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Vandra på Kanarieöarna 

 
El Pinar 

El Hierro, 7 nätter 
Valverde – Las Playas, 6 vandringsdagar 

 

 

El Hierro, den kanske minst kända av Kanarieöarna, är en dold juvel bland öarna. Ön är 
liten, men full av överraskningar! Som besökare är du ganska ensam, endast ca 50 
turister per vecka åker till El Hierro. Kanske beror det på att resvägen hit är lite 
längre, men den är väl värd varje minut. Här råder lugn och stillhet. Livet på ön är 
väldigt jordnära och maten likaså. Det mesta som serveras har antingen odlats på ön, 
sprungit runt på ön eller simmat i havet runt ön! Inte saknar de eget vin heller. En 
vandring på El Hierro bjuder på behagligt klimat, frodig grönska, hedlandskap, berg, 
lavaområden och mysiga byar. Flora och fauna är mycket variationsrik och unik i sitt 
slag. Under en vandring på El Hierro kan ni kanske få syn på den förhistoriska ödlan 
Gallotia Simonyi Simonyi. El Hierro är det enda stället i världen där den har 
överlevt.  Ön har också mycket att erbjuda fågelskådaren, bl.a. den röda falken. En 
vandring på El Hierro tar dig genom hela fyra olika vegetationszoner! Du missar inte 
heller öns högsta topp, Pico de Malpaso, på 1 501 m.ö.h. 
 
 
Höjdpunkter 

• Lugn och stillhet på en ö som få har upptäckt 
• Lavaområdena i sydväst 
• Hänförande vyer över ön och den obrutna horisonten 
• Rik och unik flora och fauna 
• Varierade vandringar genom fyra olika vegetationszoner 
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Dag 1 – Ankomst till Valverde 
Du anländer till El Hierro och dess 
”huvudstad” Valverde med flyg eller färja 
från Teneriffa eller Gran Canaria. Vid 
ankomst till El Hierro möts du av vår lokala 
samarbetspartner Ralf Hoffmeister som 
kommer att bistå dig under veckan. Om du 
anländer tidigt finns det möjlighet att göra 
en vandring från Valverde till La Caleta vid 
kusten och tillbaka igen. Alternativt tar du en 
lugn dag och utforskar den lilla staden. 
 

 
Valverde 
 

Dag 2 – Valverde – Mocanal  
Efter frukost startar din vandring som ska ta 
dig till Mocanal. Du följer en gammal 
pilgrimsled genom den lilla byn Tiñor där 
endast ett fåtal bybor bor kvar. Tiñor är en av 
de allra äldsta byarna på ön. Längs vägen 
kan du njuta av en härlig utsikt över havet. 
Du fortsätter upp mot det ”heliga” Garoé-
trädet. Bimbacherna, dvs de forntida 
invånarna på El Hierro, avgudade trädet då 
det har en förmåga att ”mjölka” molnen på 
vatten. Detta vatten kunde samlas från 
bladen och förhindra att invånarna dog av 
törst. Härifrån fortsätter du genom ett unikt 
landskap med stelnad vulkanaska via 
Betenama till dagen slutmål Mocanal. 
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 530 m, sänkning 620 m 
Medel vandring (grad 3), 13 km 
 

 

Dag 3 – Mocanal - Frontera   
Du lämnar Mocanal och vandrar uppåt till 
Guarazoca, uppkallad efter urinvånarnas 
prinsessa. Du fortsätter uppåt till en 
fantastisk byggnad, Mirador de la Peña, som 
ligger på Punta de Arelmo. Arkitekten, César 
Manrique, har haft stort inflytande på 
arkitekturen på framför allt Lanzarote. Från 
Mirador de la Peña har du en fantastisk vy 
över El Golfo-bukten och dess fruktodlingar. 
Du fortsätter vidare över ett hedområde som 
har vissa likheter med Skottland och Irland, 
inte minst p.g.a. höglandsboskapen som 
betar här. Du har möjlighet att besöka byn 
San Andrès, den högst belägna byn på El 
Hierro, där det finns bra möjligheter att äta 
lunch. Vandringen går vidare till 
utsiktspunkten Mirador de Jinama, 1 230 
m.ö.h, Ta en paus här och fyll 
vattenflaskorna. Här börjar nämligen en 
krävande vandring nerför till Frontera. Stigen 
slingrar sig brant ner genom en vegetation 
med buskar och laurisilvaträd. Bitvis är 
utsikten hänförande, passa på att vila här 
och där och njut av vyerna. 
 
Nedstigningen från Mirador de Jinama är 
brant och kan upplevas hissande om du 
känner obehag inför höjder. Denna del av 
vandringen kan undvikas genom att ta 
buss/taxi från Mirador de la Peña eller San 
Andrès. 
 
Sammanlagda höjdmeter: 
stigning 690 m, sänkning 850 m 
Utmanande vandring (grad 4), 17 km  
 

 
El Golfo och Frontera 
 
 

Dag 4 – Transfer Frontera – Sabinosa, 
cirkelvandring i sydväst  
En kort transfer tar dig till Sabinosa. Härifrån 
utgår dagens vandring som tar dig till de 
folktomma sydvästra delarna av ön. Du följer 
en gammal herdestig som gick till 
betesmarkerna uppe på berget. Här är det 
kargt och vulkanklipporna dominerar 
landskapet. I den varma och torra miljön 
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växer de vindpinade Sabina-träden, ett slags 
enbärsträd, som är speciella för El Hierro. 
Även orkidéer trivs här. Fyren Faro de 
Orchilla står ensligt på udden och lyser ut 
över Atlanten. Din vandring tar dig upp till en 
viktig plats för invånarna på El Hierro, Los 
Reyes. Här förvaras El Hierros skyddshelgon, 
Virgen Mary de los Reyes (Mary kungarnas 
jungfru). Efter en paus fortsätter din 
rundtur. Du följer herdestigen ner till 
Sabinosa där Ralf möter upp dig för 
transfern tillbaka till Frontera. 
 
Vandringen är bitvis brant och det är långa 
ihållande uppförs- resp nerförsbackar.  
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 750 m, sänkning: 750 m 
Utmanande vandring (grad 4), 15 km 
 

 
Sabinaträd (Juniperus turbinata) 
 

Dag 5 – Transfer Frontera – Pista el 
Derabado, vandring till El Pinar 
Dagen bjuder på en fascinerande förändring 
av vegetationen. Från det karga brunsvarta 
sydvästra hörnet av ön, kommer du nu till 
den del av ön som alltid är grön. Till en början 
går turen genom skogar med bl.a. Atlantisk 
pors och sedan vidare genom en 
barrträdsskog. Svarta fält med lavaaska 
leder dig till öns högsta punkt, Malpaso 1 501 
m.ö.h. Härifrån kan du se bukten El Golfo i sin 
fulla prakt. Är det en klar dag kan du se ön La 
Palma i horisonten.  
 
Du vandrar sedan nerför tills du återigen 
kommer in i den väldoftande 
barrträdsskogen. Vid Piedra de dos 
Hermanas kanske du ser några som kastar 
sig ut för branten. Detta är nämligen en 
utmärkt plats att starta med en paraglider. 
När du närmar dig den lilla orten El Pinar 
kommer du att se mandelträd. Byn ligger på 
ca 800 meters höjd och bjuder på fantastisk 
utsikt över en obruten horisont. 
 

Dagens vandring är klassificerad som medel, 
men kan bitvis upplevas som krävande pga. 
underlaget.  
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 750 m sänkning: 850 m  
Utmanande vandring (grad 4), 17 km 
 

 
La Restinga 
 

Dag 6 – Vandring El Pinar – La Restinga 
(ev vandring åter till El Pinar) 
Vandringen går nerför genom lavafält från El 
Pinar till La Restinga. La Restinga är den 
mest betydelsefulla platsen för dykning och 
fiske på El Hierro. År 2011, endast 5 km ut 
från kusten, skedde det senaste 
vulkanutbrottet på Kanarieöarna. Idag ingår 
lunch i La Restinga, där du serveras färsk 
fisk samtidigt som du kan njuta av den 
ljumma vinden från havet. Den södra delen 
av ön bjuder nästan alltid på fint väder. Efter 
lunch kan du ta en transfer till Cala de 
Tacorón för en stunds sol och bad innan du 
tar en taxi tillbaka till El Pinar. 
 
Vill du inte besöka Cala de Tacorón, kan du ta 
bussen från La Restinga för en lugn 
eftermiddag på ditt boende. 
 
Känner du för att vandra mer idag kan du gå 
tillbaka uppför till El Pinar, antingen från La 
Restinga eller från Cala de Tacorón. Notera 
att detta är en lika lång vandring som du har 
gjort på förmiddagen, dvs 17 km. Du bör 
lämna kusten senast kl 15.00 för att hinna 
tillbaka innan mörkret faller. 
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 880 m (avser vandring tillbaka till El 
Pinar), sänkning: 890 m (avser vandring El 
Pinar – La Restinga) 
Utmanande vandring (grad 4), 17 km (34 
km om du vandrar båda vägarna, vilket är 
en krävande vandring.) 
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Las Playas 
 

Dag 7 – El Pinar – Las Playas   
Idag kan du njuta av spektakulära vyer över 
de taggiga klipporna på östkusten och den 
djupt blåa Atlanten. Vandringen går längs 
klipporna som utgör gränsen mot östkusten 
och tar dig till byn Isora. Du fortsätter mot 
Las Casas, med sina två imponerande 
utsiktspunkter. Här kan du se ut över de 
äldsta delarna av ön och dess många 
herdestigar. Från den sista utposten börjar 
den ganska svåra och jobbiga nedstigningen 
till stranden. Gå försiktigt och ta god tid på 
dig. Har du anlag för svindel är denna stig 
inte att rekommendera. Väl nere kommer du 
fram till veckans finaste boende direkt på 
stranden i Las Playas. 
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 430 m, sänkning: 1 220 m 
Krävande vandring (grad 5), 13,5 km 
 

Dag 8 – Hemresa  
Efter frukost är det dags för hemfärd, om du 
inte väljer att stanna ytterligare några dagar 
på El Hierro eller någon av de andra 
Kanarieöarna. 
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt. Grupper om 10 
personer eller flera kontakta oss för offert. 
Väljer du att vandra själv ska du iaktta 
särskild försiktighet då terrängen är 
krävande. 
 
Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 4 / 5 
• Vandringen är medel – krävande. 1 

dag är medel, 4 som utmanande och 
1 dag som krävande. Du kan göra 
vandringen lättare genom att avstå 
cirkelvandringarna och istället lägga 
in vilodagar. 

• Leden varierar mellan naturstigar, 
djurstigar, grusvägar och mindre 
asfalterade vägar.  

• Det är en hel del brant vandring 
uppför och nedför på löst, stenigt 
och ojämnt underlag. Det kan bitvis 
vara halt om det är regnigt. 
Vandringsstavar bör användas. 

• Längs vandringen finns partier som 
kan upplevas som hissnande. Vissa 
av dagarna finns alternativa 
vandringsvägar eller möjlighet att 
beställa transfer för att undvika de 
hissnande partierna. 

• Du följer GR-, EH-leder samt andra 
lokalt markerade leder. Det är viktigt 
att följa med i ledbeskrivningen. 

• Total sträcka att vandra är 92,5 km 
fördelat på 6 vandringsdagar.  
 

Boende 
Du bor 5 nätter på enkla men fina B&B eller 
landsortshotell, 1 natt på 2** hotell och 1 natt 
på 3*** Paradorhotel.  
 
Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inte 
flygresorna/färjeresorna till och från El 
Hierro. Transfer till start- och från slutmål på 
El Hierro ingår i arrangemanget. Kontakta 
oss så hjälper vi dig med tips och råd om hur 
du skall gå till väga för att lösa detta på 
bästa vis. Vi skickar gärna programförslag 
med information om dina anslutningsresor. 
 
Flyg  
Man tar sig lättast till El Hierro med flyg via 
Teneriffa (TFN, norra flygplatsen) eller Gran 
Canaria. Flyg mellan öarna trafikeras av 
Binter (www.binter.es). Om du flyger via 
Teneriffa och landar på Teneriffa södra 
flygplats (TFS) måste du byta flygplats till 
Teneriffa norra flygplats för den fortsatta 
resan till El Hierro. Bussar går mellan 
flygplatserna, se nedan. 
 
Buss mellan TFN och TFS 
Bussbolaget Aena trafikerar sträckan mellan 
flygplatserna. Buss 343 går direkt mellan 
flygplatserna. Restiden är satt till 50 minuter 
men räkna med två timmars tid för 
flygplatsbyte. Se mer information 
www.aena.es.  
 
Färja 
Som alternativ till flyg mellan öarna kan du 
ta färja från Los Cristianos på södra 

http://www.vandra.se/
http://www.binter.es/
http://www.aena.es/
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Teneriffa. Naviera Armas erbjuder en till två 
turer dagligen. Färjan tar mellan 2,5 – 3 
timmar. Mer information 
www.navieraarmas.com eller 
www.directferries.com  
 
Buss från flygplats till Los Cristianos 
(färja) 
Flyger du till Tenerife Sur tar du dig in till Los 
Cristianos med buss eller taxi. Buss avgår 
direkt utanför ankomsthallen och stannar i 
centrala Los Cristianos. Det finns flera linjer 
att välja mellan, riktning Playa de la 
Americas, Los Cristianos eller Costa Adeje. 
Restid ca 30 minuter.  
 
Anländer du till Tenerife Norte tar du buss 
mot TFS/Los Cristianos. Det är samma buss 
som går mellan flygplatserna. Andra 
alternativ finns också, se www.aena.es eller 
www.titsa.com.   
 

Från busstationen i Los Cristianos till 
färjehamnen 
Från busstationen är det knappt 20 minuters 
promenad ned till hamnen. Alternativt tar du 
en taxi. Du säger då att du ska till ”Estación 
Marítima”. I ditt program hittar du 
beskrivning över gångvägen till 
färjeterminalen. 
 

Taxi från flygplatsen till Los Cristianos 
färjehamn 
Från Tenerife Sur, TFS: 
Det är ca 18 km från flygplatsen till 
färjeterminalen. 
 
Från Tenerife Norte, TFN: 
Det är ca 82 km från flygplatsen till 
färjeterminalen. 
 
Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg du planerar att 
boka så lägger vi in dem i din resplan och 
kompletterar med information om lämpliga 
anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa med flyg/färja till och 
från El Hierro innan vi startar 
bokningsprocessen.  
 
Flyg- och färjebiljetter bokar du när 
vandringsarrangemanget är klart. Vill du ha 
hjälp med att boka färjeresan till och från El 

Hierro kan vi på Vandra boka dina biljetter. 
Ett arvode för detta tillkommer då. 
 

Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg mejlar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längs med leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart får du en bekräftelse via mejl. Vi kan 
aldrig garantera att det finns lediga boenden 
till dig förrän allt är bokat och bekräftat. Vid 
ändring av datum för resan utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 

Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna.  
 

Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Det är därför viktigt att du 
ser över ditt reseskydd/reseförsäkring.  
Vill du komplettera ditt försäkringsskydd 
med avbeställningsförsäkring eller 
reseförsäkring hjälper vi dig via Gouda 
reseförsäkringar. 
 

Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navieraarmas.com/
http://www.directferries.com/
http://www.aena.es/
http://www.titsa.com/
mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/


El Hierro, 7 nätter 6(7) 

Klimat 
Kanarieöarna är känt för att ha ett milt och behagligt varmt klimat året om. Passadvindarna bidrar 
till det trevliga klimatet och gör att hettan inte är lika stark som områdena i Afrika på samma 
breddgrad. På norra delarna av El Hierro är fuktigheten högre vilket också gör att vegetationen är 
frodigare. På södra delen av ön är vädret torrare och varmare, men här blåser ofta en lätt bris som 
gör att klimatet fortfarande är behagligt.  
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.yr.no/
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El Hierro 
Vandringen följer välmarkerade såväl GR-leder som längs lokala vandringsleder. Vandringen går 
genom fyra olika vegetationszoner, i såväl karg öppen natur som genom skogar. Vissa partier, 
framför allt vid branta nerstigningar, kan upplevas obehagliga om man är höjdrädd. 
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