Tag med Vandring for alle
og Sun Tours til

GRAN CANARIA
Afrejse
30. januar
2021

Bag facaden

Tag med i 1 uge den 30. januar 2021		
Oplev det ”sande” billede af Gran Canaria BAG FACADEN – til fods! Denne vandreferie har selvfølgelig naturens kontraster som fascinerende fokus. Den
barske og nøgne lava står i skarp kontrast til det opdyrkede ”landbrugsland”.
De skovbeklædte højder mod de dybe og frodige barrancoer og på toppen er
synet af mandeltræer i blomstring i starten af februar ubeskriveligt smukt.
Derudover byder vi på en mangfoldighed af oplevelser af historisk og kulturel
karakter: Guanchaernes historie, nutidens huler, forrygende lokal mad…
Rejse- og vandrefakta
• Naturoplevelser i verdensklasse.
• Maximum 21 deltagere.
• Klar besked om vandringerne.
• Egen bus til rådighed hele dagen.
• 5 vandredage + 1 pionerdag.
• Erfaren dansk rejse- og vandreguide.
• Vi kommer rundt på store dele af
øen.
• Omhyggeligt udvalgte spisesteder.
• Øens vigtigste attraktioner besøges.
• Vi udvikler selv alle vores rejser.
Vandring for alles rejser med fly stiller lidt større krav til deltagerne
end Vandring for alles busrejser, da
specielt underlaget nogle steder er
ujævnt, og der er lidt flere højdemeter. Men har man sin almindelige
gode kondition, styrke og bevægelighed i behold, kan man sagtens deltage på vandreturene.

Lejlighedshotel Las Faluas
På Las Faluas bor vi på fine og velindrettede 2-værelses lejligheder, der
består af et separat soveværelse og
et opholdsrum med sovesofa og et
mindre køkken. Lejligheden er selvfølgelig udstyret med eget bad/toilet og balkon og mod gebyr med safebox, TV og WIFI. Der er plads til 3
voksne.
Las Faluas ligger dejlig centralt tæt
på indkøb og masser af barer og restauranter og har ca. 600 m. til fin
sandstrand. Der er selvfølgelig også
et lækkert poolområde. Husk eget
håndklæde til pool og strand.
Der er gratis WIFI ved receptionen.
Rejse/-vandreguiden på denne rejse er
Leif Møller. Se mere om ham og de
enkelte dage på www.vandringforalle.
dk

Bravo Tours og
Vandring for alle
har siden 2012
samarbejdet
om vandrerejser

Prisen inkluderer:
+ Direkte fly Kastrup/Billund – Gran
Canaria
+ Transfer lufthavn – hotel
+ Ophold på Lejlighedshotel Las
Faluas inkl. morgenmad
+ Velkomstmøde
+ Al transport i egen bus til
udflugterne dag 2 – 5 og 7
+ Hjemkørsel i taxa dag 3
+ Alle entréer til besøg ifølge
programmet
+ Middag første og sidste aften
+ Frokost dag 3, 4 og 5

+ Dansk rejse- og vandreguide på
hele turen
+ Olietillæg
+ Bidrag til rejsegarantifonden
(Nr. 1242)
Mulige tilkøb, pris pr. person:
+ Afbestillingsforsikring Gouda:
Kr. 249
+ Årsrejseforsikring Gouda: Kr. 278
+ Tillæg fra Aalborg Lufthavn t/r: kr.
200

Afrejse:
Pris pr. person v/2 personer i delt dobbeltværelse kr. 
Tillæg for eneværelse (begrænset antal) kr. 

9.198
1.500

Bemærk: Officiel arrangør af denne rejse er Sun Tours – Bravo Tours’ søsterselskab.
Vil du vide mere? Ring til Vandring for alle: 21 78 27 40
Tilmelding på www.bravotours.dk/vandring-gran-canaria

PROGRAM (Alle dage er heldagsture.)
Dag 1 – Ankomst.
Velkomstmøde om ugen, der kommer. -/-/A
Dag 2 – På toppen.
Først besøg på lokalt marked – her
handler de selv. Derefter vandring på
øens tag med storslåede udsigter. Vi
starter på øens højeste punkt og vandrer gennem nylig brændt skov (september 2017) Efter madpakker skal vi
op til øens mest ikoniske klippe – også
her sublime udsigter. 8½ km. 250/525
m. op/ned. M/-/Dag 3 – Palmernes Dal og sanddyner.
Først vandretur gennem Palmernes
Dal – bl.a. gennem forhistorisk begravelsesplads. 7½ km. 100/100 m. op/
ned. Derefter ophold ved Aloe Veramarker/udstilling og besøg i hyggelig
by og til frokost tapas på lokal restaurant. Til Maspalomas og vandring
gennem de enorme klitter på sydspidsen. 4 flade km. M/F/Dag 4 – Spisekammeret.
I nabodalen vandrer vi en rundtur og
ser hvor frodigt her er. Vi passerer
også små landsbyer. 10 km. 350/350
m. op/ned. Herefter canarisk menu til
middag inden vi fortsætter til næste
dal og museumsbesøg (de oprindelige beboere). Vi slutter ved huler, hvor
der stadig bor mennesker. M/F/-

Dag 5 – San Bartolome.
Dagens vandring er højt oppe på sydskråningen med fine udsigter ned
over landskabet og til vandet. Vi går
ned til landsby til lokal menu lavet af
”kromutter!” 11½ km. 50/400 m. op/
ned. Om eftermiddagen besøger vi
et ”Frilandsmuseum”, der viser hvorledes de oprindelige beboere levede.
M/F/-.
Dag 6 – Til egen disposition.
Bravo Tours’ rejseledere på stedet
hjælper gerne med individuel planlægning. Eller tag med vandreguiden
på pionertur. Hvorhen og hvordan
besluttes et par dage før. Ekstra udgifter til dette må påregnes. M/-/Dag 7 – Tejeda.
På midten af øen vandrer vi med storslående udsigter til bl.a. Tenerife og
Teide. Vi passerer marker med kartofler, en bod med smagsprøver, og
vi går gennem et blødt landskab på
pinjenåle. Vi slutter med at vandre
ned i et stort grønt og frodigt krater.
11 km. 300/625 m. op/ned. På hjemturen besøger vi en lille bjerglandsby
med bl.a. øens bedste producent af
mandelkager. M/-/A
Dag 8: Hjemrejse.
Vi flyver hjem og har nu et helt andet
indtryk af Gran Canaria end ”blot” en
turistø. M/-/Der tages forbehold for ændringer

Tilmelding på www.bravotours.dk/vandring-gran-canaria

