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Waarom ik van 
Gran Canaria hou, 
voor altijd...

Onderweg op de GC-1 naar de luchthaven ben ik in gedachten 

verzonken. Door het open raam van mijn huurwagen blaast 

een warm briesje. Ik voel de tinteling op mijn huid. Rechts van 

mij fonkelt de oceaan onder de gloed van een late namiddag-

zon. De reis zit er jammer genoeg weer bijna op. Binnen enkele 

uren zal Gran Canaria als een kleine stip onder mij verdwijnen 

op de terugvlucht naar huis.

Het was een geweldige week. Samen met mijn vrouw en kinde-

ren heb ik weer intens genoten van dit buitengewone eiland. 

Terwijl ik in de verte de golvende duinen van Maspalomas 

nog net kan zien denk ik terug aan de vele uren die we op het 

strand hebben doorgebracht. Luierend onder een parasol of 

spelend met de kinderen langs de zacht schuimende waterlijn. 

Met op de achtergrond de kleurrijke zeilen van de vele surfers 

die zich gewillig laten meeslepen op de stevige wind.

Ik denk terug aan de gezellige avonden op de bruisende ter-

rasjes langs de uitgestrekte promenades. Niets zo heerlijk als 

het proeven van de lokale keuken met op de achtergrond het 

gedempte geluid van de zee onder een strakke sterrenhemel.

De luchthaven komt dichterbij, maar mijn aandacht wordt 

nog een keer getrokken door Roque Nuble, de eigen-

wijze en mysterieuze rots die het eiland overschouwt. 

Eergisteren nog maakten we er een prachtige wandeling 

en konden we genieten van spectaculaire vergezichten die 

zich af en toe lieten toedekken door een kring van wolken. 

Het had iets bovenaards.

Op de terugweg stopten we in het sfeervolle Puerto De 

Mogan, waar we onder het genot van een glas wijn en een ijsje 

voor de kinderen in stilte genoten van de zonsondergang die 

een prachtige gloed wierp op de dobberende vissersbootjes.

Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor dit prachtige eiland en 

de talloze uren van vermaak, ontspanning en avontuur die het 

mijn gezin al heeft geboden. 

Het vliegtuig staat klaar, maar een ding is zeker. Wij komen 

terug want ik hou van Gran Canaria, voor altijd!
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10 redenen om 
meteen verliefd 
te worden op 
Gran Canaria

1

De thermometer als bondgenoot 
Door de bijzondere geografische ligging is Gran Canaria gezegend 

met een aangenaam klimaat met een permanente aanvoer van 

zachte lucht. De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt 24°C en 

de zon is er alomtegenwoordig, het hele jaar door. Het bijzondere 

reliëf garandeert milde weersomstandigheden die de extreme 

grillen van de 4 seizoenen weten te temperen.

2

Adembenemende natuur
Bijna de helft van Gran Canaria bestaat uit beschermd 

natuurgebied dat getuigt van een bijzondere schoonheid. De 

vulkanische oorsprong van het eiland is alomtegenwoordig. Door 

de vele inspanningen om dit bijzondere natuurlijke erfgoed te 

bewaren, lijkt de tijd op verschillende plaatsen wel stil te staan. 

Bezoekers zijn er welkom om op een verantwoorde manier te 

genieten van de natuurpracht.

3

Betoverende stranden
Al generaties lang delen de inwoners van het zonovergoten eiland 

hun buitengewone kustparels met de bezoekers. Er zijn stranden 

voor alle smaken en activiteiten. Van de uitgestrekte fijne 

zandstranden in het zuiden, tot verborgen baaien in het noorden. 

Het hele jaar door kunnen klanten er tot rust komen langs de 236 

km lange kuststrook die maar liefst meer dan 60 km stranden telt.

4

Actieve sportmogelijkheden
Actieve buitensporters komen op Gran Canaria uitgebreid 

aan hun trekken. Voor de bergfanaten zijn er kilometerslange 

wandelpaden die door het landschap slingeren. Fietsers en 

wielrenners worden tijdens hun inspanningen beloond met fraaie 

panorama’s. Watersporters kunnen hun hart ophalen met wind-of 

kitesurfen, maar ook sportvissen en duiken zijn erg in trek.

5

Kosmopolitische hoofdstad
Het historische centrum van Las Palmas de Gran Canaria ligt mooi 

genesteld in de wijken Vegueta en Triana. Het is absoluut een 

bezoekje waard omwille van de vele statige koloniale huizen. Het 

economische centrum bevindt zich in de haven van Luz. Op slechts 

een boogscheut daarvandaan, aan de andere kant van de landengte 

van La Isleta, ligt een van de mooiste stadsstranden ter wereld. Er 

hangt een moderne, kosmopolitische sfeer. 

6

Geuren en smaken
In alle uithoeken van het eiland zijn heerlijke smaken en geuren te 

ontdekken en kunnen bezoekers proeven van de overvloedige en 

gevarieerde keuken. Gran Canaria is ook de enige plek in Europa waar 

koffie verbouwd wordt. Er is een rijkdom en fruit en groenten. Ook 

de gebakjes en de iconische rum, die gebrouwen wordt in de oudste 

bodega van het eiland, doen de smaakpapillen zinderen. 

sales-manual-gran-canaria.indd   3 25/01/17   13:33



4

7

Geschiedenis, cultuur  
en ontspanning
Nu, zes eeuwen na de verovering door Spanje, zijn er nog steeds 

tal van trekpleisters die herinneren aan het verleden van de oor-

spronkelijke eilandbewoners. Hun sporen zijn terug te vinden in 

archeologische parken en musea. Ook Christopher Columbus, die 

Gran Canaria koos als tussenstop op zijn reis naar Amerika, liet in 

zijn kielzog verschillende curiosa na. Het jaarlijkse Carnaval vormt 

dan weer het hoogtepunt op de kalender waarbij de lokale bewo-

ners graag uitbundig hun grappige en opgewekte kant tonen.

8

Ontspannen genieten
Een bezoek aan Gran Canaria is ideaal om volledig tot rust te ko-

men en de hectiek van alledag achter zich te laten. Het eiland telt 

tal van spa-en wellnesscentra onder professionele begeleiding. 

En ook de natuur helpt een handje mee. Het landschap is bezaaid 

met Aloë Vera, een plant met geneeskrachtige werking en tal van 

toepassingen voor een gezonde huid.

9

Familieparadijs
Gran Canaria is een topbestemming die uitermate geschikt is 

voor het hele gezin. Of het nu gaat om een romantisch reisje 

met zijn twee, een actieve vakantie met de kinderen of een 

gezellige uitstap met de hele familie. Op Gran Canaria vindt 

iedereen zijn gading. Er is een ruime waaier aan activiteiten 

en bezienswaardigheden die iedereen weten te bekoren.

10

Charmante dorpjes
De kleine dorpjes zijn een van de best bewaarde geheimen 

die het eiland rijk is. Agaete, Mogán, Teror en Tejeda zijn maar 

enkele van de enclaves die de typische sfeer van Gran Canaria 

uitademen. De gastvrijheid van de mensen en de weelderige 

tradities zorgen ervoor dat bezoekers zich meteen thuis voelen. 

Hoog op de top, op de flanken of beneden bij de kust, elk dorp 

draagt mee bij aan de harmonieuze weerspiegeling van de typi-

sche identiteit van Gran Canaria.
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Gran  
Canaria

1 Roque Nublo - Tejeda
Een fantastische plek in de bergen waar de imposante 

rotsformatie Roque Nublo te zien is, met zijn maan-

achtig landschap en een zee van pijnbomen die tot de 

horizon reikt.

2 Puerto de Mogán
Favoriete ontmoetingsplek voor mensen die van het 

goede leven houden. Op de terrasjes, tussen de bloemen 

van de bougainville en een prachtige zonsondergang 

wordt veel gelachen.

3
Las Palmas de Gran Canaria
De hoofdstad met zijn enorm aquarium, het zonnige 

zandstrand van Las Canteras en de eeuwenoude smalle 

straatjes van de wijk Vegueta die allerlei mensen heeft 

zien komen en gaan, van Columbus tot bouwmeesters van 

de kathedraal.

4 Duinen van Maspalomas
Een duinen zee van goudkleurig zand die zich op een 

onverwachte plek heeft gevormd en oploopt vanuit de 

oceaan! Een waar paradijs voor zowel windsurfers als 

zonnekloppers.

5 Dorpscentrum van Teror
Teror bevindt zich in het binnenland van het eiland en 

het is er genieten van heerlijk gebak in een historische 

omgeving. Het pelgrimsoord van de Virgen del Pino heeft 

een grote symbolische waarde.

7
Puerto de las Nieves - Agaete
Een rustiek vissersdorp met zonsondergangen die het 

uitzicht op de adembenemende kliffen van Agaete 

zachtjes laten vervagen. In de vele cafeetjes hangt een 

gemoedelijke sfeer.

6
Barranco de Guayadeque -  
Agüimes en Ingenio
Een prachtig natuurgebied in de gemeentes Ingenio 

en Agüimes, vlakbij de stranden in het zuiden van het 

eiland. Onder de palmen van de diepe vallei treed je in 

de voetsporen van de oude inwoners van het eiland.
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Facts & 
Figures
Gran Canaria is een van de zeven vulkanische eilanden die tot de 

Canarische eilanden behoren. Het ligt dichter bij het Afrikaanse 

continent (210 kilometer), dan bij het Europese vasteland (Cadiz, op 

zo’n 1250 km).

Het eiland telt bijna 850.000 inwoners, goed voor ruim 40% van 

alle inwoners van de Canarische archipel. De hoofdstad Las Palmas 

de Gran Canaria is de grootste stad in de regio en telt bijna 400.000 

inwoners.

In 2015 bezochten ruim 3,7 miljoen mensen het eiland en het is 

daarmee een van de topbestemmingen van Europa. Maar liefst 76% 

van deze bezoekers waren repeaters.

Gran Canaria telt 60 kilometer strand langsheen de 236 kilometer 

lange kustlijn. Maar liefst 12 van deze stranden dragen de Blauwe 

Vlag omwille van de kwaliteit van het water en de infrastructuur.

Het hoogste punt van het eiland, Pico de Las Nieves, ligt op 1949 

meter boven de zeespiegel. 43% van de totale oppervlakte werd in 

2005 uitgeroepen tot UNESCO-natuur werelderfgoed.

Gran Canaria telt 8 verschillende golfcourts die op minder dan een 

uur rijden van elkaar gelegen zijn. Een daarvan is de Royal Golf Club 

van Las Palmas, de oudste in Spanje.

Gerenomeerde films als Allied, Wild Oats, Fast & The Furious 6, 

Palmeras en la Nieve werden in Gran Canaria opgenomen in 

samenwerking met de Gran Canaria Film Commission.

In 2017 openen een aantal nieuwe attracties de deuren zoals Poema 

del Mar Aquarium met meer dan 350 diersoorten en Siam Water 

Park met ruim 175.000m2 waterplezier.

Kris Bontinck

Promotor Gran Canaria

Benelux y Francia

Oficina Española de Turismo
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 www.grancanaria.com 
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