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Vandra på Kanarieöarna 

 
Cruz de Tejeda 

Gran Canaria, 7 nätter 
Agaete/Puerto de las Nieves – La Lechuza, 6 

vandringsdagar 
 
En vandring på Gran Canaria tar dig bortom de stora turiststråken och låter dig 
upptäcka den gröna och frodiga norra delen av ön. Till skillnad från den södra 
turisttäta delen av ön inbjuder den norra delen till lugn och stillhet. Från flygplatsen i 
Las Palmas de Gran Canaria åker du mot nordväst till den vackra Agaetedalen. En 
ljuvlig grön dal full av plantager med bananer, apelsiner och avokado. Den djupt gröna 
växtligheten står i härlig kontrast till den färggranna bougainvillean och de vita 
husen. Den branta kustlinjen stupar brant ner i Atlanten. Under din vandringsvecka 
på Gran Canaria kommer du att vandra i bergsterräng och i raviner, på högplatåer och 
genom lagerträdsskogar. Mandelträd och kaktuspäron pryder också omgivningarna. 
Räkna med att vandringarna är ganska krävande, men i gengäld får du uppleva 
mycket av Gran Canarias överraskande geografi. Känner du att du vill vila någon dag 
går det bra då du bor ett par tre nätter på samma ställe och därför kan anpassa hur 
många dagar du vill vandra. 
 
Höjdpunkter 

• Dalar fyllda med plantager för bananer, apelsiner och avokado 
• Små vita byar, exotiska palmer och färggrann bougainvillea 
• Kontrasterna mellan frodiga grönska i norr och torrt landskap i söder 
• Den dramatiskt skulpterade vulkaniska terrängen 
• Fina vandringsleder, Caminos Reales 

 
 

 

 



Gran Canaria, 7 nätter 2(7) 

 

Dag 1 – Ankomst till Agaete/Puerto de 
las Nieves 
Du anländer till Gran Canarias flygplats där 
en taxitransfer väntar på att ta dig till 
Agaete/Puerto de las Nieves på den 
grovhuggna dramatiska nordvästkusten. Du 
välkomnas av den blåa Atlanten och vågorna 
som ofta rullar in mot stranden. Njut av den 
saltdränkta havsdoften medan du utforskar 
omgivningarna och ditt boende. 
 

 
Puerto de las Nieves 
 

Dag 2 – Cirkelvandring Agaetedalen  
Efter frukost en härlig frukost startar din 
vandring som tar dig upp på de 
omkringliggande höjderna. Kortaste vägen 
upp är det som gäller, varför din vandring 
kommer att gå upp i en ravin (barranco) 
längre in i dalen. Om du inte har tagit med 
dig egna vandringsstavar, har du möjlighet 
att skaffa dig en lätt och stabil stav från 
någon av alla bambubuskar som kantar 
vägen. Efter ett par kilometer kommer du till 
byn San Pedro. Här passar du på att köpa en 
bocadillo (fylld baguette), dricka och frukt 
som du kan äta till lunch. Du börjar sedan 
uppstigningen längs Camino Real till 
Montaña Bibique där du pustar och njuter av 
vyn över den vackra dalen. Vandringen 
fortsätter på en ganska smal stig längs 
bergssidan som tar dig ut mot kusten. Efter 
en välförtjänt paus vandrar du ner till Puerto 
de la Nieves. Ta bussen eller en taxi tillbaka 
till ditt boende. 
 
Denna vandring rekommenderas inte om du 
lider av höjdrädsla. Den ihållande branta 
stigningen i början samt den smala stigen 
längs bergssidan kan göra att denna 
vandring upplevs som svårare än 
klassificeringen nedan. 
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 525 m, sänkning 650 m 
Medel vandring (grad 3), 12,5 km 

 
 

Dag 3 – Transfer till Fagajesto, 
vandring via Pinos de Galdar - Tejeda 
 Efter frukost hämtar en taxi dig vid ditt 
boende för en kort transfer till Fagajesto. 
Vandringen från Fagajesto går längs en lugn 
asfalterad väg med en fantastisk utsikt. Du 
lämnar vägen och följer en historisk 
vandringsled brant uppför genom den 
vintergröna skogen Pinos de Galdar. 
Nedstigningen är mer gradvis och du följer 
en stenig gångväg som sicksackar längs 
sluttningarna. Du passerar genom några 
fruktträdgårdar och köksträdgårdar för att 
längre ner nå Cruz de Tejeda. Här finns det 2 
restauranger och en Parador där du kan göra 
ett stopp för lunch eller något kallt att 
dricka. Vid slutet av denna dag når du ditt 
boende i Tejeda. Tejeda är Gran Canarias 
högst belägna by och den ligger vackert på 
en terrasserad sluttning med både Roque 
Nublo och Bentayga i sikte. I Tejeda bor du 
de kommande tre nätterna. 
 
Sammanlagda höjdmeter: 
stigning 700/825 m, sänkning 700 m 
Utmanande vandring (grad 4), 11 / 13,4 km  
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Dag 4 – Cirkelvandring Roque Nublo  
Ännu en dag med dramatiskt bergslandskap 
väntar dig. Roque Nublo är inte den högsta 
toppen på ön, men däremot den som är 
lättast att identifiera. Den karaktäristiskt 
formade toppen sticker upp från högplatån 
och kan ses från större delen av ön. Du 
börjar vandringen längs en landsväg men 
snart viker du av för att börja den branta 
stigningen längs en sicksackstig upp mot 
Roque Nublo. Ju högre upp du kommer 
desto mer dramatisk blir utsikten med vyer 
över de djupa ravinerna. Vägen ner går längs 
en annan rutt genom en fridfull granskog. 
Den sista biten tillbaka till Tejeda kan du 
välja om du vill åka med lokalbussen eller 
fortsätta vandringen längs den historiska 
Camino Real. 
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 800 m, sänkning: 800 m (400 m 
buss till Tejeda)  
Utmanande vandring (grad 4) – 20 km (12 
km) 
 

 
Cirkelvandring Roque Nublo 
 

Dag 5 – Transfer till Degollado de Sargento, 
vandring till Artenara. Transfer till Tejeda 
Efter frukost hämtar en taxi dig för transfer 
upp till passet Degollado de Sargento. Här 
start du din vandring uppför genom 
naturreservatet Tamadaba eis till 
bergstoppen Altavista (1378 m.ö.h). 
Vandringen uppför är väl värd mödan då du 
bjuds på en fantastisk utsikt över Gran 
Canaria, Teneriffa och El Teide. Efter en 
stund av lycka fortsätter du dagens vandring 
till Artenara. Här kan du njuta av något kallt 
att dricka på baren med en härlig terrass i 
väntan på taxin som hämtar dig för transport 
tillbaka till Tejeda.  
 

 
Roque Bentayga 
 
Har du tid över på eftermiddagen 
rekommenderar vi ett besök på centret för 
medicinalväxter i Tejeda. Här får du lära dig 
öns rika tradition och användning av 
örtläkemedel. 
 
Du kan välja det kortare alternativet om du 
vill göra vandringen lättare.  
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 500 m, sänkning: 450 m  
(stigning 300 meter, sänkning 300 meter)  
Medel vandring (grad 3), 13 km (9 km) 
 

 
Tejeda 
 

Dag 6 – Transfer till La Culata, vandring 
till La Lechuza 
Idag ska du vandra över La Cumbre, åsen 
som går tvärs över Gran Canaria. Vida vyer 
följer dig på vandringen som går längs fina 
bredare vandringsstigar. Du kommer att gå 
från den karga södra sidan över till den 
grönare norra sidan. Du går längs åskammen 
genom barrskogar och över ängar mellan 
Cruz de Tejeda och Pico de las Nieves, ön 
högsta topp på 1 952 m.ö.h. Du har möjlighet 
att göra en avstickare till toppen om 
krafterna räcker. Du kommer att belönas 
med fantastisk utsikt över hela ön. Du 
vandrar sedan nerför mot La Lechuza. Den 
sista sträckan, ca 2,5 km går tyvärr längs en 
asfaltsväg med en del trafik, så här får du ta 
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det lite försiktigt. Väl framme på ditt boende 
i La Lechuza möts du av en stilla oas där du 
kan koppla av i den vackra trädgården eller 
ta ett dopp i poolen. 
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 500 m (785 m inkl toppen), 
sänkning: 320 m (410 m inkl toppen) 
Medel vandring (grad 3), 12,5 km (19 km) 
 

Dag 7 – Cirkelvandring runt La Lechuza 
eller besök i Las Palmas 
Om du känner dig klar med vandringar för 
veckan kan du välja att ta en dagstur till Las 
Palmas och strosa runt i staden. Vill du ge 
dig ut på en vandring till kan du välja mellan 
två olika förslag i området. Du kommer att 
uppleva en varierad natur i ravinerna och på 
terrassodlingarna. Här odlas frukt och 
grönsaker. Valnötsträd trivs också i 
omgivningarna.  
 
Vandringsalternativ: 
 
1. Cirkelvandring från La Lechuza,  
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 715 m, sänkning: 715 m 
Utmanande vandring (grad 4), 14 km 
 
2. Vandring Las Rosadas – Teror 
Vandringen kräven en transfer på morgonen 
och en bussresa på eftermiddagen. 
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 400 m, sänkning: 615 m 
Medel vandring (grad 3), 16 km 
 

 
Teror 
 

Dag 8 – Hemresa  
Efter frukost är det dags för hemfärd, om du 
inte väljer att stanna ytterligare några dagar 
på Gran Canaria 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: 3,5 – 3,7 

/ 5 beroende på val av vandringar. 
• Vandringen är till medel – krävande. 

3 (2) dagar klassificeras som medel, 1 
som medel - utmanade, 1 (2) dagar 
som utmanande och 1 dag som 
utmanade - krävande. Du kan göra 
vandringen lättare genom att avstå 
cirkelvandringarna och istället lägga 
in vilodagar eller välja ett enklare 
vandringsalternativ. 

• Leden går längs naturstigar, 
djurstigar, grusvägar och mindre 
asfalterade vägar. Fördelningen är ca 
mellan asfalt 1/3 samt naturstigar 
och grusvägar 2/3 

• 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 för att undvika de 
hissnande partierna. 

• Du följer lokalt markerade leder. Det 
är viktigt att följa med i 
ledbeskrivningen. 

• Total sträcka att vandra är 71 - 94 km 
fördelat på 6 vandringsdagar.  

 
Boende 
Du bor på tre olika ställen i fina Casa Rurales 
eller mindre hotell. Rummen har sängkläder, 
handduk och i de flesta fall badrum i 
rummet. 
 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. 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.  
 

http://www.vandra.se/
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Flyg  

Man tar sig lättast till Gran Canaria med flyg. 
Transfer mellan flygplasten till start- och 
från slutort på Gran Canaria ingår i 
arrangemanget. 
 

Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg 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 vidare med buss eller 
taxi till startplatsen och från slutmålet innan 
vi startar bokningsprocessen. Färje- eller 
flygbiljetter bokar du när landarrangemanget 
är klart. 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/


Gran Canaria, 7 nätter 6(7) 

Klimat 
Gran Canaria har ett subtropiskt klimat, vilket innebär att det är varmt året om. Moln är mer 
vanligt förekommande på de nordliga delarna av ön. Det regnar inte mycket men det regn som 
kommer faller i princip under vintermånaderna på norra sidan av ön. Gran Canaria ligger i höjd 
med norra Afrika, men det omkringliggande havet gör att hettan inte blir lika stark som på 
fastlandet. 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Gran Canaria 
Vandringen följer officiella leder. Det finns ställen där leden korsas av vattendrag eller uttorkade 
vattendrag. Dessa kan du vanligtvis korsa genom att gå på stenar, men det kan hända att du får 
vada. Leden varierar mellan naturstigar, djurstigar, grusvägar och mindre asfalterade vägar.  
 

 
 
 

 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

E -post: info@vandra.se 
www.vandra.se 
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