklarad kulturarv år 1979. Invid kyrkan finns museet Patro-
nos de la Virgen, ett magnifikt exempel på arkitekturen för byggnader till-
hörande adeln. Den tillhörde familjen Manrique de Lara y Bravo de Laguna, 
och där finns flera olika föremål utställda och mycket gamla minnen från de 
olika familjerna som har passerat genom huset, bland annat en vagn som 
kungen Alfons XIII använde under sitt besök på ön. Det rekommenderas att 
man besöker stadskärnan fylld med sköna hus med vackra balkonger. Ett 
annat besök som rekommenderas är Monasterio del Císter, där nunnorna 
säljer sina goda bakverk. 

På vägen mot Cruz de Tejeda kan vi stanna till vid utsiktsplatsen Balcón de 
Zamora och njuta av utsikten innan vi når Valleseco. Efter byn Valleseco når 
vi Cruz de Tejeda som ligger på öns mitt och på 1 300 meters höjd. Det gröna 
stenkorset markerar mitten på de gamla kungliga ridvägarna på ön. Bara 
en liten bit därifrån finns Parador Nacional de Tejeda. Denna plats fräscha-
des nyligen upp med ett antal restauranger och där finns ställen som säljer 
lokala produkter bland annat marsipan och bienmesabe. Det spektakulära 
landskapet med topparna: Nublo, 1 700 meter, och Fraile samt Bentayga. 
Om du fortsätter till “Pico de las Nieves”, även kallad “El Pozo de las Nieves”, 
kommer du att kunna skåda Caldera de Tirajana och stränderna på den söd-
ra delen, såväl som Roque Nublo och Teide. Om du har tid föreslår vi även 
ett besök till Ermita de la Cuevita, som konstruerats med sten som grävts ur 
i grannbyn Artenara. 

Mitten
Från Cruz de Tejeda återvänder vi mot Las Palmas, med ett stopp i San Ma-
teo. Det är ett av öns centrum för jordbruk och boskapsuppfödning och där 
hålls det marknader varje helg. De typiska husen som finns på platsen är ett 
bra exempel på arkitekturen på öarna. 

Därefter når vi Santa Brígida med ett fantastiskt landskap som omfattar 
Parque Natural de Bandama, Monte Lentiscal, Atalaya och Barranco de Las 
Goteras. Hela detta område är mycket intressant ur en geologisk, botanisk, 
arkeologisk och etnografisk synvinkel. Här finns det lämningar från grott-
människor i Atalaya, där det fanns en betydande näring med krukmakeri. 

När vi närmar oss huvudstaden avviker vi mot toppen vid Bandama på 569 
meters höjd. Därifrån kan vi beskåda vulkanens krater med en diameter på 
en kilometer och ett djup på 200 meter, samt den hundraåriga golfklubben, 
Club de Golf de Bandama. 

Det sista besöket innan vi beger oss tillbaka till Maspalomas, kommer att 
vara Jardín Canario som ligger 7 kilometer från Las Palmas i Barranco Gui-
niguada. Trädgården grundades 1952 av den svenska botanikern Eric Rag-
nor Sventenius och har en mängd olika växter och träd från Makaronesien, 
bland annat över 50 trädarter som utgjorde laurisilva-skogen. 

Arucas San Mateo
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Trots att Gran Canaria är en liten ö, erbjuder den besökaren möjlighet till 
olika utflykter där man kan uppleva de mångfaldiga landskapen och stora 
kontrasterna. På bara någon timme kan du gå från ett torrt vulkanlandskap 
till en enorm tallskog i en grönskande och fuktig växtlighet. Visserligen är 
det möjligt att besöka hela ön på en dag, men vi föreslår följande utflykter 
för att verkligen kunna njuta av den.
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Vi tar vägen GC-60, som går genom kommunen från söder till norr och är den 
viktigaste vägen i San Bartolomé de Tirajana. Vi kommer att få se det torra 
landskapet i den södra delen av ön. Där växer framförallt cardón (den lokala 
kaktusliknande växten) och drakblodsträd, och färden går genom ett bergs-
pass som har förklarats som Paisaje Protegido de Fataga och som ingår bland 
skyddade naturområden på Kanarieöarna.

Den andra vägen går igenom insidan av Caldera de Tirajana, en enorm 
krater med en omkrets på 40 kilometer som formats genom erosion un-
der miljontals år och är öppen mot sydöst genom bergsdalen med samma 
namn. Detta är ett av de mest betydande arkeologiska och naturområdena 
på Gran Canaria.

Därefter når vi naturskyddsområdet Paisaje Protegido de Fataga (4,2 kilome-
ter) innan vi kommer till fritidsområdet Mundo Aborigen (6,3 kilometer) och 
slutligen utsiktsplatsen La Degollada de las Yeguas (7,5 kilometer). Njut av en 
av de vackraste panoramavyerna som denna dal har att erbjuda, från hav till 
bergstopp.

Om man vill lära sig mer om ursprungsbefolkningen på Kanarieöarna re-
kommenderas nekropolen Arteara som härstammar från före spanjorernas 
ankomst. Nekropolen Arteara är en begravningsplats från 400-talet f.Kr. Där 
finns fler än tusen gravar och är en av öns viktigaste arkeologiska lämningar. 

Under utflykten kan vi även se kameler som nuförtiden är till för turister men 
som i förr i tiden användes inom jordbruket. 

Vi fortsätter vår rutt och kan nu se nekropolen och palmlunden Arteara ovani-
från på vår väg mot lantgården Fataga. Denna pittoreska lantgård är omgiven 
av traditionella byggnader som är väl värt ett stopp. Efter att vi har passerat 
den gamla vattenkvarnen, ett viktigt etnografiskt arv och den vackra palm-
lunden, fortsätter vi bestigningen av bergsdalen och når Caldera de Tirajana.

Från utsiktsplatsen Vista de Fataga ser vi dalarna Fataga och Tirajana. Nu går 
vägen genom ett landskap med tallar och mandelträd mot kommunens hu-
vudort: Tunte som är en gammal ort från före spanjorernas ankomst. I dess 
gamla stadskärna blandas olika arkitekturer från före spanjorernas ankomst 
med moderna offentliga byggnader som stadshuset och religiös arkitektur 
som kyrkan, iglesia de San Bartolomé, som är byggd i nyklassisk stil och åter-

Rutten
Maspalomas - Ayacata

uppbyggd i slutet av 1600-talet. Där finns en staty av Aposteln Jakob, Alfeus 
son, som gjort kyrkan till en vallfärdsort på ön. Här finns även museet Yánez. 

Gastronomin på ön erbjuder lokala ostar, viner och drycker som är typiska 
för Tirajana, som exempelvis den populära “guindilla”. Du kan besöka vingår-
den Bodega Las Tirajanas, kyrkans fasad och de två gästgiverierna: “Hacien-
da del Molino” och “Las Tirajanas”

Rutten följer vägen från Ayacata, längs foten till de branta bergsväggar 
och som även kantas av restauranger. Naturmiljön runt lantgården Aya-
cata är perfekt för ett stopp och sedan avsluta utflykten och återvända till 
Maspalomas på vägen GC-60 via San Bartolomé de Tirajana och Fataga. 
(34,4 kilometer).

Du kan fortsätta vidare och ge dig upp för vägen GC-600, från korset invid 
kyrkan Ayacata till Pico de las Nieves och mot Cruz de Tejeda (4,7 kilo-
meter). Därefter kommer vi in i naturparken Roque Nublo, som är parken 
med störst utsträckning bland de skyddade naturområdena på ön och där 
värdefull inhemsk flora och fauna finns bevarad. Dessutom når vi början 
av vägen till Roque Nublo, en promenad på cirka en timme som verkligen 
kan rekommenderas. 

Härifrån finns det många möjligheter till att fortsätta mot den norra delen 
av ön. Ett intressant alternativ är Artenara och med vägen tillbaka över 
Tejeda, eller kanske variera så många varianter som dagstimmarna och 
körglädjen tillåter.

Fataga
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Trots att Gran Canaria är en liten ö, erbjuder den besökaren möjlighet till 
olika utflykter där man kan uppleva de mångfaldiga landskapen och stora 
kontrasterna. På bara någon timme kan du gå från ett torrt vulkanlandskap 
till en enorm tallskog i en grönskande och fuktig växtlighet. Visserligen är 
det möjligt att besöka hela ön på en dag, men vi föreslår följande utflykter 
för att verkligen kunna njuta av den.
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Med början på öns södra del och längs motorvägen GC-1 når man Las Palmas de 
Gran Canaria. Det rekommenderas att man påbörjar stadsvandringen i området 
Vegueta. Runt Plaza Santa Ana, från 1500-talet, finns stadens främsta historiska 
byggnader: Katedralen, Stadshuset, Casa Regente de la Audiencia och Palacio Epis-
copal. Katedralen, Catedral de Santa Ana, började byggas runt år 1500 och bygg-
nationen pågick fram till 1800-talet. Därmed finner man inslag av sen gotisk stil 
invändigt och nyklassisk stil utvändigt. I muséet, Museo de Arte Sacro, kan man 
beskåda det artistiska arvet och bland verken som framstår mest finns Cristo av 
Luján Pérez, som finns i sala Capitular. 

På katedralens baksida och invid Plaza del Pilar Nuevo finns Casa-Museo de Colón, 
som är ett utmärkt exempel på denna epoks arkitektur och där Columbus enligt 
legenden bodde under sin vistelse på ön. Där visas olika föremål relaterade till hans 
vistelse på öarna, stadens historia och Amerika. Muséet, Museo Canario, ligger in-
vid Plaza del Espíritu Santo som är stadens bästa neoklassisk enklav. Museet har en 
stor samling med föremål från före spanjorernas ankomst, såväl som ett bibliotek 
med tidningar och tidskrifter. Andra intressanta platser är: Centro Atlántico de Arte 
Moderno och Iglesia de Santo Domingo. 

En promenad längs de smala gränderna och bland de vackra byggnaderna i Vegu-
eta rekommenderas också. Andra platser av kulturellt intresse är: Pueblo Canario 
och Museo Néstor, Calle Mayor de Triana, Casa-Museo Pérez Galdós, Gabinete Li-
terario y Alameda de Colón, Teatro Pérez Galdós, Ermita de San Telmo, såväl som 
Parroquia de San Francisco och i hamnområdet, Castillo de la Luz och Parque de 
Santa Catalina. 

Norrut från Las Palmas ligger staden Arucas på 17 kilometers avstånd, mitt i hjärtat 
av ett bördigt landskap med bananplantage. Den gamla stadskärnan är förklarad 
som ”Historiskt och artistiskt kulturarv”. En vacker del med kontrast mellan vitt och 
svart. Hus som utmärker sig är bland annat Casa Gourié, Casa de la Heredad och 
Marquesa de Arucas, men framförallt Iglesia Parroquial de San Juan Bautista (1909-
1989) i nygotisk stil och i folkmun kallad “Catedral de Arucas“, som är ett utmärkt 
exempel på hantverk med kvadersten. Dessutom i bränneriet Arehucas, grundat 
1884 för rom- och sockerproduktion, finns det ett rommuseum kallat Museo del 
Ron. Sist men inte minst måste du bara ge dig upp för berget på 400 meter för att 
njuta av den spektakulära vyn över öns norra sida. 

Vi fortsätter norrut mot Moya, den “Gröna byn”, tack vare laurisilva-skogen som om-
ger byarna Moya, Firgas, Arucas, Teror, Valleseco och Guía. Denna skog finns bara 
kvar på ett fåtal platser och är det mest utmärkande i naturreservatet Reserva Na-

Den Norra Sidan
tural Especial de Los Tiles de Moya, som ingår i parken, Parque Rural Doramas. Det 
rekommenderas även ett besök till Casa Museo de Tomás Morales, tillägnat den 
berömda kanarieönska poeten, samt kyrkan Iglesia de Nuestra Señora de Candela-
ria. Glöm inte heller att pröva platsens lokala bakverk.

Vi lämnar Moya i riktning mot Guía, som är känt för sitt hantverk, särskilt de typiska 
knivarna och osten. Dessutom har den gamla stadskärnan blivit förklarat till na-
tionellt artistisk monument år 1982. Vidare utmärker sig även Cenobio de Valerón. 
Det är ett kollektivt sädesmagasin beståendes av trehundra utgrävna grottor såväl 
som målningar och högrelief och förklarades som kulturarv år 1978. Vid cúspide 
del risco finns även en tagoror, där kungarna för ursprungsbefolkningen på Kana-
rieöarna höll sina råd. 

När vi tar en promenad längs gatorna i byn Santa María de Guía kommer vi att 
upptäcka spektakulära byggnader som kyrkan med en nyklassisk fasad, ritad av 
Luján Pérez, och med många av dennes verk inuti byggnaden. Efter att ha njutit av 
arkitekturen är det dags att smaka på den lokala osten. Den erbjuds på alla ställen 
och är en av landets bästa ostar med en unik smak som uppnås genom att blanda 
får- ock komjölk med blomman från blå cardon (lokal kaktusväxt). 

Vi fortsätter utflykten mot Gáldar, “Guanartemes stad” (ursprungsinvånarnas kung-
ar). På stadshustorget finns en av öns mest utmärkande religiösa byggnader, Iglesia 
de Santiago de los Caballeros, som går tillbaka till 1778. Även om den har barock-
inslag är det en nyklassisk byggnad. Utsidan är huggen i lokal kvadersten i kop-
parfärg. Den innehåller många konstverk tillsammans med en grön bropelare där 
många i ursprungsbefolkningen döptes efter erövringen. Det finns även en orgel 
med 4 776 toner som verkligen är värda ett besök. På stadshusgården i nyklassisk 
stil finns det ett enormt drakblodsträd som är över 300 år gammalt. Även museet, 
museo de Antonio Padrón och nekropolen La Guancha, är värda ett besök. Men 
det viktigaste är Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, en av Gran Canarias 
mest betydelsefulla arkeologiska lämningar. Det är en utgrävd grotta vars väggar 
är dekorerade med friser med geometriska former. Minst lika spännande är byn 
som man har hittat runtomkring. Där finns det lämningar av hus i vars innandöme 
bohaget tillhörande ursprungsinvånarna finns bevarat.

Vi avslutar utflykten i den gemytliga byn Agaete, där du bara måste ge dig upp till 
Los Berrazales, en av öns vackraste och grönaste dalar. Där växer det citron- och 
apelsinträd, avokado och små kaffeträd invid Pinar de Tamadaba. Två kilometer 
från byn finns Puerto de Las Nieves, där kan du pröva den färska fisken och njuta 
av det majestätiska landskapet med Tamadaba-ravinerna och det berömda Roque 
Partido, mer känt som “Guds finger“ samt Ermita de Las Nieves. Vi rekommenderar 
ett kort stopp vid Huerto de las Flores, som ligger i byns stadskärna och där du kan 
vila en stund bland de karibiska och tropiska växterna.
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Trots att Gran Canaria är en liten ö, erbjuder den besökaren möjlighet till 
olika utflykter där man kan uppleva de mångfaldiga landskapen och stora 
kontrasterna. På bara någon timme kan du gå från ett torrt vulkanlandskap 
till en enorm tallskog i en grönskande och fuktig växtlighet. Visserligen är 
det möjligt att besöka hela ön på en dag, men vi föreslår följande utflykter 
för att verkligen kunna njuta av den.
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Med utgångspunkt från Maspalomas och runt kusten, finns en liten fis-
keby som kallas Arguineguín. Där ligger en betydelsefull fiskehamn och 
en by från före spanjorernas ankomst med 400 hus i El Pajar. Därefter 
fortsätter vi mot Patalavaca för att nå Puerto Rico, en pionjär inom sport-
fiske och med en rejäl sporthamn. Puerto Rico är ett mecka för sport-
fiskare och här har många världsrekord slagits inom djuphavsfiske. Den 
artificiella stranden, utmärkt med blå flagg, ger tillträde till stora trädgår-
dar och flera olika köpcenter. 

Sedan tar vi vägen mot Puerto de Mogán, även kallat Atlantens Vene-
dig, det är en kustort som kombinerar traditionella fiskelägen med en 
modern fiske-sporthamn och lyxhotell. Här finns det även en artificiell 
strand och det erbjuds många vattenaktiviteter och båt- samt ubåts-
utflykter. 

Vi fortsätter mot byn Mogán på 12 kilometers avstånd. För att nå den 
kör vi upp för en brant väg omgiven av odlingar med avokados, mango, 
apelsin, papaya och andra tropiska frukter. I byn kan vi besöka kyrkan 
från 1814 med ett vackert kassettaket och bilden av San Antonio. Dess-
utom får vi möjligheten att se vackra exempel på den traditionella arki-
tekturen som exempelvis ”curato” med de typiska balkongerna. 

Vägen som tar oss till La Aldea de San Nicolás går igenom bergspassen 
Tasartico, Tasarte och Veneguera och foten till Pinar de Inagua, med öns 
största raviner och endast ett fåtal stränder varav de flesta är stensträn-
der. Bergspassen La Aldea och Tocodomán utgör en stor dal med mjuka 
backar där det finns jordbruk och boskap och en stor del av befolkning-
en lever. Vi avslutar denna rundtur på den södra sidan med ett besök på 
kapellet San Nicolás, ett av de äldsta på Gran Canaria samt CactuAldea 
Park, en trädgård med två miljoner kaktusar och slutligen en strand yt-
terligare fem kilometer bort. Där finns en lagun kallad “El Charco”, i vilken 
bad endast är tillåtet den 11 september i samband med de lokala festlig-
heterna för att fånga reptilen ”lisa” – en uråldrig tradition.

Södra Delen

Du kan återvända till Maspalomas på samma väg som du kom, vilket går 
snabbare, eller fortsätta till Agaete och ta motorvägen från norr till söder. 
Det senare alternativet går igenom de extraordinärt vackra bergspassen 
och enorma ravinerna i Andén Verde. 

La Aldea de San Nicolás

Puerto de Mogán
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Trots att Gran Canaria är en liten ö, erbjuder den besökaren möjlighet till 
olika utflykter där man kan uppleva de mångfaldiga landskapen och stora 
kontrasterna. På bara någon timme kan du gå från ett torrt vulkanlandskap 
till en enorm tallskog i en grönskande och fuktig växtlighet. Visserligen är 
det möjligt att besöka hela ön på en dag, men vi föreslår följande utflykter 
för att verkligen kunna njuta av den.
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Du kan åka runt ön på ungefär en dag, cirka 230 kilometer. Om du åker från 
Maspalomas kl. 09:00 kan du vara tillbaka 20:00 utan att stressa. Utflykten 
kan göras norr eller söderut, men vi rekommenderar att du börjar söderut 
eftersom det är klarare väder på morgonen. 

När du tar kustvägen mot Mogán kommer du att se stränderna Arguine-
guín, Patalavaca, La Verga, Puerto Rico, Amadores, El Cura, Tauro och Taurito, 
såväl som de små vikarna innan du når Puerto de Mogán. Sporthamnen på-
minner om kanalerna i Venedig och är ett obligatorisk stopp för att ta något 
att dricka på någon av de många terrasserna. 

Därefter lämnar vi kusten och beger oss in mot den gröna dalen Valle de 
Mogán, där vi tar vägen genom djupa bergsdalar och imponerande raviner 
mot Aldea de San Nicolás de Tolentino. Härifrån kan vi njuta av de svindlan-
de landskapen i Andén Verde och Tirma fram till kommunen Agaete, varifrån 
vi kan njuta av Puerto de Las Nieves och pröva de typiska fisk- och skaldjurs-
rätterna. Från Agaete ger vi oss på nytt ut på kustvägen tills vi har tagit oss 
igenom byarna i Gáldar. Där finns det boplatser från ursprungsinvånarnas 
epok, och slutligen når vi Guía som är berömt för sin lokala ost. Genom att 
korsa bron Puente de Silva med den spektakulära utsikten norrut, når vi Las 
Palmas de Gran Canaria. Där rekommenderas ett besök på Playa de las Can-
teras som skyddas av “la barra” ett överraskande rev av vulkansten.
Via vägen Avenida Marítima, varifrån vi kan se hamnen, kommer vi ut på 
motorvägen i riktning mot Maspalomas. 

Om du fortfarande har tid och inte är mycket trött, rekommenderar vi ett 
besök i staden Telde, som var huvudstad för en av de två “Guanartematos” 
(rikena) på Gran Canaria före spanjorernas ankomst. Ett besök i kvarteren 
San Juan, San Gregorio och San Francisco rekommenderas. 

I kvarteret San Juan finns kyrkan San Juan Bautista från slutet av 1400-ta-
let med dessa gotiska-moriska framsida och det flandriska altarskåpet från 
1500-talet som återger Jesu födelse. Även konstverket Cristo del Altar May-
or, tillverkat i en massa gjord på majs av indianer från Michoacán (Mexiko), 
är något utöver det vanliga. Dessutom får vi inte glömma det flandriska 
altarskåpet. Det är tillverkat i trä och ansett som det värdefullaste verket i 
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klassisk kanarieönsk stil. Dessutom utmärker sig den tredelade målningen 
av Jungfru maria som hämtats från Flandern, och tavlan “La aparición de 
la Virgen a San Bernardo” från år 1650. Vidare är även följande verk värda 
ett besök: Luján Pérez de San Pedro Mártir de Verona, San Juan Evangelista, 
Cristo de la sacristía mayor, San José y Nuestra Señora de los Dolores. Invid 
kyrkan finns en bostad som idag är ett museum. Där bodde bröderna Fer-
nando och Juan León y Castillo. Den första vara minister och ambassadör i 
Paris och den andra ingenjör och initiativtagare till Las Palmas hamn.

Du kommer att fröjdas om du tar en promenad längs det historiska kvar-
teret San Francisco med de vita husen och små gränderna. Vid kyrkan San 
Francisco gör sig det fina altarskåpet och kassettaket värt ett besök. I den 
övre delen av området finns det rester av det gamla franciskanerkonventet 
från 1610. Vi avslutar besöket i kvarteret San Gregorio, som har blivit till Tel-
des främsta shoppingkvarter. Kyrkan San Gregorio Taumaturgo är uppförd 
av Nicolás Eduardo år 1778 på platsen för ett gammalt kapell. Där finns det 
ett antal nyklassiska altarskåp såväl som bilden av San Gregorio de Luján 
Pérez. Dörrarna och fönstren i husen i kvarteret sitter under valv och är ut-
smyckade med kvadersten. Det är hus som byggdes för en borgarklass som 
sålde sina varor på de lokala marknaderna.

Bara 4 kilometer från stadskärnan i Telde finns Montaña de Cuatro Puertas, 
en gammal vulkan 300 meter över havet som har arkeologiska lämningar 
från ursprungsinvånarna.

Agaete Telde
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