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Se & gJøRe
gran Canaria er veikrysset der tre kontinenter 
møtes, og en liten verden i seg selv.

har en dybde som kanskje 
blir forbigått i den hektiske 
turiststrømmen. Gjør deg 
selv en tjeneste, og sett av 
tid til å oppdage den.

MuSeo CanaRio
Gran Canaria har over 40 
ulike museer. Ett av de 

Sioux City
Barn i alle aldre er fasci-
nert av cowboyer og india-
nere, og i denne parken 
som opprinnelig ble bygget 
for innspillingen av en wes-
tern, (A Fist full of Dollars) 
får man sjansen til å reise 
tilbake i tid og oppleve 
det ville vesten. Show og 
underholdning.
Adresse: Cañón del Aguila 
– San Agustín 
Pris: 14 euro for voksne, 
halv pris for barn

leie Bil
Den beste måten å opp-
dage det uberørte Gran 
Canaria er å leie sin egen 
bil og kjøre seg vill på 
landsbygda. Det finnes 
mange landsbyer og små 
steder som ennå ikke er 
inntatt av turister, og her 
kan man møte den lokale 
kulturen på nært hold. 

CenoBio De  
valeRon 
Dette nettverket av mellom 
200 og 300 huler stammer 
helt fra steinalderen, og 
er nå åpent for publikum. 

 vulkanøya Ble 
tRolig Befolket 
RunDt 500 f.kR., 
og haR SiDen fått 
innflytelSe fRa 
ReiSenDe fRa Det 
SpanSke faStlan-
Det, fRa latin-aMe-
Rika og fRa afRika. 
Denne SMelteDige-
len haR Skapt Den 
unike kanaRiSke 
kultuRen, SoM haR 
en DyBDe …

største er Museo Canario i 
Las Palmas, som konsen-
trerer seg om Gran Cana-
rias urbefolkning. 
Adresse: Dr. Verneau, 2. 
Vegueta, Las Palmas 
Tlf. +34 928 336800 
Pris: 3 euro
www.elmuseocanario.com

Når du har en kyststrek-
ning på 236 kilometer, 
og 60 kilometer av disse 
består av strender, er det 
klart at du lokker til deg 
bade- og solhungrige 
turister. Særlig om man 
legger til en nærmest evig 
sommer. Men Gran Cana-
ria kan være så mye mer, 
for den reisende med sans 
for kultur, mat og eventyr. 
De ulike delene av øya 
har hver sine karakteristik-
ker – i sør har du de mest 
besøkte stedene og stren-
dene, med sanddynene 
ved Maspalomas, partylivet 
i Playa Del Ingles, og Gran 
Canarias Venezia, Puerto 
de Mogan. Nordover finner 
du ekte europeisk storby-

liv i hektiske og glade Las 
Palmas, og de mer urørte 
landsbyene. For de finnes 
faktisk. At det er en fryd å 
oppdage Gran Canaria på 
egen hånd, er ingen myte.

Øya har, som alle Kana-
riøyene, en litt annen 
høysesong enn landene 
rundt Middelhavet. Det er 
i desember til mars det er 
som fullest på hotellene, 
fordi temperaturen holder 
seg så stabil året rundt. 
Det er sjelden for kaldt til å 
bade. Den mer aktive rei-
sende trekker opp i fjellene 
i sentrale strøk av øya, et 
paradis for fotturer når tem-
peraturen ikke er på det 
høyeste.

Vulkanøya ble trolig befol-
ket rundt 500 f.Kr., og har 
siden fått innflytelse fra rei-
sende fra det spanske fast-
landet, fra Latin-Amerika og 
fra Afrika. Denne smeltedi-
gelen har skapt den unike 
kanariske kulturen, som 

Én teori er at de huset pre-
stinner eller kvinner som 
ventet på å gifte seg – en 
annen og mer sannsynlig 
teori er at de ble brukt som 
lagringsplass for landbru-
ket. Et imponerende skue 
er det uansett.
Adresse: Cuesta de Silva, 
vest for Santa María de 
Guía.
Tlf. +34 618 607 896 
www.cenobiodevaleron.
com
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palMitoS paRk 
Ikke langt fra Playa del 
Ingles ligger denne grønne 
oasen, med rikt dyre- og 
fugleliv. Absolutt et sted for 
en avslappende og forfris-
kende dag borte fra stran-
den, og veldig morsomt for 
de minste som liker nær-
kontakt med dyreverdenen.
Adresse: Barranco de 
Los Palmitos s/n, 35109 
Maspalomas
Tlf. +34 928 14 02 76. 
Priser: 20 euro for voksne, 
15 for barn.
www.palmitospark.es 

MuSeo elDeR
Det moderne vitenskaps- 
og teknologimuseet har 
blant annet en Cinemax-
kino, virtuelle utstillinger, 
læringssentre og mye moro 
for voksne og barn.
Adresse: Parque de Santa 
Catalina s/n, 35007 Las 
Palmas
Tlf. +38 828 011 828
Priser: 3,50 euro for 
voksne og 2,50 euro for 
barn/pensjonister
www.museoelder.org

Adresse: Montana las Tier-
ras 21, Ingenio, Aguimes.
Tlf. +34 928 17 20 13 
www.restaurante-tagoror.
com

la taBeRna tiMan-
faya
Denne koselige familie-
drevne restauranten med 
svært internasjonal meny 
finner du i Puerto Rico. 
Trivelig betjening og god 
stemning.
Adresse: Avenida de Vene-
guera s/n, Puerto Rico
Tlf. +34 928 725 453 
www.lataberna.cc

SakuRa
Er du ute etter en pause fra 
kanarisk mat, kan du prøve 
deg på japansk sushi. 
Denne kjeden finner du 
både i Playa Del Ingles og i 
Las Palmas, og de serverer 
deilig sushi basert på friske 
råvarer.
Adresse: Sakura I C/ 
Néstor de la Torre, 29 Las 
Palmas 
Av. Tirajana, Edif. Excelsior 
4. L-17, Playa del Inglés 
Tlf. +34 928 248 221,  

+34 928 765 527 (Playa 
Del Ingles)

CofRaDia De peSCa-
DoReS 
Det finnes flere av fisker-
nes «egne» restauran-
ter på Gran Canaria, som 
bærer navn som Cofra-
dia de los Pescadores. 
Her er sjømaten gjerne litt 
billigere,superfersk og ser-
vert i enkle omgivelser. I 
Arguineguin finner du den 
mest kjente. 
Adresse: Muelle Pesquero 
de Arguineguin
Tlf. +34 928 150 963   

Mat & DRikke
ReStauRanteR
på en øy som har blitt påvirket av tre kontinenter, 
og selv har et utall klimasoner, er det ikke annet å 
vente at matkulturen er bredt sammensatt. fisken 
er selvsagt en viktig ressurs, sammen med øyas 
egne landbruksprodukter innen korn, grønnsaker 
og kjøtt. øyas egen «cuisine» lever side om side 
med mer internasjonale restauranter, men du må 
kanskje til de mindre landsbyene for å oppleve den 
på sitt mest genuine. på øya spiser man gjerne 
middag sent, rundt klokken 22 og 23 er restauran-
tene på sitt fulleste.

el novillo pReCoz 
Latin-Amerika har hatt sin 
del av innflytelse på kana-
risk matkultur, så hvorfor 
ikke prøve en rendyrket 
restaurant fra Uruguay? 
Her er det kjøtt i lange 
baner og i de fleste forma-
ter, deilig tilberedt i sentrum 
av Las Palmas.
Adresse: Calle Portugal 9, 
Las Palmas
Tlf. +34 928 221659  

la toJa
Bedre restaurant i Playa 
Del Ingles, med en interna-
sjonal og kanarisk meny. 

Både fisk og sjømat er av 
god klasse, og prisene er 
relativt lave etter interna-
sjonal standard.
Adresse: Avenida Tirajan, 
Playa Del Ingles
Tlf. +34 928 761196 
www.latojagrancanaria.com

tagoRoR
Midt på øya, i vulkaniske 
huler på Montaña de las 
Tierras, kan du få servert 
god, regional mat til greie 
priser. Lokalene er en 
severdighet i seg selv.
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BaReR & natteliv

las palmas byr på et rikt natteliv, med klubber 
som ingen europeiske storbyer ville skjem-
mes av. på playa Del ingles finner du barer og 
puber som trekker til seg det mest utagerende 
og utrettelige party-publikum i europa, og i de 
mindre landsbyene og resortene kan du nyte 
stille kvelder med en drink i solnedgangen.

datert musikk ut i de helt 
små nattetimer. Blandet 
klientell.
Adresse: C. Simón Bolivar, 
3, Las Palmas
Sargentos Provisionales 
10, Playa Del Ingles
Tlf. +34 92 82 716 84 (Las 
Palmas)

fiBBeR MageeS
Ikke egentlig en irsk pub, 
mer et livlig diskotek som 
er ett av de to store i 
Puerto Rico. Husets DJ vet 
å sette fart i feriegjestene. 
Like ved finner du stedets 
nest største disko, Jokers. 
Adresse: Centro Comercial 
Puerto Rico

JellyfiSh
Hipp og smart innredet 
klubb laget etter vesteu-
ropeisk lest, der du både 
kan reservere din egen 
lille VIP-avdeling eller bare 
henge i baren sammen 
med den overveiende unge 
og trendy besøksmassen.
Adresse: C. La Pelota 16, 
Las Palmas.
Tlf. +34 928 32 47 08  

paCha
Både i Playa Del Ingles og 
Las Palmas finner du utga-
ver av dette kjente diskote-
ket, som serverer deg opp-

kafeeR
kafélivet er på sitt beste og mest kosmopolitiske i 
las palmas, mens du på de mindre stedene alltid 
kan finne kombinerte restauranter/barer/kafeer 
som tar seg av de fleste tørstebehov.

MaCaBeo tapaS 
BaR
Fint sted for en tapas og en 
kaffe eller drink, med venn-
lig atmosfære og sentral 
beliggenhet i Las Palmas.
Adresse: Calle Pelota, 18, 
Vegueta
Tlf. +34 928 32 17 28 

MaxiMillanS Café
Et roligere alternativ til det 
hektiske barlivet i Playa Del 
Ingles, et fint sted å tilbringe 
ettermiddagen med et lett 
måltid og noe å drikke.

www.fibbermagees-puerto-
rico.com

kaSBah
Dette er sentrum for de 
nattlige utskeielser i Playa 
Del Ingles, og her er det 
bare å velge og vrake i 
nattklubber og barer. Har 

det meste for de fleste  
preferanser, bortsett fra 
dem som er ute etter en 
rolig kveld på byen.
Adresse: Kasbah, Playa 
Del Ingles

Adresse: Av. de Tenerife 8, 
Playa Del Ingles
Tlf. +34 928 777 015 

CafeBReRía 
eSDRúJulo 
Kombinert bokbutikk og 
kafé i Las Palmas, et sted 
å oppdage skjulte juveler i 
de mer eller mindre støvete 
bokhyllene, og samtidig 
slappe av med en kaffe.
Adresse: C Cebrián 54, 
Las Palmas
Tlf. +34 928 36 13 19
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Shopping
las palmas er stedet for den som vil ha interna-
sjonale merkevarer og det brede utvalget, men 
hvert lille lokalsamfunn har sine suvenirbutikker 
og markeder med lokal brukskunst og landbruks-
produkter – spør nærmeste turistinformasjon 
eller lokalbefolkningen om hvor og når. avenida 
De Mesa y lopez og Mayor de triana er to gater 
med et bra butikkutvalg i las palmas. 

laS aRenaS 
Shoppingsenter i Las 
Palmas, med et rikelig 
utvalg i klær, reiseartikler, 
restauranter, og kino.
Adresse: Ctra. Rincón, Las 
Palmas
Tlf. +34 928 277 008 

el CoRte ingleS
Spanias største kjede av 
shoppingsentre har sin repre-
sentant også i Las Palmas. 
Elektronikk, klær, sko, og 
de fleste fasiliteter du måtte 
trenge er samlet her.

Adresse: José Mesa y 
López 15, Las Palmas
Tlf. +34 928 26 30 00 
www.elcorteingles.es

yuMBo 
Stort, velkjent shopping-
senter i Playa Del Ingles. 
Rommer også en god del 
barer og klubber som er 
særlig rettet mot homosek-
suelle.
Adresse: Avd. de E.E.U.U. 
54, Gran Canaria
www.cc-yumbo.com

BoalteRnativeR

Gran Canaria er Los Palmi-
tos, som ligger i de grønne 
åsene i innlandet ved Playa 
Del Ingles. Rettet mot et 
spa- og sportsinteressert 
publikum som vil ha alle 
bekvemmeligheter innen 
kort rekkevidde.
Priser: Fra 60 euro per 
person i dobbeltrom
Adresse: Barranco De Los 
Palmitos 22, Maspalomas.
Tlf. +34 928142100

hotel Santa Cata-
lina
Et hotell litt utenom det 
vanlige i Las Palmas, 
bygget i britisk kolonistil i 
1890. Ligger i et grøntom-
råde i byen, og har blant 
annet spa-senter for den 
som trenger noen avslap-
pende minutter.
Priser: Fra 100 euro for et 
dobbeltrom
Adresse: León y Castillo, 
227 
Tlf. +34 928 24 30 40 
www.hotelsantacatalina.co

MaRina SuiteS
Leilighetshotell med et godt 
ry, som ligger ved havet 
i Puerto Rico. Mange av 
rommene har pen utsikt.
Pris: Fra 80 euro for et 
dobbeltrom.
Adresse: Muelle Deportivo 
Portonovo, Puerto Rico
  
gRanD hotel  
ReSiDenCia
Hotell av meget høy klasse 
som ligger i en tusen år 
gammel palmelund, med 
alt man kan tenke seg av 
bekvemmeligheter. Medlem 
av den eksklusive klikken 
«Leading small hotels of 
the world».
Adresse: Avenida del Oasis 
32, Maspalomas
Pris: Fra 320 euro og oppo-
ver for dobbeltrom
Tlf. +34 928 72 31 00 
www.grand-hotel-residen-
cia.com

loS palMitoS
Et alternativ til de mange 
strandbundne hotellene på 
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flyplaSSen
Las Palmas Airport er den 
femte mest trafikkerte i 
Spania, og ligger 18 kilo-
meter fra øyas hovedstad. 
En taxi til byen koster rundt 
30 euro, og omtrent det 
samme for en tur til Playa 
Del Ingles. Til Puerto Rico 
kommer du deg for rundt 
50 euro. Bussen tar deg til 
Las Palmas for knappe 3 
Euro.
Tlf. +34 928 57 90 00 

lokaltRafikk
Mange velger å leie bil 
på Gran Canaria – det 
er en liten øy som med 
fordel kan utforskes på 
egen hånd. Kjøringen er 
grei bortsett fra midt i Las 
Palmas, der det kanskje 
kan bli litt hektisk. Velger 
du å overlate kartlesing 
og kjøring til noen andre, 
er bussene godt utbygd 
rundt turiststedene og i Las 
Palmas, men det er van-
skeligere å ta seg fram på 

landsbygda. På www.glo-
balsu.net/es/lineas finnes 
en del rutetider.

det går ferger mellom 
de ulike Kanariøyene, og 
fra Gran Canaria kommer 
du deg for eksempel til 
Tenerife med Fred. Olsens 
båter. Rutetider finner du 
på www.fredolsen.es

taxi
En rekke ulike selskaper 
opererer på forskjellige 

deler av øya, og det er sjel-
den vanskelig å få skyss. 
I Las Palmas finner du for 
eksempel Euro Taxi.
Tlf. +34 928 46 00 00 

poSt
Hovedpostkontoret ligger i 
Avenida Primero de Mayo 
62 i Las Palmas.
Tlf. +34 928 362115

apotek 
Det finnes døgnåpne 
apotek, men det alterne-

fakta

innByggeRe
Ca. 800.000

valuta
Euro. 1 euro = 100 cent

åpningStiDeR
Vanlige åpningstider er 
fra 09.00, med siesta 
mellom 13.30 og 16.30. 
Mange lukker rundt 
klokken 19.30.

inteRnett
www.grancanaria.com
www.canarias.org
www.canary-travel.com

aviSeR: 
Den engelskspråklige 
nettavisen 
www.ic-web.com
El Dia

tuRiStByRå
OFICINA DE TURISMO
Parque Santa Catalina, 
Las Palmas
Tlf. +34 928 264623

gReit å vite

kaRt

rer mellom ulike steder. 
Se etter apotek som har 
et lysende grønt skilt, det 
slukkes nemlig når apote-
ket stenger.

telefon
Landskoden til Spania er 
+34, områdekoden til Gran 
Canaria 928.

nøDnuMMeR
Ambulanse: 112
Politi: 091
Brann: 080

elektRiSitet
220 V, 50Hz
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