
In navolging van Lanzarote, Tenerife en La Palma was het nu de beurt aan Gran Canaria 
 
Zaredag: 
Wij reisden met Sunjets en daar wij zo veel mogelijk zoeken naar self accommodation 
kozen wij voor Cordial Green Golf te “Maspalomas ” Het was een complex bestaande uit 
bungalows van verschillende grootte, wij hadden het nadeel dat in onze bungalow nooit de 
zon kwam en steeds de wind in ons terras blaasde, de wind die steeds aanwezig was.  
Wij waren daar in de maand januari, wanneer we liefst de zon hadden en niet de wind.  
Het complex was zeer rustig gelegen, naast de golfclub en op wandelafstand van het 
schopping center “Faro 2” waar winkeltjes, bars en verschillende restaurants waren,  
wij waren vooral geïnteresseerd in de restaurants waar we meestal onze avonden 
doorbrachten. 
Zoals gewoonlijk huren wij bij de boeking steeds een huurwagen, en na de vorige 
belevenissen kozen wij voor een sterkere wagen uit de C categorie. Op de luchthaven 
mochten wij bij Avis een Seat Leon 1.9 diesel afhalen. Op weg naar “Maspalomas” 
vonden we in “Vecindario” een winkelcentrum waar wij de nodige boodschappen  
(melk, boter, eieren, toespijs) deden, en iets kleins verorberden.  
Bij de ontvangst van de auto was er weinig poespas aan voorafgegaan en bij aankomst  
in “Maspalomas” zag ik dat de spiegel licht beschadigd was. 
Door de vroege vlucht hadden wij na de verkenning van het complex nog tijd om de  
haven “Arguineguin” te bezoeken, niet te groot maar daar er een lokaal feestje was viel  
de ambiance mee. Wij vonden een kleine wine bar waar we een flesje wijn nuttigden.  
Na nog wat spijskaarten toerisme te hebben uitgevoerd, besloten wij daar te eten.  
Terug naar “Maspalomas ”, nog een afzakkertje in de bar van het ressort en het bed in,  
de slaapkamer was niet klein maar ook niet groot, het bed was tegen de muur geplaatst. 
 
Zondag: 
We gaan voor onze eerste rondrit, richting west, “Arguineguin” laten we links liggen en 
rijden verder naar “Puerto Rico”. Aan de stad hebben we niet veel, daarom nemen we de 
richting van de playa. Gemakkelijk een parkeerplaats gevonden en we kuieren door de 
aanpalende straatjes en over het strand, daarna zetten we onze reis verder langs de kustlijn 
en belanden in “Puerto De Mogan”  
Het valt direct op dat dit een aangename plaats is om te vertoeven, maar wij hebben een 
rondrit voor de boeg, dus na een vlugge kennismaking terug de wagen in en verder naar 
het noorden. Wij rijden door “Mogan” en “El Hoya” en belanden in “San Nicolas De 
Tolentino” waar we eens door het stadje kuieren, we willen hier de grote weg verlaten en 
het binnenland intrekken, onze kaart is nogal onduidelijk voor wat de beschrijving van de 
weg betreft en vragen aan de plaatselijke politie of we met onze wagen de uitgestippelde 
route kunnen volgen, volgens de politie is dit geen enkel probleem.  
 
We nemen dus de CG210 richting “El Chorillo” een bochtrijke éénvaksbaan door de 
bergen met steile afgronden. Wanneer een tegenligger opduikt is het een gefriemel om 
elkaar zonder kleerscheuren te passeren. Daar het zondag is zijn er ook veel motoren op de 
weg, waarvan sommige roekeloos door de bochtige weg scheuren, wat mij een krasje op 
het spatbord oplevert door de vangrail. Door de drukte en het zeer geconcentreerd en 
energieverslindend rijden, verkiezen wij in “El Toscon” de GC210 te verlaten en de GC 
606 te nemen richting “Ayacata” waar de GC600 terug een tweebaansweg is.  



Bij de eerste eetgelegenheid stoppen wij om de innerlijke mens te versterken. We zetten 
onze reis verder over “La Plata”, “San Bartolome De Tirajana”, “Fataga” en “Artedara”.  
We zitten ondertussen al op GC 60 en van op een uitkijkpunt zien we “Playa Del Ingles” 
liggen We rijden verder en komen terug in Cordial Green Golf aan. 
 
Maandag:  
Vandaag rijden we naar “Maspalomas ” het is hier vrij druk, wij wandelen langs de 
promenade tot aan “Playa Meloneras”, bezoeken een bar en slenteren terug, doen nog 
enkele inkopen en gaan terug naar onze bungalow voor de broodmaaltijd. 
We rijden in de namiddag naar de “Playa Del Ingles” waar wij in koopcenter  “Cita” 
restaurantjes willen checken voor de avond, alles is hier dicht tot 17.00 uur.  
We slenteren naar de zee waar we eerst de “Dunas” en daarna de promenade afwandelen. 
Tegen de avond gaan we terug naar onze vertrouwde plaats om te dineren. 
 
Dinsdag:  
Vandaag staat een bezoek aan de hoofdstad op het programma. Wij nemen de GC500 in de 
richting van “Telde,” waar we “Ingenio” willen bezoeken maar de weg was onderbroken. 
We vervolgen onze weg maar nemen een zijsprong om de “Jardin Canaria” te bezoeken. 
Deze ligt verscholen tussen “Tafira Alta” en “Tafira Baja”. Daar het gratis is, is het niet 
bewegwijzerd, gelukkig vinden we een inwoner die een eindje meerijdt om ons op het 
goede spoor te zetten. De tuin is zeer groot en wij bezoeken alleen de gemakkelijke delen. 
We vervolgen onze weg naar de hoofdstad “Las Palmas”, een echt labyrint, dus zo vlug 
mogelijk de auto parkeren op een parking, omdat in de straten reeds alle mogelijke en 
onmogelijke plaatsen bezet zijn. Ook hier hebben wij het gevoel dat dit niet het meest 
aangename eiland is van de “Canarische eilanden”, veel te druk.  
 
Rond de middag zoeken we een typisch restaurantje om een tortilla te nuttigen.  
De voetgangerszone en de bezienswaardigheden bezocht, zetten we onze reis richting 
noorden verder langs de autoroute.  
We nemen de afslag “Arucas”  om terug te keren naar het zuiden. We willen “Arucas”  
bezoeken, maar de stad heeft nauwe en steile straatjes, en we verliezen er bijna onze 
oriëntatie. We zetten de weg verder via “Teror” en “Vega de San Mateo”  
De streek is zeer groen, een mooie route om te doen met de wagen. Via “Telde” bereiken 
we terug de snelweg en rijden dan door tot “Maspalomas”.de trip was opnieuw behoorlijk 
vermoeiend, omdat de wegen niet overal even breed zijn, en zeer bochtig. s' Avonds 
dineren we in het restaurant van Cordial Green Golf, want door de vroege boeking  
van de reis kregen we een cheque van 40 €. 
 
Woensdag: 
We trekken terug via de GC500 naar “Puerto De Mogan” om er wat meer tijd door te 
brengen, dit is zeker het mooiste plaatsje van het eiland, een aanrader voor mensen die 
over geen auto beschikken, veel restaurants en aangenaam om er te vertoeven.  
Er worden hier ook toeristen uit “Playa Del Ingles” aangevoerd per boot.  
De voormiddag is vlug voorbij, we keren terug naar het ressort om een broodmaaltijd te 
nuttigen. In de namiddag trekken we naar “ Playa del Ingles”. Op het breed stuk strand is 
een immens groot commercieel centrum, met vooral restaurants, gebouwd. Het is pas twee 
uur in de namiddag en hier en daar is er reeds live muziek, om toeristen te lokken. We 



kuieren langs de terrassen en bereiken opnieuw de promenade om langs de kustlijn verder 
te wandelen. Als we genoeg zand gezien hebben keren we terug naar de bungalow.  
Nog een korte duik in het zwembad, nadien even uitrusten met de krant en tegen  
de avond gaan eten naar het winkelcentrum “Faro 2”. Daarna gaan we in de buurt naar 
“Holiday World” bowlingen maar de prijs is zeer hoog, en de bediening alles behalve.  
 
Donderdag: 
We trekken het eiland rond, in wijzerszin. We nemen de autosnelweg GC1 tot Puerto 
Rico, van daar gaat de weg over inde GC500, vervolgens GC200. We rijden via “Mogan”, 
“La Aldea de San Nicolas ”, en stoppen even op een gezellig terras om een “cafe cortado” 
te drinken . We rijden door een natuurgebied “Montana Tablada” en via de West Coast 
Road krijgen we een prachtig uitzicht over de kustlijn. In de verte zien we reeds de haven 
van waar er ferries vertrekken naar “Tenerife”. “In Puerto de las Nievas” is het gezellig 
wandelen, het is een kleine vissershaven waar men vrij veel toeristen verwacht: de 
restaurants hebben reeds de nodige terrassen klaar om een middagmaal te nuttigen. We 
eten ‘gambas in de look' met brood.  
 
Na de maaltijd vertrekken we richting noorden, via “Galdar” en “Guia “. 
Ondertussen rijden we al weer op de autosnelweg, richting hoofdstad. Voorbij “Las 
Palmas” willen we eigenlijk een rustig strandje zoeken. In “Arinaga” denken we dit te 
vinden, maar het is niet wat we zoeken, er is te veel industrie. Dan maar terug naar onze 
bungalow, om een duik te nemen in het zwembad. 
 
Vrijdag:  
We willen er een rustige dag van maken en zeker niet ver meer rijden. In de korte 
nabijheid ligt nog “Playa de San Agustin”.  
Via “Las Burras” bereiken we het strand. Van daar wandelen we via een aangelegd  
pad tot “San Agustin”, langs de kustlijn. In “San Agustin” nemen we de binnenstraten  
(om een krant te kopen) en keren zo terug naar de auto. Na de broodmaaltijd willen we van 
de zon genieten aan het zwembad. We hebben tijd om de krant te lezen (met het nieuws 
over de hevige storm in België. De zon is echter niet lang van de partij, en vermits er 
steeds wind is, wordt het iets te fris. We besluiten dan maar om te voet naar “Maspalomas” 
te gaan. En op de laatste dag van ons verblijf ontdekken we dat er naast de “Barranco de 
Maspalomas” een breed wandelpad ligt, recht naar het strand van “Maspalomas”.  
 
Het is ongeveer twee kilometer stappen, we passeren een kamelensafari, en wandelen 
langs een stukje natuurreservaat. In “Maspalomas” aangekomen wandelen we langs de 
winkelzijde (vooral duurdere winkels) van de promenade. In de late namiddag stappen we 
tevreden terug. s' Avonds gaan we voor de laatste keer naar Faro 2, in restaurant 
“Broncemar”.Het eten was er steeds lekker, de service zeer goed! 
 
Zaterdag:  
De week zit er op, na het ontbijt vertrekken wij naar de luchthaven, de auto terug inleveren 
bij Avis, de wagen wordt niet gecontroleerd, het inschepen en de vlucht verlopen vlot. 


