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PERSBERICHT
Top 10 highlights van de Canarische Eilanden

De Canarische Eilanden vormen een Archipel van 7 verschillende
eilanden (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura,
Hierro, La Palma en La Gomera) gelegen op 100 KM ten westen
van Marokko midden in de Atlantische oceaan.  
Met een gemiddelde temperatuur van 19ºC in de winter en 23ºC in de
zomer, zijn de eilanden populair bij de Nederlanders. Prachtige
stranden, droomlandschappen, een rijke gastronomie en het hele jaar
door zon, dat zijn de bekende highlights.
Maar er is zoveel meer ... 
Zoals de op twee na hoogste vulkaan ter wereld,  's werelds beste
duiklocaties, spectaculaire hiking trails en zelfs enkele van de oudste
regenwouden in Europa!



Nr 1: El Teide:  de op twee na hoogste vulkaan ter wereld ligt gewoon in Europa
- Tenerife

De Pico del Teide ligt op het eiland Tenerife en is met 3718 meter bovendien de
hoogste berg van Spanje. Na de Mauna Loa en de Mauna Kea op Hawaï is de Pico

del Teide zelfs derde hoogste vulkaan ter wereld.
Het natuurpark ‘Parque Nacional del Teide’ is het meest bezochte natuurpark van
Europa. Met een kabelbaan kom je tot 500 meter onder de top, wat een schitterend
uitzicht over zee en de hele ‘Canarias’ Archipel biedt. Op 3.270 meter hoog bevinden
zich een bar, een restaurant en zelfs een hotel. Het beklimmen van El Teide en zijn
krater en het ruiken van het vulkanische zwavel is dan ook een echte unieke
ervaring.

 
Nr 2: De buitenaards mooie duinen bij het strand Maspalomas op Gran Canaria



Door de wind gebeeldhouwde duinen met goudkleurig zand en de blauwe oceaan tot
zover je kan zien….Het strand van Maspalomas is een van de mooiste van de

Canarische Eilanden. De kustlijn is verdeeld in tien sectoren met zelfs een
naaktstrand. Elk deel heeft een strandbarretje, meestal met strandwachten en

toiletten. De duinen van Maspalomas bieden ook de perfecte plek om de
zonsondergang te bekijken. Eén van de beste plekken is de eerste reeks duinen aan

de lagune van Charco de Maspalomas.

Nr. 3: Walvissen spotten en duiken op een van de beste locaties ter wereld - El
Hierro
El Hierro is de kleinste van de Canarische eilanden en een echt Atlantisch juweeltje
met zuivere lucht, lavarotsen en prachtige baaien,  El Hierro is in 2000 uitgeroepen

tot World Biosphere Reserve en beschikt ook over een zeereservaat vol steile
afgronden tot 300 meter diep, zandplatforms en grotten. Het is een van 's werelds

droom duikbestemmingen en telt meer dan tien toplocaties met vulkanische
kenmerken en een indrukwekkend onderwaterleven. Het is ook de perfecte plek voor

het spotten van walvissen en dolfijnen. El Hierro is ook een schoolvoorbeeld van
duurzaam toerisme en visserij, en haalt al bijna 50% van zijn energie uit duurzame

energiebronnen.



Nr. 4: Trekking door een van de oudste oerbossen ter wereld- La Gomera 

Met palmen begroeide valleien, diepe ravijnen, zwarte zandstranden met
kristalhelder water, weelderige oerbossen met kabbelende beekjes ... La Gomera is
een natuurlijk paradijs, de thuisbasis van plant- en diersoorten die overal elders zijn
verdwenen en de perfecte plek om te wandelen dankzij een netwerk van meer dan
600 kilometer paden. Het eiland kreeg de World Biosphere Reserve-status in 2011,
in de categorie ‘Uitstekend”, dankzij de ongerepte ecosystemen van zowel de
onderwater wereld als de vegetatie op het eiland zelf. De laurierbossen van het
Natuurpark Garajonay, is een goed voorbeeld van niet alleen prehistorische
vegetatie maar ook een heel aantal inheemse diersoorten die alleen in La Gomera
overleefd hebben
dankzij het gematigd klimaat. Een wandeling door de bossen is dan ook een hele
bijzondere en onverwachte beleving.

Nr.5: Sterrenkijken vanuit een observatorium van wereldklasse - La Palma 



Nr.5: Sterrenkijken vanuit een observatorium van wereldklasse - La Palma 

De heldere lucht boven het eiland La Palma is van de beste plaatsen ter wereld om
onze sterrenhemel te bestuderen. Het observatorium Roque de los Muchachos ligt
op 2.396 m. hoogte en is de thuisbasis van een aantal gigantische telescopen. Met
uitzicht op een enorme uitgedoofde vulkanische krater van 1500 meter diep aan je
voeten, kijk je ook nog eens ver uit over de oceaan. Op heldere dagen kan je zelfs
Tenerife, La Gomera en Gran Canaria zien liggen. Het observatorium organiseert in
samenwerking met bijvoorbeeld La Palma Astronomy Tours zogeheten
sterrenwachttochten. Het is zelfs mogelijk om een 'Tapas and Stars' avond te
boeken. Onder het genot van lokale tapas en een goed glas wijn, krijg je uitleg door
gespecialiseerde gidsen over astronomie, hemellichamen en de oriëntatie van de
sterren.
 

Nr. 6: Een Aloë Vera welness behandeling in een Canarische Spa - Tenerife

Veel spa- en wellness centra op de Canarische eilanden maken gebruik van de
aanwezige natuurlijke hulpbronnen om behandelingen zoals thalassotherapie,
geotherapie, wijntherapie of Aloë Vera therapie aan te bieden. Het sap van de
Canarische Aloë Vera, die bij deze laatste behandeling wordt gebruikt, is een van de
beste natuurlijke ingrediënten om de huid te behandelen. De Spa faciliteiten van het
Iberostar Grand Mencey Hotel in Santa Cruz de Tenerife beslaan meer dan 4500
vierkante meter met een dynamisch verwarmd zwembad met daarin bubbelbedden,
whirlpoolsecties, zwanenhalzen met aqua-massage maar er zijn ook sauna's, een
voetenspa en een stoombad.
 



 

Nr. 7: Proef een vulkanische wijn - Lanzarote

De Canarische eilanden zijn een uniek gebied voor de wijnbouw: hier groeien nog
druivensoorten die op het vasteland allang zijn uitgestorven.  Ondanks de
vulkanische bodem en het bijna woestijnachtige klimaat zorgt de met een as-laag
bedekte grond dat er water kan worden vastgehouden. Deze as-laag beschermt de
bodem ook tegen erosie, remt verdamping en houdt de kracht van de zon tegen. Het
wijngebied in het Timanfaya National Park op Lanzarote ziet er echt sprookjesachtig
uit. De wijnranken groeien hier op de zwarte grond in speciale met stenen muurtjes
beschermde greppels. De witte wijnen die er geproduceerd worden zijn droog maar
hebben er een volle weelderige smaak soms met een vleugje citroen. De rode wijnen
zijn donker van kleur en smaken krachtig naar zwart fruit, mokka, karamel en soms
bijna naar leer. Er zijn verschillende wijnhuizen te bezoeken waar je deze bijzondere
wijnen zelf kan proberen.
 



Nr. 8: Bezoek de fascinerende architectonische erfenis van César Manrique -
Lanzarote

César Manrique (1919-1992) was niet alleen een kunstenaar en architect maar ook
een milieuactivist. Geboren in Lazarote, liet hij de natuur een hoofdrol spelen in zijn
ontwerpen. Zijn relatie met de bijzondere landschappen van Lanzarote was dan ook
niet alleen gebaseerd op architectonische esthetiek, maar ook het streven om deze
zelfde prachtige natuur te beschermen, er samen mee te werken.
De ‘Jameos del Agua’ is bijvoorbeeld één van de meest interessante, mede door
Manrique vormgegeven, bezienswaardigheden van Lanzarote.
De ‘Jameos’ is een vlakbij de kust gelegen vulkanische tunnel die in directe
verbinding staat met de oceaan. Soms komt deze tunnel aan de oppervlakte en zo
ontstaan er dan natuurlijke lagunes met helder smaragdgroen water. Manrique
maakte van de grotten van Jameos del Agua een echte bezienswaardigheid met
terrassen tussen de verschillende rotswanden, met planten die in kooien hangen, en
met een natuurlijk auditorium.
Maar ook de Mirador del Rio, een uitzichtpunt op 500 meter hoogte op de top van de
Risco-klif, met grote ramen en balkons aan de buitenzijde, is zeer de moeite waard.
Bezoekers krijgen hier niet alleen een prachtig uitzicht over het eiland, maar kunnen
ook traditionele keramiek en sculpturen bewonderen in de koepelvormige
hoofdruimte. Ook het tegenwoordige hoofdkantoor van de César Manrique
Foundation, in het voormalige huis van Manrique,  is gebouwd op iets wat door de
natuur gevormd is, namelijk een lava stroom. Boven de grond ziet het huis eruit als
een traditionele woning uit Lanzarote maar onder de grond bestaat het huis uit vijf
vulkanische holtes, met elkaar verbonden door tunnels.



Nr. 9: Dineren in een sterrenrestaurant met hotel - Tenerife

De sterren op de Canarische Eilanden bevinden zich niet alleen in de lucht: Tenerife
heeft zes Michelin-sterren, deze prestigieuze sterren zijn verdeeld over vijf
restaurants.
Hierbij noemen we er een aantal:
De NAR met één ster is gevestigd in een prachtig koloniaal gebouw en de menu's
combineren Italiaanse, Chileense en traditionele Canarische smaken.
De gevierde M.B. van de beroemde Baskische chef-kok Martín Berasategui, zit in het
Ritz Carlton Abama hotel en heeft twee Michelin-sterren. Het staat bekend om zijn
interpretatie van de Spaanse keuken met invloeden uit het Baskenland en een
selectie van lokale ingrediënten.
Rincón de Juan Carlos, ook een sterhouder, biedt een keuze aan à-la-
cartegerechten of fijnproever menu's, met nadruk op zeevruchten en eilandproducten
van het seizoen.
 

Nr. 10: Neem een surf- of kitesurf cursus in Fuerteventura

Fuerteventura staat bekend om zijn 150 km lange witte zandstranden en
smaragdgroene wateren, een paradijs vol zonneschijn, ideaal om te ontspannen en
watersporten. Terwijl het noorden van het eiland bekend is vanwege de golven van
wereldformaat, waait er in het zuiden van het eiland het hele jaar een betrouwbaar
windje. Samen met de vlakke zee creëert dit top-omstandigheden om te kite- en



windje. Samen met de vlakke zee creëert dit top-omstandigheden om te kite- en
windsurfen.
 

.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Nieuwsgierig geworden naar wat de Canarische Eilanden nog meer te bieden hebben?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Susan van Egmond
Tourism Marketing Concepts
Email: susan@tourismmarketingconcepts.com
Tel: 020 6705211
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