
Bag facaden

 Afrejse 
13. november 2021

og 
29. januar 2022

Tag med Vandring for alle 
og Bravo Tours til 

GRAN CANARIA  



Tag med i 1 uge 13. november 2021 eller 29. januar 2022 
Oplev det ”sande” billede af Gran Canaria BAG FACADEN – til fods! Denne van-
dreferie har selvfølgelig naturens kontraster som fascinerende fokus. Den 
barske og nøgne lava står i skarp kontrast til det opdyrkede ”landbrugsland”. 
De skovbeklædte højder mod de dybe og frodige barrancoer og på toppen er 
synet af mandeltræer i blomstring i starten af februar ubeskriveligt smukt. 
Derudover byder vi på en mangfoldighed af oplevelser af historisk og kulturel 
karakter: Guanchaernes historie, nutidens huler, forrygende lokal mad…

Rejse- og vandrefakta 
• Naturoplevelser i verdensklasse. 
• Maximum 21 deltagere.
• Klar besked om vandringerne.
• Egen bus til rådighed hele dagen.
• 5 vandredage + 1 pionerdag.
• Erfaren dansk rejse- og vandre-

guide.
• Vi kommer rundt på store dele af 

øen.
• Omhyggeligt udvalgte spisesteder.
• Øens vigtigste attraktioner besø-

ges.
• Vi udvikler selv alle vores rejser.

Vandring for alles rejser med fly stil-
ler lidt større krav til deltagerne 
end Vandring for alles busrejser, da 
specielt underlaget nogle steder er 
ujævnt, og der er lidt flere højde-
meter. Men har man sin almindelige 
gode kondition, styrke og bevægelig-
hed i behold, kan man sagtens del-
tage på vandreturene.   

Lejligheder Jardin del Atlantico
På Jardin del Atlantico bor du i fine 
lejligheder, der ligger centralt i Playa 
del Inglés. Lejlighederne er indrettet 
med TV, WiFi og safebox (alle mod 
betaling - TV mod depositum). Der er 
også et mindre køkken samt badvæ-
relse med badekar eller bruser. Der 
kan maksimalt bo tre personer i hver 
lejlighed. Fra hotellet er der blot et 
stenkast til stranden. Herudover lig-
ger shoppingscenteret Aguila Roja 
på den anden side af gaden. Hotel-
lets suveræne beliggenhed i hjertet 
af Playa del Ingles gør dog, at støj fra 
området kan forekomme. Husk eget 
håndklæde til pool og strand.

Rejse/-vandreguiden på denne rejse er 
Leif Møller.  
Se mere om ham og de enkelte dage på 
www.vandringforalle.dk

Bravo Tours og  
Vandring for alle 
 har siden 2012  

samarbejdet  
om vandrerejser

Rejsen gennemføres med min 14 deltagere og max 21 deltagere. 



Prisen inkluderer:
+  Direkte fly Kastrup/Billund –  

Gran Canaria
+  Transfer lufthavn – hotel
+  Ophold på Lejligheder Jardin del 

Atlantico inkl. morgenmad
+  Velkomstmøde
+  Al transport i egen bus til 

udflugterne dag 2 – 5 og 7
+  Hjemkørsel i taxa dag 3
+  Alle entréer til besøg ifølge 

programmet
+  Middag første og sidste aften

+  Madpakke dag 2
+  Frokost dag 3, 4 og 5
+  Dansk rejse- og vandreguide på 

hele turen
+  Bidrag til rejsegarantifonden  

(Nr. 3320)

Mulige tilkøb, pris pr. person:
+  Afbestillingsforsikring Gouda  

kr. 349
+  Årsrejseforsikring Gouda kr. 299
+ Tillæg fra Aalborg Lufthavn t/r kr. 

299
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Vandring for alle 
 har siden 2012  

samarbejdet  
om vandrerejser

Afrejse 13. november 2021 
Pris pr. person v/2 per. i 2-værelseslejlighed med morgenmad kr.  9.598
Eneværelsestillæg for 2-værelseslejlighed (begrænset antal) kr. 1.399

Afrejse 29. januar 2022
Pris pr. person v/2 per. i 2-værelseslejlighed med morgenmad kr.  9.698
Eneværelsestillæg for 2-værelseslejlighed (begrænset antal) kr. 1.499

Vil du vide mere? Ring til Vandring for alle: 21 78 27 40
Tilmelding www.bravotours.dk/vandringforalle-grancanaria



PROGRAM (Alle dage er heldagsture.)
Dag 1 – Ankomst. 
Velkomstmøde om ugen, der kom-
mer.  -/-/A
Dag 2 – På toppen.
Først besøg på lokalt marked – her 
handler de selv. Derefter vandring på 
øens tag med storslåede udsigter. Vi 
starter på øens højeste punkt og van-
drer gennem nylig brændt skov (sep-
tember 2017) Efter madpakker skal vi 
op til øens mest ikoniske klippe – også 
her sublime udsigter. 8½ km. 250/525 
m. op/ned. M/-/F
Dag 3 – Palmernes Dal og sand-
dyner.
Først vandretur gennem Palmernes 
Dal – bl.a. gennem forhistorisk begra-
velsesplads. 7½ km. 100/100 m. op/
ned. Derefter ophold ved Aloe Vera-
marker/udstilling og besøg i hyggelig 
by og til frokost tapas på lokal restau-
rant. Til Maspalomas og vandring 
gennem de enorme klitter på syd-
spidsen. 4 flade km. M/F/-
Dag 4 – Spisekammeret.
I nabodalen vandrer vi en rundtur og 
ser hvor frodigt her er. Vi passerer 
også små landsbyer. 10 km.  350/350 
m. op/ned. Herefter canarisk menu til 
middag inden vi fortsætter til næste 
dal og museumsbesøg (de oprindeli-
ge beboere). Vi slutter ved huler, hvor 
der stadig bor mennesker. M/F/- 

Dag 5 – San Bartolome.
Dagens vandring er højt oppe på syd-
skråningen med fine udsigter ned 
over landskabet og til vandet. Vi går 
ned til landsby til lokal menu lavet af 
”kromutter!” 11½ km. 50/400 m. op/
ned. Om eftermiddagen besøger vi 
et ”Frilandsmuseum”, der viser hvor-
ledes de oprindelige beboere levede. 
M/F/-.
Dag 6 – Til egen disposition.
Bravo Tours’ rejseledere på stedet 
hjælper gerne med individuel plan-
lægning. Eller tag med vandreguiden 
på pionertur. Hvorhen og hvordan 
besluttes et par dage før. Ekstra ud-
gifter til dette må påregnes. M/-/-
Dag 7 – Tejeda.
På midten af øen vandrer vi med stor-
slående udsigter til bl.a. Tenerife og 
Teide. Vi passerer marker med kar-
tofler, en bod med smagsprøver, og 
vi går gennem et blødt landskab på 
pinjenåle. Vi slutter med at vandre 
ned i et stort grønt og frodigt krater. 
11 km. 300/625 m. op/ned. På hjem-
turen besøger vi en lille bjerglandsby 
med bl.a. øens bedste producent af 
mandelkager. M/-/A
Dag 8 – Hjemrejse. 
Vi flyver hjem og har nu et helt andet 
indtryk af Gran Canaria end ”blot” en 
turistø. M/-/-

Der tages forbehold for ændringer

Tilmelding på www.bravotours.dk/vandring-gran-canaria


