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Autolla Teneriffalla
Teneriffan pinta-ala on 2.055 km2 ja asukkaita on n. 840.000. Saaren pääkaupunki
on Santa Cruz. Vuokraa Avis-auto ja lähde tutkimusmatkalle! Kun haluat tutustua
saareen kaikessa rauhassa oman aikataulun mukaan ja pysähdellä silloin kuin
itse haluat ja missä haluat, suosittelemme auton vuokraamista. Voit etsiä itsellesi
oman uimarannan, käydä pienissä kylissä kaukana pääteiden varsilta ja samalla
näet saaren vaihtelevat maisemat ja upean luonnon.

Adeje

Playa de las Américas
Los Cristianos
San Miguel de Abona

El Medano
El Abrigo

7 FINA UTFLYKTER
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. Kalastajakylä 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!

YHTEISTYÖSSÄ
–VUOKRAAMON KANSSA

1. Puerto de Santiago – Teide
– Santa Cruz
Lähde ajamaan kohti Puerto de Santiagoa, joka on tunnettu valtavista
kalliomuodostelmistaan (Los Gigantes).
Aurinkoisina päivinä voit nähdä täältä
aina naapurisaarelle La Gomeralle saakka. Jatka matkaa ylös kohti Teideä ja tulivuoren kraaterialuetta. Teidellä vierailun
jälkeen jatka kohti Santa Cruzia. Tämä
tie tarjoaa henkeäsalpaavia maisemia ja
saaren pääkaupungissa voit shoppailla
ennen kuin palaat moottoritietä pitkin
takaisin hotellillesi.
2. Playa de las Américas – Santiago del
Teide – Masca – Buenavista
– Garachico – Santiago del Teide
Lähde ajamaan Playa de las Américasista
Santiago del Teiden suuntaan, jonne
saavuttuasi käännyt kohti Mascaa, josta
alkaa kapea ja kiemurteleva serpentiinitie. Älä anna tämän säikähdyttää itseäsi,
sillä luvassa on ainutlaatuista luontoa
ja upeita maisemia. Voit myös pysähtyä
nauttimaan kupillisen kahvia matkan

varrella. Jatka matkaa ja tutustu paikallisiin asukkaisiin Buenavistassa ja ajele
sieltä eteenpäin kiehtovaan Garachicon
kylään. Paikallisasukkaiden mukaan
täällä sijaitsee kuuluisa 14. Kanariansaarista. Todellisuudessa saaria on vain 13,
mutta jotta vältytään ”epäonnen luvulta”
sanotaan saaria olevan 14.
Täältä voit jatkaa eteenpäin kohti
Icod de los Vinosia ja takaisin Santiago
del Teideen tai suunnista Puerto de la
Cruziin päin ja palaa itärannikkoa pitkin
kotiin.
3. Playa de San Juanin kalastajakylä Alcalá – Puerto de Santiago/
Los Gigantes
Kun lähdet ajamaan pohjoiseen
Fañaben/Adejen suuntaan ja käännyt
Playa de San Juaniin päin, voit ajella rannikkotietä pitkin ja banaaniviljelmien ohi
aina Los Gigantesiin saakka. Matkan varrella ohitat San Juanin ja Alcalán, jonka
jälkeen saavutkin Puerto de Santiagoon/
Los Gigantesiin.

4. Ruigómez – Icod de los Vinos
– Los Realejos – Puerto de la Cruz
Jatka matkaa Los Gigantesista kohti
pientä Tamaimon kylää, jonka jälkeen tie
muuttuu yhä kapeammaksi ja mutkittelevammaksi. Ohitettuasi Ruigómezin saavut
kamelikeskukseen, jossa voit lähteä ratsastamaan kamelilla. Jos jatkat matkaa kohti
Icod de los Vinosin kylää, näet kuuluisan
Lohikäärmepuun, jolla on todella ainutlaatuinen historia. Los Realejosin kylän
yläosassa on saaren vanhin kirkko, joka
on rakennettu vuonna 1498. Sen jälkeen
voitkin viettää loppupäivän Puerto de la
Cruzissa ennen kuin palaat takaisin La
Lagunan ja Santa Cruzin ohi, itärannikkoa
pitkin takaisin saaren eteläpuolelle.
5. Tacoronte – Tejina – Bajamar – Punta
del Hidalgo – Tejina – Las Mercedes –
Bailadero
Käänny Tacorontesta kohti Tejinaa. Matkan varrella ajelet suurten kolibrikukkaviljelmien (estrelizias) ohi ja hetken päästä
saavutkin jo perille Bajamarin kylään, jossa on suuret merivesialtaat. Jatka matkaa
kohti Punta del Hidalgoa, josta voit lähteä
vaikka vaellusretkelle Anaga-vuorelle.
Käänny sen jälkeen takaisin kohti
Tejinaa ja sieltä edelleen Tequesten ja El
Palomarin kylien läpi.
Mikäli sen jälkeen käännyt vasemmalle
ja seuraat Anaga-vuoriketjun seinämää,

saavut laajalle metsäalueelle, jossa
kasvaa laakeripuita. Ohitettuasi Las
Mercedesin olet perillä Cruz del Carmenin
näköalapaikalla, josta avautuvat uskomattoman upeat näköalat yli La Lagunan.
Hieman edempänä on lisäksi vielä Pico
del Inglésin näköalapaikka, josta kauniilla
säällä näkee yli Santa Cruzin.
Kun jatkat matkaa itään kohti Bailaderoa,
voit joko ajaa vielä eteenpäin Anaga-niemelle tai vaihtoehtoisesti alas rannikolle
San Andresiin.
6. Santa Cruz – San Andres – Igueste
– San Andres – Bailadero Charmorga
– Roques de las Bodegas – Bailadero –
Taganana – Playa de Benijo
Santa Cruzista suuntaat matkasi kohti
San Andresia, joka sijaitsee lyhyen matkan päässä kaupungista. Se on suosittu
Santa Cruzin asukkaiden retkikohde, sillä
täällä on saaren ainoa valkoinen hiekkaranta. Tie mutkittelee pitkin rannikkoa
kohti pientä kanarialaista Iguesten kylää.
Tie päättyy vehreään ja luonnonkauniiseen laaksoon, jossa on hyvät vaellusmahdollisuudet. Voit kävellä pitkin joenuomaa alas laakson pohjalle. Kauniilla
ilmalla voit nähdä naapurisaarelle, Gran
Canarialle, asti.
Aja takaisin kohti San Andresia ja tee
kierros Anaga-niemellä. Kun olet ohittanut San Andresin ja jatkat matkaa kohti

Bailaderoa, matka jatku läpi luonnonkauniiden maisemien, ja voit pysähtyä
hetkeksi ja tehdä pienen kävelyretken
luonnon helmassa. Kannattaa ostaa
Iconan esite, johon on merkitty sopivat
kävelyreitit.
Kun jatkat matkaa, saavut pian
pieneen Las Bodegasin yhdyskuntaan.
Pysäköi autosi ja kävele kylän läpi alas
laaksoon ja rannikolle asti. Edestakaiseen kävelyretkeen kannattaa varata
aikaa kolme-neljä tuntia. Kun paluumatkalla saavut Bailaderon risteykseen, jatka
matkaa kohti Tagananaa. Muista myös
pysähtyä matkalla ihailemaan valtavia
Atlantin aaltoja, jotka iskeytyvät päin
karua kalliorannikkoa.
7. Playa de las Américas – Güimar –
Candelaria – Santa Cruz – Las Teresitas
Aja Playa de las Américasista moottoritielle ja jatka eteenpäin saaren itärannikoa pitkin. Käänny Güimarin liittymästä
ja aja ylös kylään, jossa voit käydä
tutustumassa maailmankuulun seikkailijan, Thor Heyerdahlin museoon ja kuulet
lisää tarinoita Teneriffalta löytyneistä
Pyramideista.
Jatka moottoritietä pohjoiseen ja
käänny seuraavasta liittymästä kohti
Candelariaa. Aja kylään ja pysäköi autosi
johonkin sopivaan paikaan. Lähde kävelemään rantakatua eteenpäin ja jatka

matkaa viehättäviä pikku kujia pitkin,
jotka johdattavat sinut kylän toriaukiolle
ja kuuluisalle kirkolle, jossa pidetään
messut useina päivinä viikossa. Torilla
näet myös 10 tunnetuimman Teneriffalla
eläneen ja hallinneen Guanchikuninkaan
patsaat. Kuulet myös tarinan Kanariansaarten Candelaria nimisestä suojeluspyhimyksestä, joka on nimetty kylän mukaan. Kannattaa ehdottomasti pistäytyä
hetkeksi johonkin mukavaan paikalliseen
baariin tai kahvilaan nauttimaan kylän
tunnelmasta. Sunnuntait ovat vilkkainta
aikaa kylässä.
Palaa Candelariasta takaisin moottoritielle ja jatka matkaa pohjoisen
suuntaan, käänny Santa Cruziin ”Puerto”
–liittymästä ja aja eteenpäin rantatietä
pitkin. Pysäköi autosi Plaza Españan
lähistölle ja kävele torin laidalla olevan
rakennuksen ohi kävelykaduille. Voit pistäytyä ostoksilla tai istahda alas hetkeksi,
juo kupillinen kahvia ja nauti espanjalaisesta idyllistä Teneriffan pääkaupungissa, Santa Cruzissa.
Loppupäivän voit viettää saaren parhaimmalla, Las Teresitasin rannalla, joka
sijaitsee Santa Cruzin pohjoispuolella.
Mukavan päivän päätteeksi on rentouttavaa viettää muutama tovi paikallisella
rannalla ja nauttia kultaisen hiekkarannan kauneudesta.

