Vandring for alle

8 dage

Forskud på foråret.

Tenerife
Kanarieøen med de mange ansigter.
Tenerife er den mest komplette af alle de Kanariske øer. En
kompleks og meget varieret ø, som rummer alle slags miljøer.
Her findes golde månelandskaber, tropisk grønt, fyrreskove,
strande badet i sol og bjergtoppe som stræber højt mod himlen. Den, som forlader ferieområderne, finder fredelige
landsbyer, som er urørte af turismen. Klimaet ved kysterne
påminder om evigt forår. Der er altid mere at opdage på
Tenerife.
På en og samme dag kan man se imponerende vulkaner, dybe
dale, øde strande og mærke det travle (turist)liv i byerne.
Hovedindtægten i dag er turismen, men der er en del landbrug, bl.a. kartofler, bananer og vin.

Det skal vi opleve: På vores vandreture skal vi opleve
mange af Tenerifes mange ansigter.
Vi kommer igennem baglandet, hvor kanarierne selv bor. Vi
ser, hvorledes vin og kartofler m.v. dyrkes på små lodder, og
vi får det store overblik fra bjergskråningen ned over lavlandet og havet. Vi kommer igennem mindre byer, hvor vi får et
indtryk af hverdagslivet, og vi ser husene og haverne og
møder sikkert også de lokale indbyggere, der altid hilser
venligt med et ”hola.”

Tenerife er med sine godt 2000 km2 (ca. 2/3 af Fyn) den
største af de Kanariske øer. Ca. halvdelen er nationalpark
eller andre naturmæssigt beskyttede områder med Spaniens
højeste punkt, vulkanen Teide, der når op i 3.718 m. højde,
som naturligt centrum. Vulkanudbrud har sat sit præg overalt
på øen. Her er enorme lavamarker, store områder dækket af
aske eller af forskelligt grus og andet nedfald. Dertil skal vi
lægge store højdeforskellene, så der er forskellige klimazoner, og endelig er der stor forskel på temperatur og nedbørsmængde på øen.
Alt sammen giver det vidt forskellige vækstbetingelser for
floraen. Nogle steder er der ingen – kun golde lavamarker.
Andre steder er det ”brandsikre” fyrretræer (de overlever
skovbrande og kommer sig!) Det kan være kaktus og sukkulenter, der dominerer, og atter andre steder igen palmer eller
opdyrket land.
Vi besøger Tenerife i starten af marts, hvor foråret er godt på
vej. Klimaet er mildt og træerne er begyndt at springe ud,
deriblandt de mange mandeltræer. Dagene bliver længere, og
aftnerne er til korte bukser og kølige drinks. Og det nærliggende Atlanterhav har en behagelig temperatur til en dukkert
efter dagens vandretur – hvis det ikke er hotellets pool, der
frister.

Turens ”højdepunkt” er i selve Teides gamle hovedkrater. Vi
skal vandre med den 3.718 m. høje vulkan som nabo og nyde
at se, hvorledes landskab og farver varierer, og hvorledes lava
og tidens erosion har dannet fantastiske formationer.
Lavaen når selvfølgelig også ned til havet og sætter sit præg
på landskabet her. På østkysten er en særegen næsten flad
ødemark med egen vulkan, og på skråningerne op mod Teide
har månen givet navn til et specielt landskab, som vi skal se.
Ca. 20 % af Tenerife består af skov, og meget af det er hårdfør fyrreskov, der formår at få fodfæste i ”ingenting!” Vi skal
igennem nogle af disse skove, hvor lyset spiller smukt gennem de spredte træer med de lysegrønne nåle. Jorden er nogle
steder kulsort – dækket af cinders – men træerne har alligevel

fået fat og står som smukke silhouetter op mod den klare
himmel.
Vi indlægger også et par vigtige besøg på denne rejse. Et
besøgscenter fortæller om vulkanisme, og det skal vi selvfølgelig bruge tid på. Thor Heyerdal har påvist en meget tidlig
forbindelse mellem Europa og Amerika, da nogle pyramider
blev fundet på Tenerife. Disse pyramider er i dag museum,
og derudover fortælles Thor Heyerdals historie, ligesom der
er gjort meget ud af en etnografisk afdeling, der fortæller om
betingelserne for opretholdelse af livet på Tenerife.

Prisen inkluderer:












Fly Kastrup/Billund – Tenerife syd t/r
Mad om bord på flyet
Transfer lufthavn – hotel t/r
Ophold i lejligheder Barranco
Velkomstmøde
Al transport til udflugterne dag 2, 3, 4, 5 og 7
Alle entréer til nævnte besøg
Frokost dag 2, 3, 4, 5 og 7: Fra lokal tortilla til 3
retters canarisk menu.
Dansk rejse- og vandreleder på hele turen
Olietillæg
Bidrag til rejsegarantifonden

Hotel: Lejligheder Barranco:

Frokost på denne rejse varierer meget. Vi må tage de muligheder der er undervejs, og det betyder, at vi 2 dage spiser
enkelt, men meget spansk, på lokale barer. 2 andre dage er
det på lokale restauranter med kanarisk islæt i menuen, og en
af dagene får vi en decideret 3 – retters lokal hjemmelavet
menu på en økologisk vingård. Tidspunkterne for frokost
varierer også: Fra 12.30 – 14.30! (Så ha´ lidt godt med i
rygsækken.)

En perle midt i Las Americas.
Hotel Barranco ligger i hjertet af Las Americas. I rolige omgivelser og alligevel centralt med kort afstand til alle mulige
faciliteter. Hotellet oser af hygge og god atmosfære, og man
oplever straks, at personalet gør, hvad de kan, for at ferien
skal blive vellykket. Her er rent og pænt overalt, og lejlighederne er velindrettede. I underetagen på hotellet er en indbydende restaurant, en stemningsfuld bar og en internet café.
Disse hører ikke med til hotellet, men man er naturligvis
velkommen.
Se evt. mere på Bravo Tours hjemmeside eller på
www.bungalowsbarranco.com

Alle dagene kører vi selvfølgelig i vores egen bus, så vi ikke
har lange opsamlingsruter, men kommer hurtigst muligt ud til
oplevelserne – og hjem igen.

Teknisk arrangør af rejsen: Bravo Tours.

Vandrefakta:
Las Americas, hvor vi skal bo, er et af de største ferieområder på Tenerife. Byen består hovedsagligt af hoteller og
har vokset sig større i takt med et stigende antal feriegæster.
Så her er alt, hvad hjertet begærer af barer, supermarkeder,
strande, butikker og alt andet, hvad feriegæster søger.

Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.

Vandreturene på Tenerife stiller lidt større krav til deltagerne
end ”Vandring for alles” øvrige vandrerejser. Men har man
sin almindelige gode kondition, styrke og bevægelighed i
behold, kan man sagtens deltage på vandreturene. Vi har også
afsat god tid hver dag til vandreturene.
Ruterne går enkelte steder lidt stejlt opad eller nedad. Det kan
være på sten og gamle brolagte æselstier, som kan være glatte, specielt hvis de er våde, så godt og kraftigt fodtøj med
ankelstøtte og en kraftig sål med gode slidbaner anbefales.

En del af vandreturene foregår i områder uden mobildækning.
Her er landskabet af en sådan beskaffenhed, at det er et
MUST, at vi følges ad.
Det hele – naturligvis også alle vandreturene – gennemføres
med rutineret dansk vandreguide.
Vi tager forbehold for ændringer: Forholdene – herunder
specielt vejret – kan ændre sig, så vi bliver nødt til at ændre i
programmet / rækkefølgen af dagene.
Se i øvrigt sidste side med praktiske anvisninger.
Turen gennemføres med minimum 15 – maximum 23 deltagere.
For yderligere oplysninger kontakt:

Her er nøgne, mørkebrune bjerge, hvide klipper, røde og sorte
nuancer på kløfternes sider, og vi kommer op i landskabet,
der har givet denne tur navn: ”Paisaje Lunare” – månelandskabet på dansk. Særprægede og smukt eroderede klipper af
hårdt sammenpresset sand og grus. Vi får på denne tur et godt
indtryk af, hvor afvekslende vulkanlandskaberne er.
Vandringen er på 12 km. med 400 m. op og 300 m. ned.

mail@vandringforalle.dk
+45 21 78 27 40
www.vandringforalle.dk

Dagsturene:
Dag 1: Vi flyver fra Kastrup eller Billund til lufthavnen i
det sydlige Tenerife. Efter en kort transfer til hotellet og
indkvartering mødes vi. Først til et velkomstmøde med en
guide fra Bravo Tours og derefter med vores danske vandreguide, der vil være med på hele turen. Efter velkomstsmødet
er der tid til at se på de nærmeste omgivelser og købe ind og
tid til at finde stranden, barerne og aftensmaden.

Herefter besøger vi en lokal vingård. Det ligger flot på kanten
af et plateau med en forrygende udsigt over landet nedenunder. Vi får først en 3 – retters lokal kanarisk menu med den
lokale vin til, og bagefter en lille rundvisning af den engelske
værtinde. Til slut får vi selvfølgelig mulighed for at købe
noget af vinen med hjem.

Dag 2: Paisaje Lunare.
Vores 1. vandredag kører vi ind i og op i lavabjergene og
begynder vandringen let og ubesværet på en grusvej, der
fører os ind i området. Under os ser vi kartoffelmarker på
terrasser, anlagt i patchwork på kløfternes sider. Senere går
det opad i fyrreskov – på stier, der undertiden snor sig som en
serpentinervej. Vi stopper op og nyder udsigten og udsynet,
som udvider sig, efterhånden som vi stiger.

Dag 3: Baglandet.
Dagens vandring foregår i ”Baglandet.” Derinde, hvor kanarierne selv bor, og hvor de dyrker markerne, så turisterne kan
få noget at spise! Vi vandrer mod syd på den vestvendte
skråning i 6 – 900 m. højde, og undervejs har vi mange steder
et fantastisk overblik over markerne og byerne under os –
helt ned til havet.

Vi bliver sat af i en lille by, og første del af turen går gennem
tidligere opdyrket land. Mandellunde og dyrkning af figner er
opgivet, og de mange stengærder vidner om en tid, hvor det
kunne betale sig at dyrke figenkaktus, som chochenillelusen,
kunne snylte på. I dag kan vi om foråret glæde os over de
mange blomstrende mandeltræer.
På toppen af dagens første stigning ser vi at toppen består af
rødt ler. Dette har igennem tiderne været brugt til fremstilling
af lertøj, hvilket vi får at se på det lille museum, vi skal besøge i den lille by, der ligger under os.

Videre kommer vi på grusvej, og vi kommer ind i noget, vi
nok ville kalde kolonihaver, men som er små parceller af
lokale marker. Mange af dem særdeles velholdte, og karakteristisk er vandreservoirer, levadaer og rørsystemer, der giver
vand til afgrøderne. Dagens næste by nærmer sig, og vi vandrer igennem den, inden vi i udkanten får frokost på en lokal
cafe.

Dag 4: De sorte bjerge.
Vi begynder vandringen i skov – ikke som vi kender den
hjemme, men høje lysende fyr, der står som piberensere på
sort jord. Her er ingen underskov, skønt lyset har fri adgang,
for jorden er næringsfattig og løs, og det er svært at finde
fodfæste for planterne. Men nåle og store kogler fra fyrretræerne danner et tykt lag ovenpå lavaen og cindersen og spreder
en dejlig duft. Skoven åbner sig og giver udsigt til storslåede
sorte vulkanlandskaber og havet dybt nede.

Halvvejs får vi frokost på en lokal bar, og efter denne går vi
stille og roligt opad og ind i nye vulkanformationer. Vi følger
og går på en voldsom ”tunge” af store lavablokke et stykke,
inden vi drejer fra og bevæger os på snoet ”sti” indover en
kulsort lavemark. Her kan intet vokse. I udkanten kan enkelte
små træer dog få fodfæste og de står næsten som filigran mod
horisonten. Vi slutter vandringen tilbage i skoven og nyder
igen lidt skygge og blødt underlag.
Vandringen er på 16 km. med 300 m. op og 300 m. ned.

Sidste del er igen på grusvej igennem små velplejede marker,
og vi ser den flid, generationer har lagt anlæggelsen af markerne for at kunne få et beskedent udkomme. Endnu en lille
by passeres inden dagens vandring slutter.
Vandringen er på 14 km. med 300 m. op og 600 m. ned.
Vi har en kort køretur hjem efter dagens vandring.

På vejen hjem laver vi en lille pause ved en restaurant med en
flot udsigt over landet og havet og fordøjer dagens indtryk.

siden, og museet fortæller historien om dette – bl.a. i en 12
minutters film. Her er også en Thor Heyerdal afdeling, der
fortæller hans historie – bl.a. med minikopier af hans fartøjer
– og der er en etnografisk afdeling, der fortæller om livet på
Tenerife før og nu.

Dag 5: Ødemarken ved kysten.
”Malpais” kaldes på spansk landet, vi i dag skal vandre i.
”Dårligt land” er den direkte oversættelse – vi ville sige ødemark. Og det er en øde strækning, vi skal vandre i. Vi kommer først forbi kaktus så store, at de hver især udgør et lille
økosystem inden vi passerer nedenom vulkankeglen, Montana Grande, der er ansvarlig for ødemarken. Vi kommer en
anelse op i landskabet, så vi har et fint vue over ødemarken
og havet mod øst.

Dag 6: Fridag:
Mascadalen byder på en af Tenerifes flotteste vandreture. Det er en 8 km. lang tur, der falder 600 m. undervejs. Det
er en meget stenet, meget ujævn sti, ind imellem med niveauforskelle, der sænker tempoet betragteligt. Knæene skal være
stærke – og ”bremsemusklerne” i orden. Det er derfor, den
ikke er i dette program. For er man først kommet et godt
stykke ned – er der ingen vej tilbage. Og det sværeste kommer til sidst!
De fleste af vores gæster vil kunne klare denne tur og bør
absolut ikke snyde sig selv for denne oplevelse. Det er en
heldagstur, hvor vi kører i bus til Masca og stiger ned gennem dalen til havet.
Dagen er til egen disposition, hvor man har mulighed for at
gøre noget af det, der ikke er i programmet.

Herefter går vores sti ned til kysten, hvor skumsprøjt står op
og bølgerne buldrer. Stien snor sig tæt på havet mellem lavaen og den sparsomme vegetation – og vi passerer også nogle
gamle saltpander. Vi ender dagens vandring i en lille by, hvor
vi får frokost på en restaurant ved havnen.
Vandringen er på 10 km. med 100 m. op og 100 m. ned.

Dagens sidste punkt er et besøg på det nærliggende ”Piramides de Guimar.” Her fandt man for ca. 20 år siden nogle
pyramider, der viste slående ligheder med pyramider i Mellemamerika. De indikerer meget kraftigt, at der har været
forbindelse mellem Europa og Amerika for flere tusinde år







Slap af – og nyd byen, stranden og hinanden.
Tag med på en af Bravo Tours udflugter.
Tag på sejltur fra den nærliggende havn.
Tag med vandreguiden til Mascadalen!
Eller gør noget helt femte.

Nede ved havet venter vi på en båd, der henter os og sejler os
til Los Gigantes, hvorfra vi skal have bus hjem igen.
Vandringen er på 8 km. med 50 m. op og 650 m. ned.

Hvis det frister med en dukkert efter vandreturen – så husk
badetøjet.
Den danske vandreguide vil i løbet af de første dage organisere turen for de interesserede. Bemærk: Der skal betales særskilt for denne tur – omkring 50 €.

Undervejs kommer vi forbi steder, hvor det ser ud som om,
der engang har været sø – måske dengang guancherne (den
oprindelige befolkning) drev deres gedeflokke på græs i
området. Bevoksningen er sparsom og består heroppe kun af
de mest hårdføre planter, der kan tåle både kulde og tørke.
Vandringen er på 17 km. med 150 m. op og 300 m. ned.

Det er en særdeles flot og spektakulær vandring. Klippesiderne står stejlt, næsten lodret over os til begge sider. De er
eroderede af tidens tand, og der er forskel på de 2 sider, om
de ligger i sol eller skygge. Men der er liv i dalen. Her er
blomster, sukkulenter, fugle, liljer, lavendel, kaktur, mandeltræer og meget mere. Dalen ændrer karakter, jo længere ned i
den, vi kommer. Mascadalen er et MUST for enhver naturelsker.

Dag 7: Det store krater.
Solen er knap steget op bag kraterkanten, når vi begynder
dagens vandring ad stien ind til rundturen omkring Teide –
det højeste punkt i Spanien. Vi går i skyggen og fornemmer
på temperaturen, at vi er oppe i ca. 2.000 m. højde! Det er
køligt i starten – der kan være rimfrost på klipperne! – og
vinden suser nogle steder om ørerne på os. Men de fleste
dage – som normalt på Tenerife – kommer solen også frem
her og varmer os på vores videre færd, så det er ikke utænkeligt, at vi i løbet af dagen skifter til korte bukser og bare
arme!

For enden af vores rute ligger en restaurant, hvor vi får dagens menu. Inden vi skal hjem besøger vi et informationscenter i nærheden, der forklarer vulkanismen og Tenerifes opståen, og vi kan se den lille botaniske have ved siden af. Her er
de planter, vi har set undervejs.

Dag 8: En dejlig vandreuge på Tenerife er slut – og vi
flyver hjem igen!
Men mon ikke de fleste har lyst til at komme igen og se meget mere!

Lysets virkning på farvespillet på vulkanens sider er fantastisk og skifter, alt imens solen kommer højere på himlen og
vi vandrer på den brede grusvej i en bue omkring den kæmpemæssige vulkankegle. Om ikke før, så får vi her fornemmelsen og oplevelsen af de enorme dimensioner, som vulkanområderne består af og de mange forskellige udtryk
lavamasserne giver.

