Reslust•
Kanarieöarna är en tacksam kryssningsdestination när det
inte är så varmt i Medelhavet. På en vecka fick vi se både Gran
Canaria, Teneriffa, Fuerteventura och La Palma. Som bonus
ingick även Madeira där vårt fartyg låg kvar över natten.

Lyxig ö-luff
TEXT: HEIDI ROVÉN FOTO: KRISTOFER SCHEIDERBAUER, HEIDI ROVÉN

Vårt hem under resan.
Heidi framför fartyget
MSC Armonia,
i hamnen på La Palma.
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anarieöarna. Man pratar
om dem som ögrupp men
många har bara varit på en
av öarna. Den man åkt till
förut besöker man ofta igen,
”favoriten” bygger
mer på gammal vana.
Att få uppleva flera av

Fiskeby. Fiskebyn Câmara
de Lobos utanför Funchal
på Madeira.
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Service. Efter en dag
i land är det skönt att bli
uppassad ombord.

” Vi får uppleva
flera öar på
samma resa”

öarna på samma resa
lät lockande när vi begav oss ut för att
kanariekryssa med MSC Cruises renoverade fartyg MSC Armonia. Kanske
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skulle vi hitta en ny
ö-favorit i Atlanten?
Vi startade i Las
Palmas på Gran Canaria, en
stad väl värd
ett par dagars
sightseeing före avresan.
Strosa i området Vegueta och slink in på några
tapasbarer och butiker,
ta in atmosfären på stadsstranden
Las Canteras eller besök ett museum,
exempelvis Museo Canario (historia och

Underhållning. Show
ombord på fartyget.

arkeologi) eller
det interaktiva
Museo Elder (teknik
och vetenskap) som
passar både vuxna och
barn.
Efter en behaglig och underhållande

kväll ombord når vi Fuerteventura. Vi
tar en taxi från hamnen i Puerto del
Rosario och åker till Corralejo, en dryg
halvtimme norrut. Färden kostar 35
euro och vår chaufför stannar då också
i nationalparken Dunas de Corralejo
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vars honungsgula sand blåst in från
Sahara, så det är faktiskt ett stycke Afrika
man travar omkring i här!
I Corralejo följer vi strandpromenaden
kantad av charmiga krogar och barer.
Vi passerar sandskulptörer, solbadare,
barn som sparkar boll och ungdomar som
dricker billig öl. Vid en kajkant spelar ett
fyrmannaband för gästerna på utomhusserveringen intill. Det är trivsamt och
mysigt – och blåser som sig bör! Fuerteventura betyder just stark vind.

TVÅ KANARIEÖAR PLUS GIBRALTAR,
MADEIRA OCH MALLORCA
MSC Opera, MSC Cruises, 12 nätter,
från 5  190 kronor. Genua, Gibraltar, Lanzarote, Teneriffa, Madeira, Malaga, Mallorca, Civitavecchia.
✤ msccruises.se
Costa Magica, Costa Cruises, 11 nätter,
från 4849 kronor. Savona, Toulon-La
Seyne sur Mer, Malaga, Madeira, Teneriffa, Lanzarote, Barcelona, Savona.
✤ globetrotter.se

Släde utan snö. Vi testar en
traditionell tobago-tur, att åka
korgsläde nerför de branta
backarna i Funchal.

TRE KANARIEÖAR PLUS
MADEIRA OCH MAROCKO

Favorit!
Madeira

Denna gång när vi besöker Teneriffa

bestämmer vi oss för att se något nytt.
Efter ett tips från en servitör hoppar vi på
en spårvagn som går till La Laguna. De
gamla stadsdelarna visar att vår utflykt
inte var förgäves. De pittoreska gågatorna
bjuder på lockande tapasbarer och butiker, katedraler och palmkantade torg.
Innanför en sliten fasad på Calle Herradores 59 hittade vi en hypermodern
gourmetmarknad där vi provar hemlagad
glass i flera smaker, favoriterna blir lakrits och grapefrukt – fantastiskt gott!  n

TVÅ KANARIEÖAR PLUS MADEIRA

Intressant. Levadavandring på Madeira.

Efter ett gungigt dygn till havs är det skönt

att lägga till i Funchal på portugisiska
Madeira. Denna ö är så pass stor att det
finns tillräckligt att göra för både en och
två veckor, och man måste inte ens lämna
Funchal (se tipsrutan här intill).
La Palma är den näst västligaste av de
sju Kanarieöarna. Fartygen lägger till
i Santa Cruz de la Palma. Här njuter vi
av det stilla livet, hittar en mysig shoppinggata och tar igen oss med en kall öl
på en av uteserveringarna innan vi följer
skylten ”Balcones tipicos”. Den leder oss
till Avenida Maritima med flera vackert
snidade träbalkonger av typen vi tidigare
sett i La Orotava på Teneriffa.

Roligt färdmedel. Ta en
”tukxi” för att se dig om.

Norwegian Epic, Norwegian Cruise Line,
11 nätter, från 7 189 kronor. Barcelona,
Tangier, Lanzarote, Gran Canaria, Teneriffa, Madeira, Malaga, Barcelona.
✤ wondercruises.se

Trivsam ö med mycket att se och
göra. Ta dig runt med en Tukxi Eco
Tour (mix av taxi och tuk-tuk) där din
chaufför är din guide. Besök fiskmarknaden,
Blandy’s (Avenida Arriaga 28) för vinprovning
och bergsbyn Monte. Ta dig ner med släde
(30 euro för två), lunchen intas på Restaurant Vila do Peixe i Câmara de Lobos.
Jobba upp aptiten med en levadavandring (), duscha och byt om för en
romantisk middag på Restaurante do Forte.

La Palma

FYRA KANARIEÖAR PLUS GIBRALTAR
Azamara Quest, Azamara Club Cruises,
15 nätter, från 38 155 kronor. Barcelona,
Gibraltar, Madeira, La Palma, La Gomera,
Teneriffa, Lanzarote, Malaga, Barcelona.
✤ globetrotter.se

FYRA KANARIEÖAR PLUS
LISSABON OCH MADEIRA

Utsikt. Heidi på Funchals höjder.
I bakgrunden syns kryssningsfartygen i hamnen.

Queen Victoria, Cunard, 14 nätter, från
12 055 kronor. Southampton, Lissabon,
Lanzarote, Gran Canaria, Teneriffa,
La Palma, Madeira, La Coruna, Sout
hampton.
✤ globetrotter.se

Fuerteventura

Sevärt. Traditionella,
vackert snidade träbalkonger
i Santa Cruz de La Palma, på ön
La Palma.

En plats i solen. Hamnkrog i byn
Corralejo på Fuerteventura.

Fördelen med att
kanariekryssa

En kryssning ger möjlighet att uppleva
fler Kanarieöar på samma resa, vilket
annars blir dyrt och tidskrävande. I stället
för att ta flyg/färja mellan öarna (samt
packa upp, ner flera gånger och vänta
i terminaler) checkar du in och packar
upp en gång på ditt flytande hotell
(kryssningsfartyg) där du äter gott, bor
bra och njuter av underhållning medan
du färdas mot nästa destination.
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7 tips på rutter

FEM KANARIEÖAR PLUS KAP VERDE
Mein Schiff 4, TUI Cruises, 14 nätter,
från 15 395 kronor, även dryck ingår.
Gran Canaria, Kap Verde, Dakar, Teneriffa, La Gomera, La Palma, Lanzarote,
Gran Canaria.
✤ wondercruises.se

SEX KANARIEÖAR PLUS
MADEIRA OCH MAROCKO

Fred Olsen Cruise Line, 15 nätter, från
18 790 kronor. Teneriffa, Gran Canaria,
Agadir, Fuerteventura, Lanzarote,
Madeira, La Palma, La Gomera, Teneriffa.
Priset inkluderar flyg till/från London och
vidare till Teneriffa, hotellövernattning
både på dit- och hemvägen samt transfer
till fartyget.
✤ globetrotter.se

Shopping. En stråhatt
mot solen är inget
dumt inköp i Santa
Cruz de La Palma.
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Charm. Fönster
i Corralejo.
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Största av kanarieöarna med bibehållen
atmosfär och många utflyktsmål. Hyr en bil
och upptäck allt från solsäkra södern med
golfbanor och stränder till pittoreska Garachico
och La Orotava i norr. För mer livfullt kanarieliv,
stanna till i Puerto de la Cruz. För naturälskare
väntar nationalparken Las Cañdas och vulkanen Teide, den som vill bada kan välja på allt
från guldgula sandstränder (Playa de las
Teresitas) till vulkansvarta dito (Playa
Jardin) liksom dopp i naturliga
klippbassänger (Garachico,
Costa Martianez).

Pittoreskt. De gamla stads- 
delarna i La Laguna på Teneriffa
är mysiga att strosa runt i.

Kultur. Vacker katedral
i La Laguna på Teneriffa.

Resfakta

Resa dit: Flera arrangörer erbjuder ”fly & cruise”-paket där flyg
och ibland även transfer ingår.
Smidigt men inte alltid billigare
mot om man bokar flyg själv.
Bästa tiden: De flesta Kanariekryssningar går oktober–april/maj.
Restid: Mellan 3–6 timmar med
flyg beroende på om kryssningen
startar i Medelhavet eller Atlanten.
Tidsskillnad: Ingen om kryssningen utgår från Spanien, Italien,
England. Kanarieöarna ligger en
timme efter Sverige.
Språk: Spanska (Kanarieöarna).
Valuta: Euro.
Prisnivå: 75 procent mot Sverige
enligt Forex semesterindex.
Ta dig runt: Alla rederier ordnar
utflykter, ofta dyra, men de kan
vara tidsbesparande om man vill
göra något speciellt. Dessutom
väntar alltid fartyget på en försenad utflyktsbuss, till skillnad mot
en ensam passagerare. I övrigt, ta
taxi, hyrbil eller lokala färdmedel.

Vi är den enda webbutiken i Sverige
som bara säljer inte djurtestade produkter. Hos oss finner du
Välkommen!

COMPACT POWDER
TRANSPARENT

AnneMarie Börlind. Ett finfördelat puder som gör huden matt
och fixerar din foundation.

ÖGONSKUGGA MAUVE
Ögonskugga AnneMarie Börlind
med långtidseffekt.

199:-

MOISTURISING
MAKEUP ALMON
AnneMarie Börlind.

299:-

Våra mest
sålda produkter
just nu!

FRAKTFRITT
över 99:-

AnneMarie Börlind

199:-

109:-

129:Snabba
och säkra
leveranser!

289:- (330:-)

LÄPPSTIFT COPPAR

659:-

159:-

Vi har valt att erbjuda ett unikt, selekterat sortiment med något för alla.
Här hittar du produkter för alla smaker, åldrar, hudtyper och önskemål! I vårt sortiment
hittar du allt du behöver för att främja ditt välmående och lyfta fram din naturliga skönhet. Produkterna i vårt sortiment är naturliga, ekologiska samt inte djurtestade.

129:-

129:-

intedjurtestat.se

