
Med

til Tenerife 
lørdag den 

24. februar 2007 
til lørdag den 

3. marts 2007.
Rejsen:
Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for 
Aarhus Charter



Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel 
Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for 
Palya de las Americas



Hotellet, set inde fra poolen. Vi 
boede i lejligheden ved den røde 
cirkel. På nederste billede kan man 
også se hotellet. Her er det taget 
fra et højdepunkt et stykke væk. 
Vores lejlighed skjuler sig bag den 
hvide bygning.



Udsigt fra vores spisestue og 
fra vores altan





Denne velkomst lå til os på værelset. En flaske 
rødvin fordi vi før har rejst med Aarhus Charter 
og en flaske champagne og en stor flødeskums-
lagkage fordi Chris havde haft 60 års fødsels-
dag ugen før. Vi ville egentlig havde være på 
ferie i den uge, men alt var optaget, så derfor 
vidste Aarhus Charter det om fødselsdagen.



Naturen lige ved siden af hotellet.







Billederne på de forrige sider er 
taget fra hotellet og vestpå.
Billederne på disse sider er taget 
på strandpromenaden fra hotellet 
og ind mod Palya de las Américas.

Den lyserøde 
bygning midt i 
billeder er vores 
hotel.





Aftenhygge på terrassen med sol-
nedgang over naboøen Gomera



Teide - verdens 3. største vulkan
TEIDE som er verdens 3. største vulkan, og den største i Europa med sine 3718 m over havet, 
er den absolut største seværdighed på Tenerife. Hele det imponerende vulkankrater Las Caña-
das minder mest af alt om et månelandskab. Las Cañadas har en diameter på ca. 17 km og en 
omkreds på godt 75 km. Hvordan den er opstået er der flere meninger om. En teori er, at hele 
området for tre mio. år siden bestod af én kæmpe vulkan, der var 5 km høj. Efterhånden fik 
den afløb for al sin galde og blev tømt for lava. Til sidst var der ikke indmad nok til at holde den 
oprejst. og den brasede sammen, naturligvis med et brag og dannede det, man kalder et caldera.
Det enorme tryk pressede to nye vulkaner op af jorden; Teide og Pico Viejo. De er altså vulka-
ner, der står i en gammel vulkans krater. Teide har sidst haft et mindre udbrud i 1909.
I denne nationalpark sættes fantasien virkelig i gang i det fascinerende landskab, som blev 
skabt via et inferno af vulkanudbrud



Vi holdt lige ind ved dette kæmpetræ, et Canarisk 
kæmpefyr.



Helt til tops på Teide kan man 
ikke umiddelbart komme. Det 
kræver en tilladelse fra myndig-
hederne, men med en ”skilift” kan 
man komme op, så der kun er godt 
100 meter til krateret. Deroppe 
var det køligt, men en fantastisk 
udsigt ud over det oprindelige 
krater.



I skyggen lå der stadig sne.

Udsigt over til et lavere krater, 
Pico Viejo. Krateret er større end 
det på Teide, men ligger lidt lavere.

Udsigt over til 
naboøen Grand 
Canaria



Der var lavet stier, så man 
kunne gå næsten rundt om kra-
teret.



Her er vi nedenfor Teide i en park, 
som består af formationer, som 
man regner med er rester fra nogle 
af de gamle hotspots, altså indma-
den af et lavarør. De oprindelige 
omgivelser er forvitret, men lavaen 
i selve røret er af hårdere mate-
riale, som ikke er forvitret.



Her ses resterne af et udbrud. 
Dette udbrud kom ud af siden på 
vulkanen og har spyet lava ud over 
et stort område. De nederste bil-
leder giver et indtryk af lavaørke-
nen.



Vi lejede denne bil for resten af ugen. en lille Renault Mo-
fus, som det var let at komme rundt med.

Vi besøgte de pyramider, som kom 
til syne i 1990. Det var en flok lokale 
bønder, der skrev til Thor Heyrdahl 
og fortalte ham om ”den bunke sten” 
som lå i ders baghave. 
Heyrdahl vurderede, at det var 
flere tusinde år gamle pyramider, 
som er rettet ind efter solens stil-
ling - både sommer og vinter. Der er 
lavet et museum i forbindelse med 
pyramiderne.



Nogle sydamerikanere var i gang 
med at lave kopier af Heyerdahls 
sivbåde



Vi spiste frokost sammen med ham 
her. Han havde en del artsfælder, 
der boede i stendiget.

Der var også et lille haveanlæg i 
forbindelse med pyramiderne.



Teide, set fra en højde af 23 km

Et kik ned i krateret fra 4 km højde. Læg mærke til bygningerne nederst i højre hjørne.
Det er endestationen for skiliften. Man kan også svagt se stierne, der går ud derfra.



Operahuset i Santa Cruz
opført af arkitekten Calatravas



Så er vi på tur ind i Helvedskløften: 
Barranco del Infierno.
Turen ind i den smukke kløft er 8 
km lang. I bunden af den er der et 
vandfald.









Så er vi inde i bunden af kløften.  
Der var lidt vand i vandfaldet.



Endnu en flot solnedgang, set 
fra vores terrasse.

Bilelder fra en gåtur langs kysten 
og ind til et marked



Los Gigantes. Efter sigende de 
højeste klipper i Europa. ca. 600 
meter høje.
Vi er på vestsiden af øen. Bade-
strandene er sorte fordi det er vul-
kansk aske og ikke sand, der danner 
bunden



Så er vi kørt op på toppen af Los 
Gigantes. Herfra er der også en 
flot udsigt ud mod Gomera og ind  
over Teide.

Det er jo bjerge, så vejene opfører sig derefter.





her er vi på vej mod øens vestlig-
ste punkt: Punta de la Gaviola og 
Punta de Teno



Vestspidsen af Tenerife er ren vul-
kan aflejringer. her er kun sparsomt 
vegitation.





Vejen ud til vestpunktet var ren bjergkørsel 
på kanten af klipperne ud mod Atlanterhavet.



På vej hjem fra turen ud til vest-
punktet kørte vi over Puerto de la 
Cruz. Herfra kørte vi ind over øen 
og kom derfor op til Teide igen. 
Her oppe fra var der en fin udsigt 
ud over skyerne. Man kan lige ane 
øen La Palma på det øverste bil-
lede



Ødemarken ved siden af Teide top-
pen.



Ødemarken oppe ved vulkanen Teide.




