PROGRAM: TOPPTUR TENERIFFA
7 frukostar, 5 luncher och 7 middagar inkluderad

Dag 1

Puerto de la Cruz
Middag
Från flyplatsen åker vi över ön till Puerto de la Cruz, som ligger på öns frodiga norra sida.
Centrum är förtjusande med vacker historisk arkitektur och längs strandpromenaden råder
en spännande kosmopolitisk mix. Vi bor de första fem nätterna på ett fint seaside-hotell
med pool.

Dag 2

Vandring Masca
Frukost, lunch, middag
På många vykort från Teneriffa finner man en märklig liten by som heter Masca. På denna
mycket avlägsna plats har människa och natur samarbetat särskilt väl för att skapa något
vackert och speciellt. Vi börjar vår vandring bland mandelträden som blommar i februari och
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når snart Santiago del Teide, som med sin enda gata för tankarna till en vilda västern-by.
Efter en kort stigning rullar det på skönt utmed bergskammen som delar det fuktiga nord
från det torra syd. Utsikterna är stora och snart viker vi ner i den djupa dalen där Masca
ligger, omgiven av små jordbruk. Vi avrundar med en kaffe eller en öl innan vi åker hem igen.

Dag 3

Vandring Chinyero
Frukost, lunch, middag
Dagens vandring går genom ett unikt landskap som uppstod så sent som 1909. Då skedde
nämligen det senaste vulkanutbrottet på ön. Vi börjar vandringen i corona forestal, den
krona av tallskog som går som en ring runt ön, och går uppför tills vi når Chinyeros röda kon
och dess långa, svarta lavaströmmar som ser ut att ha stelnat igår. Samtidigt som vi vandrar
förändras landskapet: vi har nu gått över till sydvästra sidan av ön och möts av ett torrare
landskap. Vi avslutar med något läskande i San José de los Llanos.

Dag 4

Vandring Anaga
Frukost, lunch, middag
Teneriffas nordöstra spets har öns äldsta berg, där vattnet genom årtusendena har
skulpterat en hisnande vacker miljö som minner om Madeira, eller kanske Macchu Picchu.
Anaga-halvön är med rätta en favorit bland vandrare. Vi börjar lätt utför genom den urgamla
lagerskogen som bara finns här och fläckvis på La Gomera och La Palma, tills vi når grottbyn
Chinamada. Här äter vi lagad lunch. Fortsättningen går sedan med stora utsikter ner i de
grönklädda ravinerna och upp till Los Batanes, där man förr odlande mycket lin. Vi följs hela
tiden av fågelkvitter och porlande vatten.

Dag 5

Vilodag
Frukost, middag
Efter tre dagars intensiva upplevelser är det skönt med en vilodag. Ta några sköna dopp eller
gå den lätta kustleden österut mot kolsvarta lavastranden Playa Bolullo.

Dag 6

Acklimatiseringstur Guajara
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Frukost, lunch, middag
Efter en sista god frukost på vårt strandhotell checkar vi ut och åker upp till öns topp. Här
uppe ligger en värld som man knappast kan ana sig till när man står nedanför. En jättelik
vulkankrater, röd och gul och svart, en öken som för tankarna till Utah eller till Mars. Mitt i
tronar Teides vulkankon, tillika hela Spaniens högsta topp. Vi kommer att bo de sista två
nätterna på över 2000 möh och acklimatiserar oss med en vandring upp på södra
kraterkantens högsta topp Guajara (2717 möh).

Dag 7

Topptur Teide
Frukost, lunch, middag
Vi avslutar med ett riktigt äventyr – bestigningen av Teide, 3718 möh. Idag behövs både
uthållighet och jäklar anamma. Bestigningen av Teide är tekniskt enkel men bjuder på många
höjdmeter och tunn luft. Vi börjar bestigningen vid bergets bas mot Cañadas-öknen,
Montaña Blanca. Steg för steg tar vi oss uppåt medan luften blir allt tunnare och världen
breder ut sig nedanför. Från toppen kan vi ha turen att se alla de andra öarna i arkipelagen.
Vi går sedan ner ett stycke och tar linbanan ner för att spara knäna. Toppturen görs med
spansk lokalguide, för bästa säkerhet.

Dag 8

Farväl till vandringsresan på Teneriffa
Frukost
Vi åker över kraterkanten och tillbaka ner i världen för flyg hem.
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