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OM TUREN: 
Gran Canaria har i mange år været danskernes 
foretrukne vinter-rejsemål. Gran Canaria kaldes også 
”Lyksalighedens Ø” eller øen med det evige forår. 
Med 300 solskinstimer om året, er man (næsten) 
sikker på godt vejr i sin ferie. 
 

Vi skal bo på den sydlige del af øen – i området  
Maspalomas med uendelige sandstrande, klart vand, 
masser af shoppingmuligheder og cafèer.  Området 

er også kendt for ”ørkenen” Las Dunas, som nok er 
en vandretur værd. 
  

 
 

Gran Canaria er med sine ca. 1.500 kvm den 3. stør-
ste af De Kanariske Øer. Øen er ca. dobbelt så stor 
som Bornholm, og der bor ca. 900.000 mennesker på 
Gran Canaria – heraf bor ca. 400.000 i hovedstaden 
Las Palmas. 60% af befolkningen er beskæftiget med 
turisme. 

 

 
 

INDKVARTERING OG FORPLEJNING 
Vi skal bo på Turbo Club Apartments*** – et dejligt  

lejlighedshotel med fine faciliteter – bl.a. to poolom-
råder, bordtennis, tennis, minigolf og billard. 
 

 
Hotellet ligger ca. 1 km fra centrum af Maspalomas, 
hvortil man kan gå langs stranden. I byen er der 
masser af cafèer og butikker. 
Der er 3,5 km til nærmeste strand – gratis shuttle-
bus kører til/fra hotellet 3 gange dagligt.  
 

Indkvartering sker i  2 vær. lejligheder, som er sær-

deles delevenlige, hvis 2 (eller måske 3) vil bo sam-
men.  Opholdet er med all incl.  

Enkeltværelse er muligt i meget begrænset omfang. 
 

 
 

TURENS PROGRAM: 

Rejsen er en vandrerejse med Hanne og Knud 
Andersen som vandretursledere. 
Niels Ole Jensen er med som turleder og kontakt-
person for Munkebo Fodslaw. 
Der vil de fleste dage blive arrangeret vandreture i to 
længder med Hanne og Knud.  
 

Desuden vil Niels Ole  arrangere lokale vandringer og 
kortere udflugter for dem, der ikke vil gå så meget. 
 

Turen er for alle – man kan sagtens være med, selv 
om man ikke er vandrer, men bare vil nyde solen og 
varmen og det hyggelige samvær med Fodslaw-

”kollegaer”. 
 

Man behøver heller ikke vandre hver dag – man kan 
godt tage en fridag på egen hånd og bare nyde livet 
og slappe af. 
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PROGRAM - Ændringer kan forekomme 
 

Søndag 29. jan. – udrejsedag 
Bus til Billund og flyafgang kl. 07.45. 
Ankomst til Las Palmas kl. 11.55 (lokal tid) 
Transfer til hotellet, frokost og informationsmøde 
med Primo Tours guider. 

18.45 Briefingmøde om næste dags aktiviteter 
19.00 Middag 
----------------------------------------------------------- 

 
Mandag 30. jan. - byture 
Start fra hotellet kl. 9.00 

Vi kommer rundt i byen og får et overblik over 
afstande. Der bliver tid til en pause på cafè, og så 
skal vi se ud over ørkenen eller gå en lille tur ud over 
de store sanddyner. Dagen er særdeles velegnet til 
sandaler. 
 

Kort tur: ca. 10 km (ca. 3 timer) 
Lang tur: ca. 15 km (ca. 5 timer) 

Der er mulighed for taxa/bus hjem (for egen 
regning) hvis turen er for lang. 
 

18.45 Briefingmøde om næste dags aktiviteter 

19.00 Middag 
----------------------------------------------------------- 
 

Tirsdag 31. jan.  
– San Bartholome - Santa Lucia - Fatàga 
Start kl. 9.00 med bus til San Bartholome. 
Kort hold står af og går til Fataga på en rigtig flot sti, 
der går nedad det meste af vejen. 
Lang tur kørere videre til Santa Lucia i 700 m højde. 
Herfra går turen gennem landsbyen El Ingenio i 

bunden af Tirajanakløften inden vi skal over bjerg- 
kammen ”Lomo de Pajarillo” ned til Fatàga. Der er 
nogle fantastiske udsigter på turen. 
Bussen henter begge hold i Fatàga kl. 14.30. 
 

Kort tur: ca. 7 km (ca. 3-4 timer) 
Lang tur: ca. 8 km (ca. 4 timer) 
 

18.45 Briefingmøde om næste dags aktiviteter 
19.00 Middag 
----------------------------------------------------------- 
 
Onsdag 1. febr. -  
Arteara, Mundo og  markedstur 
Start kl. 9.00 med bus til Mundo Aboriginal, hvor kort 

hold står af og går hjem. På hjemturen er der 
mulighed for en tur på marked. 
 
Lang tur fortsætter med bussen til Arteara, hvor vi 
går ind i nogle flotte klippeområder. Herfra en flot tur 

med i kløften Barranco Fataga, som vi følger hjem til 
hotellet. 
 
 

Kort tur: ca. 9 km (ca. 4 timer) 
Lang tur: ca. 15 km (ca. 5 timer) 
 

18.45 Briefingmøde om næste dags aktiviteter 
19.00 Middag 
 

 
 

------------------------------------------------------ 

Torsdag 2. febr. - Udflugtsdag 
Fælles udflugt med Primo Tours.  
Turen går til hovedbyen Las Palmas, hvor vi får et 

helt andet indtryk af Gran Canaria. Vi ser den gamle 
bydel Vegueta og den smukke Santa Ana Katedral. 
Der bliver også tid til at shoppe i den fantastiske 
shoppinggade Calle Mayor de Triana. Et af dagens 

højdepunkter er den botaniske have Jardin Botanico. 
Senere på dagen besøger vi en af verdens mest 
kendte storbystrande – Las Canteras – som ligger 
lige midt i byen. 
Turen er inkl. frokost. 
Denne tur er inkl. i prisen, og vi får vores egen bus 
med guide. 

 
18.45 Briefingmøde om næste dags aktiviteter 
19.00 Middag 
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Fredag 3. febr 
- San Bartholome og Cruz Grande. 
Busafgang kl. 9.00 til San Bartholome (Tunte) i 900 
m højde, hvor lang tur står af.  
Bussen fortsætter til Cruz Grande, hvor kort tur står 
af. I dag er der også fantastiske udsigter på begge 
ture. 

Kort tur starter i Cruz Grande i 1250 m højde og går 
ca. 1 km op til en bjergkam. Derefter nogle flotte km 
ned af bjerget og en lille rundtur i byen San 

Bartholome, hvor der er tid til et cafèbesøg. 
Lang tur starter med nogle flotte km op af bjerget til 
passet Degollado de la Manzilla i 1182 m højde. 

Herefter nogle lettere km på vestsiden af bjerget til 
Cruz Grande, og så er der samme tur ned ad stien 
som kort tur har taget. 
Bussen henter alle i San Bartholome kl. 14.30. 
 

Kort tur: ca. 6 km (ca. 3-4 timer) 
Lang tur: ca. 16 km (ca. 5 timer) 
 

18.45 Briefingmøde om næste dags aktiviteter 

19.00 Middag 
----------------------------------------------------------- 
Lørdag 4. febr. – Cruz Grande og Cruz de Tejeda 

Busafgang kl. 8.30 til Cruz Grande, hvor lang tur står 
af. Bussen fortsætter til Llanos de la Pez, hvor kort 
hold står af. Turene i dag er midt på øen med 
fantastiske udsigter fra de gamle æselstier. 
Den korte rute starter i ca. 1700 m højde og går ad 
stenede stier ned gennem rolige pinjeskove. 

Undervejs er der flotte udsigter til Roque Nublo og 
Roque Bentayga. 
Den lange tur starter i 1250 m højde med 2,5 km  
der har en stor stigning (ca. 12%). Turen går på 
bjergsiden op af bjerget og flader ud inden vi når 
højdepunktet 1740 m. Herefterkommer vi ned og 

følger turen som for kort rute. 
Bussen henter alle i Cruz Tejeda kl. 14.30  
----------------------------------------------------------- 
Søndag 5. febr. - hjemrejsedag 

Afgang fra Las Palmas kl. 12.45 og ankomst til 
Billund kl. 18.55. 
Herfra kører bussen til Fyn og de sædvanlige afsæt- 
ningssteder. 

-------------------------------------------------- 
Primo Tours har dygtige og hjælpsomme guider på 
stedet, og der er forskellige tilbud om udflugter, som 
man kan deltage i (for egen regning).  
 

Og ellers er det blot at nyde det dejlige hotel, den 
smukke ø, det gode selskab, den gode mad og vin af 
mærket ”ad libitum”. 
 

Turleder:  Niels Ole Jensen – tlf. 2320 5425 

Vandretursledere: 
Knud Overgård Andersen – tlf. 2033 7669 
Hanne Flarup Andersen –    tlf. 2251 4146 

REJSENS PRIS: 
Prisen for hele rejsen er kr. 8.475,- pr. person i 
dobb.værelse med balkon/terrasse. Prisen dækker 
bus til/fra Billund, flyrejse, mad ombord på flyet og 
transfer på Gran Canaria. Desuden alle de vandre-
ture, der tilbydes iflg. program.  

Bustransport til vandringerne er også inkl. 
Desuden er heldagsudflugt til Las Palmas – inkl. 
frokost inkl. i prisen. 
 

Prisen omfatter IKKE drikkevarer om bord på flyet 
og evt. udgifter til lokalbusser, taxa mv. hvis man 
vælger at afbryde vandreturen og tage hjem til 

hotellet. Evt. brændstoftillæg vil blive opkrævet  
særskilt en måned før. 
 

TILLÆG:  
Enkeltværelse  kr. 2.200   (begr. antal) 
Afbestillingsforsikring kr.    399 
Årsrejseforsikring fra kr.    306 

Bestemt plads i flyet t/r kr.    250 
Ekstra benplads i fly t/r kr.    550  
 

TILMELDING: 
Rejsen vil blive præsenteret ved vores sommer-

afslutning den 27. juni.  
 

Umiddelbart herefter  sendes programmet ud via 

mail til alle medlemmer. 
 

Tilmeldingen starter fredag 1. juli  kl. 9.00 så  alle 
har haft mulighed for at se programmet og tjekke 
med kalenderen.  
 

Tilmelding kan kun ske til Lilian – tlf. 2245 1156 
eller lilian.fodslaw@gmail.com  

Rejsens pris er baseret på  min. 30 deltagere. Hvis vi 
bliver færre, kan der evt. blive tale om et mindre 
tillæg. Der er pt. plads til 38 deltagere, men 
mulighed for flere værelser undersøges ved behov. 
 

I første omgang bliver I skrevet op, og den 15. juli 
gør vi status. Er der for mange, kan der blive tale om 

lodtrækning. 
Efter 15. juli kan der tilmeldes så længe, der er 
plads, eller man kan komme på venteliste. 
 

BETALING: 
Primo Tours opkræver et depositum på kr. 2.000 pr. 
person,  når første etape af tilmeldingen er afsluttet. 

 
Restbeløbet skal betales senest 60 dage for afrejsen 
–altså sen. 29. nov. Primo Tours sender opkrævning. 
 

Primo Tours er rejsearrangør, og for rejsen gælder 

deres betingelser, som kan ses på hjemmesiden. 
 
DENNE REJSE ER KUN FOR MEDLEMMER AF 

MUNKEBO FODSLAW 

mailto:lilian.fodslaw@gmail.com

