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7 FINE UDFLUGTER
1. Puerto de Santiago
- Teide
- Santa Cruz

5. Tacoronte - Tejina - Bajamar
- Punta del Hidalgo - Tejina
- Las Mercedes - Bailadero

2. Playa de las Américas
- Santiago del Teide - Masca
- Buenavista - Garachico
- Santiago del Teide

6. Santa Cruz - San Andres
- Igueste - San Andres
- Bailadero Charmorga
- Roques de la Bodegas
- Bailadero - Taganana
- Playa de Benijo

3. Fiskerbyen Playa de San Juan - Alcalá
- Puerto de Santiago/ Los Gigantes
4. Ruigòmez - Icod de los Vinos
- Los Realejos - Puerto de la Cruz

7. Playa de las Américas
- Güimar - Candelaria
- Santa Cruz - Las Teresitas
TREVLIG TUR!

I SAMARBEJDE MED

Med bil på Teneriffa
på egen hånd
Tenerife måler 2.055 km² og har ca. 840.000 indbyggere. Hovedbyen hedder Santa
Cruz. Lej en bil hos AVIS og tag på opdagelse! Ønsker du friheden til at se dig
omkring i dit eget tempo og standse der, hvor det passer dig, måske finde din egen
favoritstrand, tage ud i naturen eller besøge små landsbyer langt fra de store veje,
så er det en rigtig god ide at leje en bil.
1. Puerto de Santiago – Teide
– Santa Cruz
Kør i retning mod Puerto de Santiago, som
er kendt for sine gigantiske klippeformationer (Los Gigantes). Hvis solen skinner,
kan du se herfra til naboøen La Gomera.
Herfra kører du op mod Teide og kraterområdet ved vulkanen. Når du har besøgt
Teide, kan du køre mod Santa Cruz. Denne
vej tilbyder et fantastisk landskab, og du
kan shoppe lidt i hovedbyen, inden du
tager motorvejen hjem igen.
2. Playa de las Américas – Santiago del
Teide - Masca – Buenavista - Garachico
– Santiago del Teide
Kør fra Playa de las Américas i retning
mod Santiago del Teide. Følg siden vejen
i retning mod Masca. Her begynder en
snoet og bakket vej, som visse steder er
meget smal. Men lad dig ikke afskrække,
for her finder du nemlig en enestående
natur. Undervejs er det også muligt at
stoppe og drikke en kop kaffe. Fortsæt
siden videre til Buenavista, hvor du kan

møde lokalbefolkningen, og til den fascinerende by Garachico. Ifølge de lokale
indbyggere finder man her den berømte
14. kanariske ø. I virkeligheden findes
der kun 13 øer, men da 13 regnes som
et ulykkestal, siger man, at der findes 14.
Herfra kan du køre videre i retning mod
Icod de los Vinos og tilbage til Santiago
del Teide eller i retning mod Puerto de la
Cruz og følge østkysten hjem.
3. Fiskerbyen Playa de San Juan
– Alcalá – Puerto de Santiago/Los
Gigantes
Hvis du kører i retning mod Fañabé/Adeje og siden drejer af i retning mod Playa
de San Juan, kører du langs kystvejen
ved siden af bananplantagen til Los
Gigantes. Kør forbi San Juan, Alcalá og
Puerto de Santiago/Los Gigantes.
4. Ruigòmez – Icod de los Vinos
– Los Realejos – Puerto de la Cruz
Fortsæt fra Los Gigantes i retning mod
den lille by Tamaimo, hvor vejen snor sig

mere og mere dramatisk. Når du har passeret Ruigòmez, kommer du til Camello
Center, hvor du kan ride på kamel. Kører
du videre til Icod de los Vinos, kan du se
det såkaldte drageblodstræ, som har en
helt unik historie. Højst oppe i byen Los
Realejos finder du øens ældste kirke fra
1498. Det er en god ide at tilbringe resten
af dagen i Puerto de la Cruz, inden du
tager vejen tilbage langs østkysten forbi
La Laguna og Santa Cruz.

du har passeret Las Mercedes, er du
fremme ved udsigtspunktet Cruz del
Carmen, hvor udsigten ud over La Laguna er enestående. Lidt længere fremme
finder du yderligere et udsigtspunkt, Pico
del Inglés, hvorfra du i klart vejr kan se
ud over Santa Cruz. Hvis du siden kører
videre i østlig retning til Bailadero, kan
du vælge mellem at begive dig længere
ud på Anaga-halvøen eller at køre ned til
San Andres ved kysten.

5. Tacoronte – Tejina – Bajamar
– Punta del Hidalgo – Tejina
– Las Mercedes – Bailadero
Tag vejen fra Tacoronte i retning mod Tejina. Undervejs kører du forbi store marker
fyldt med de smukke paradisfugleblomster, og snart er du fremme i det lille
fiskerleje Bajamar. Fortsæt herfra i retning
mod Punta de Hidalgo hvor du for eksempel kan gå en tur i Anaga-bjergene.
Kør siden tilbage i retning mod Tejina
og herfra videre gennem Tequeste og El
Palomar. Hvis du herefter drejer til venstre og følger Anaga-kædens bjergryg,
kommer du til de vidstrakte skovområder, hvor der vokser laurbærtræer. Når

6. Santa Cruz – San Andres – Igueste
– San Andres – Bailadero Charmorga
– Roques de las Bodegas – Bailadero Taganana – Playa de Benijo
Fra Santa Cruz kører du til San Andres,
som ligger blot et stenkast fra byen. Det
er et populært udflugtsmål for indbyggerne i Santa Cruz, ikke mindst fordi
man her finder øens eneste strand med
hvidt sand. Vejen snor sig videre langs
kysten til den lille by Igueste. Her ender
vejen i en frodig og naturskøn dal, som
er ideel til vandreture i det grønne. Hvis
du vil, kan du gå langs vandløbet, til du
kommer til dalens bund. I klart vejr kan
du se helt over til naboøen Gran Canaria.

Kør siden tilbage mod San Andres og tag
en rundtur på Anaga-halvøen.
Når du har kørt gennem San Andres
og fortsætter i retning mod Bailadero, kommer du gennem et naturskønt
landskab, som er som skabt for gåture.
Et tip er at købe Iconas brochure over
vandreture her på halvøen. Fortsætter
du, kommer du snart til den lille landsby
Las Bodegas. Parkér bilen her og gå fra
byen ned gennem dalen og ud til kysten.
Det er en gåtur på tre-fire timer frem og
tilbage.
Når du på tilbagevejen kommer til
krydset ved Bailadero, fortsætter du i retning mod Taganana. Husk at standse her
og beundre Atlanterhavets bølger, som
de slår ind mod den golde klippekyst.
7. Playa de las Américas – Güimar –
Candelaria – Santa Cruz – Las Teresitas
Kør ud af Playa de las Américas til motorvejen og videre langs østkysten. Drej af
ved frakørslen mod Güimar og op til byen,
hvor du kan besøge den kendte eventyrer
Thor Heyerdahls museum. Hør historierne
om Tenerifes pyramider. Fortsæt ud på
motorvejen og videre nordpå til næste

frakørsel mod Candelaria. Her kan du gøre
et ophold og gå en tur langs strandpromenaden og videre gennem de charmerende
små gader, som fører dig frem til byens
torv. Der afholdes messe flere gange i
løbet af ugen i den kendte kirke.
På torvet kan du se ti statuer af de
mest kendte guanchekonger, som har
levet og regeret på Tenerife, og høre
historien om Kanarieøernes skytshelgen,
som har fået sit navn efter byen. Besøg
gerne en af de lokale barer eller caféer
og nyd atmosfæren for en stund. Hvis
du kommer hertil på en søndag, er byen
fuld af liv.
Fra Candelaria følger du motorvejen
nordpå. Drej af ved frakørslen i retning
mod Santa Cruz, ”Puerto”, hvor du kører
ind langs strandvejen. Parkér bilen i nærheden af Plaza España og gå videre til
gågaderne til lidt shopping eller for bare
at slappe af en stund med en kop kaffe i
ægte, spanske omgivelser her i Tenerifes
hovedby. Dagen kan afsluttes på øens
bedste strand; Las Teresitas, som ligger
nord for Santa Cruz.

