Turbok for Sydenferien – Forkortede
turbeskrivelser for:

Gran Canaria
Innhold:
Kjørekart
GR1 Punta de Maspalomas
GR2 Norskeplassen fra Puerto Rico
GR3 Norskeplassen fra Motor Grande
GR4 Eivindsplassen
GR5 Roque Nublo
GR6 Pico de las Nieves
GR7 Barrancho Hondo
GR8 Playa de Güigüi
GR9 Caldera de Ayagaures
Antall sider totalt 15. A4 format. Vi anbefaler utskrift på
bare ene siden av arket.
For å redusere sideantallet er beskrivelsene nedkortet i
forhold til Turbok fort Sydenferien. Vi regner med at boka
brukes til å velge tur, kjøring fram til parkeringsplassen og
til å finne starten på stien. Herfra kan utskriften som du
finner her ta over. Fordelen er at du slipper å ta med boka på
fjellet.

© Turbokforlaget

www.turbok.no
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Til venstre for fyret (innrammet).
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Punta de
Maspalomas
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Starten på strandpromenaden.

Punta de Maspalomas
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Veien svinger opp mot høyre til en parallell vei.
Mot sjøen ser du det høye fyrtårnet (7) som du skal
passere på venstre side. Like forbi tårnet starter den
store stranden (8). Fortsett mot venstre i sjøkanten.
Her er sanden fast og ikke for varm. Vi anbefaler
også en tur inn i ørkenen selv om sanden der er
varm og løs (9).
Etter en liten time kommer du til Punta de
Maspalomas (sørøstspissen av Gran Canaria) der
stranden gradvis svinger mot venstre, dvs. mot nord
(10). På slutten blir de store bygningene tydelige.
Du avslutter turen ved å gå opp til venstre (11).
Retur i drosje (5 euro).

Sørøstspissen rundes.
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Turbokforlaget (www.turbok.no):
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Turbøker for Ålesund, Molde og Kristiansund.
Skibok for Romsdal.
Siste del.
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Ørkenområdet er nasjonalpark.
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Norskeplassen
Sti på høyre side av ryggen.
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Puerto Rico

Over på grusvei.
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Puerto Rico Norskeplassen
På toppen av ryggen, ved mastene, går du over på venstre side
og passerer noen frodige busker (turens tittelbilde).
Videre innover ryggen kan du følge stien som går på høyre
side, parallelt med veien (2). Mot slutten må du igjen følge
grusveien (3). Norskeplassen ligger på høyre side av veien og
har bord og benker til en rast (4).

Norskeplassen.
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Du kan returnere på flere måter: Den veien du kom opp
(enklest), via Motor Grande (GR3) eller en delvis rundtur via
naboryggen i øst. Vi velger den siste.
Gå tilbake veien der du kom, halvveis tilbake. Ved en mast,
der du har den frodige vegetasjonen, tar du til venstre (5). Du
skal nå følge en rygg som ligger til venstre (øst) for ryggen der
du kom opp. Her går det en grusvei, men du må følge stien
som går på venstre side av veien (6). Terrenget skrår gradvis
nedover, og du får se kysten. Her krysses en eldre vannkanal
(7). I et stidele mot slutten av det slake partiet må du til høyre
(8).

Til venstre her.
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På slutten er det brattere med noe løs grus (9). Du kommer ned
til et av de øverste hotellene - og kan gå ned til sentrum av
Puerto Rico eller ta en drosje.
Følg stien på venstre side.

7

Over vannkanalen.
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Stidele på slutten.
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Bratt ned på slutten.
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Norskeplassen

Følg dalbunnen.
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Puerto Rico

Grusvei til Norskeplassen.

Motor Grande Norskeplassen
Etter bare fem minutters gange er du ved et stidele (4). Hold
dalbunnen (ikke følg stien opp til venstre, der kommer du ned
på tilbakeveien). Etter et drøyt kvarter kommer du til en liten,
loddrett vegg i dalbunnen. Denne kan du unngå ved å legge
inn en sving opp mot høyre (5). Her er turens bratteste og
luftigste parti. Fortsett så i dalbunnen.
Fem minutter senere munner stien ut på en grusvei (6).
Fortsett på denne et par hundre meter mot høyre. På høyre
side av veien kommer du til La Plaza Noruega Norskeplassen (7). Herfra er det flere stier og veier i ulike
retninger for videre vandring, blant annet til Eivindsplassen
og Våres plass (se GR4).
Vi velger en liten rundtur på tilbakeveien. Returner på
grusveien og passer stien der du kom opp (8). Et par hundre
meter senere skal du ned til venstre på en sti (9). Stien går et
stykke oppe i høyre side av dalen du kom inn i. Mot slutten
går stien bratt ned mot dalbunnen (10).
Returner ut dalen.
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Norskeplassen
8

Fortsett på veien.
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Ta stien ned til venstre.
5
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Med en sving unngår du en loddrett fjellvegg.

Bratt ned til dalbunnen.
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Karpedammen
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Ned fra høydepunktet.
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Fra Eivindsplassen.
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Opp fra dalen.

Eivindsplassen
Vi forutsetter at du starter på Norskeplassen (du kommer
dit via GR2 eller GR3). Nå går du mot nord og opp en sti
(1). På den andre siden av høyden kommer du inn på en
grusvei som du følger inntil du er på bilde (2). Her tar du
stien rett fram opp på høyden. Følg skiltet mot Eivindsplassen. På baksiden av høydepunktet tar du ned til
venstre i dalen (3).
Etter et par hundre meter i dalen tar du av opp til høyre
(4). Vegetasjonen blir nå kraftigere. Du runder en liten
knaus på venstre side og kommer til Eivindsplassen
(turens tittelbilde).
Herfra går du mot høyre - nordøst (5). Etter få minutter er
du ved en høy varde (6). Gå ned bakken og fortsett på
platået under på en fin sti.
Du kommer ut på en grusvei som du følger ti meter mot
høyre og tar så av til venstre ved skilt til Våres plass (7).
Grusveien svinger utover platået med små stier som
snarveier mellom svingene. Mot kanten av platået forlater
du grusveien ved en liten steinmur som leder til Våres
plass (8).

Ned på platået under.
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Følg skiltet.
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Retur til Våres plass på kanten mot dalen.
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Nordover fra Våres plass.
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GR4
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Karpedammen.

Fra Våres plass går du femti meter tilbake og tar av
til høyre på en sti (9). Denne går nær kanten mot
dalen. Etter et lite stykke grusvei er du igjen på stien
som nå går ved siden av en gammel vannkanal.
Stien forlater vannkanalen (10) og går ned mot
venstre til karpedammen (11). Noen brødsmuler
lokker karpene til overflaten.
Kryss demningen ved karpedammen og gå opp den
lille bakken på den andre siden. Her møter du en
grusvei som du følger til venstre (12), ned til
Norskeplassen (13).
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Fra vannkanalen mot karpedammen.

Inn på grusveien som følges helt tilbake.
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Retur til Norskeplassen (innsirklet).
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Roque Nublo
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Ayacata
500 m
GC-60

Til Fataga

Roque Nublo
Stien stiger jevnt, delvis i skog. Der stien deler seg må du til venstre (9). Ute av skogen
kommer du opp på en kant med veiviser. Ta til høyre her (10). Resten av turen er bare
herlig. Med topp utsikt til alle kanter stiger du opp på svabergene fram til kjempen og dens
lillebror (11 og 12).
Retur samme vei.
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Stikrysset i skogen.
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Bratt opp berget.
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Til høyre på kanten.
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Den siste bakken.
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Tydelig sti.
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▲ Til venstre på kanten.
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Pico de las Nieves
Stien starter opp bakken
(2). Den brede og
tydelige stien fortsetter
rett fram i slak stigning
(3) opp til en kant der
den tipper nedover mot
sør. ▲Her skal du til
venstre på en smalere sti
(4). Denne stien går først
på venstre side av ryggen
mot øst for så å stige
bratt opp på selve
ryggen.
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På venstre side av ryggen.
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Nå holder du ryggen
østover. Et kort stykke
går stien så vidt på høyre
side av ryggen (5).▲Et
hundre meter lenger
framme skal du opp til
høyre midt på ryggen (6).

På høyre kant av ryggen.
6

Etter et stykke på svak
Pozo de las Nieves til høyre anbefales.
sti markert med små
varder, går stien på
venstre side av ryggen (7). Nå åpner
Turbokforlaget:
landskapet seg opp med utsikt til
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Pico de las Nieves med ”golfballen”
Turbøker for
på toppen (8).
Ålesund, Molde og
Kristiansund.
Skibok for
Romsdal.
www.turbok.no

▲ På svak, vardet sti opp ryggen.
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Pozo de las Nieves.

GR6
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Ned fra Pozo de las Nieves. Roque Nublo (GR5) til venstre.
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Bratt bakke mot toppvarden.

Ned fra berget.

14

Mot sadelpunktet.

Her anbefaler vi at du tar en avstikker opp til høyre (8, forrige side) - til toppen Pozo de
las Nieves som gir deg den beste utsikten på hele turen. Sikt på toppen i første omgang og
rund den til venstre mot slutten (9 og 10). Bratt mot slutten.
Fra toppen ser du mot kysten i sør og Teide i vest (12). Du ser også resten av turen.
Returner samme vei. Ned fra toppen, mot stien, er det mye løs grus på bratte berg. Gå
forsiktig.
Stien fortsetter ned i sadelpunktet med skog og høy vegetasjon (13 og 14). Den fortsetter
på venstre side av en liten høyde (15) der ”golfballen” igjen kommer til syne.
Nå stiger stien opp ryggen til bilveien. Kryss autovernet og gå noen meter opp til høyre til
utsiktspunktet på toppen (16). Her kan du finne en mobil kiosk.
Returner samme vei som opp - med ett unntak: Like etter det første sadelpunktet anbefaler
vi at du tar den horisontale snarveien (til høyre) i stedet for å gå opp mot Pozo de las
Nieves (17).
En annen mulighet er å haike med en av bilturistene her oppe. Du fleste er velvillige og gir
deg skyss tilbake til bilen.
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”Golfballen” i sikte.
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Til utsiktspunktet og turens topppunkt.
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Retur under Pozo de las Nieves.
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På retur kommer du ut tunnelen bak folkene.
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Barrancho Hondo
▲ I punktet på bilde 5 forlater du pukkverket og går
mot venstre på en smalere grusvei inn i dalen
Barrancho Hondo. Grusveien ender snart, ved en
liten demning i elveleiet.
Videre går du mest i det tørrlagte elveleiet og
En liten kilometer igjen til oppstigningen.
sporadisk på sti. Du passerer åpningen på tunnelen du
skal bruke på retur og fortsetter innover i bunnen av dalen (6). Et godt stykke inn i dalen
passerer du noen svaberg og store steiner (7).
▲Omtrent en kilometer (et kvarters gange) etter dette partiet, når du kommer ut av den
tredje markerte venstresvingen i den trange dalen, skal du til venstre bratt opp av dalen.
Det er ingen sti eller merker som viser ruten, men du skal opp bakken som vist (8). Dette er
turens bratteste parti med enkel klyvning (9).
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▲ Opp av dalen.
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Klyving.
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Sti mot venstre til platået.
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På vei mot utsikten ned i dalen.
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Utsiktspunkt mot venstre.
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GR7

Luftig på vei til utsiktsplassen.

Mot slutten av bakken følger du en sti opp mot venstre (10).
Oppe på platået runder vi høyden mot venstre og fortsetter
på kanten ned mot dalen der vi kom (11). Et kort stykke fra
platået kommer du til punktet vist på bilde 12.
Her kan du ta en avstikker til et utsiktspunkt der turens
tittelbilde er tatt. Følg den blå pilen på bilde 12, og gå rundt
på yttersiden mot venstre. Luftig og bratt (13). Returner til
stien.
Gå over høyden på bilde 12.
Kryss den naturlige broen (neste side). Herfra følger vi stien
på ryggen i retning kysten og pukkverket (14). Gå til du
møter en gammel vannledning. Her tar du ned i
16
sidedalen til høyre (15).
Skrå ned i denne - uten
sti (16). Du skal gjennom en vanntunnel.
Inngangen er til venstre
nede i dalen (16 og 17).
Tunnelen er 150 meter
lang og for det meste i
mannshøyde. Du
kommer ut ved bilde 6.
Retur deretter samme
vei som du kom opp.
Ned i sidedalen mot tunnelen (ingen sti).

Turbokforlaget:
Følg ryggen fra buegangen mot kysten.
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Turbøker for
Ålesund, Molde og
Kristiansund.
Skibok for
Romsdal.
www.turbok.no

Ved vannledningen forlater du ryggen.

Mot tunnelen.
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Playa de Güigüi
Den gode stien krysser over til venstre side av dalen og
svinger seg opp til toppen av skaret (7).

Dalen med stien ned til stranden.
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Fra toppskaret ser du havet (8). Etter noen bratte svinger ned
fra toppen går stien på hyller til venstre i de bratte fjellskråningene. Senere fortsetter stien ned dalen og forbi to
”hytter”. Først en på venstre side (10), så en på høyre side. I
bunnen av en mindre dal går stien gjennom en liten bambusskog før den fortsetter på høyre side av hoveddalen. På siste
del går stien bratt ned til stranden (11). Ved høyvann
oversvømmer havet stranden. To hundre meter til høyre,
forbi en bergvegg, ligger en større strand (12 og turens tittelbilde). Denne kan du bare komme til på fjære sjø.
Retur samme vei.

Forbi første ”hytte”.
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Den første stranden.

Til strand 2.
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Over demningen og forbi gårdene.
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▲ Etter den siste gården.

Caldera de Ayagaures
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Ved enden av denne innsjøen skal du til høyre,
mot demningen på den øverste innsjøen (4). Kryss
demningen og gå opp grusveien til venstre forbi
noen gårder (5). ▲Like over den siste gården skal
du til venstre på oversiden av et gjerde (6). Stien
sikksakker opp gjennom utbrent mark etter en
skogbrann.
Noe høyere oppe svinger den steinete stien mot
høyre, inn i en glissen barskog. Her dreier stien
mot venstre og stiger jevnt opp over
noen bratte klipper.
Over disse får du
flott utsikt bakover
(7). Fortsett innover
i fjellet mot skaret
til høyre for Montaña Negra (8).

Mot skaret til høyre for Montaña Negra.
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Utsikt bakover mot dalen du kom.
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Fra sti til grusvei mot skaret.

Nær skaret munner stien ut på en grusvei.
Fortsett på denne gjennom skaret (9) og videre
på den andre siden. Veien går flatt, men den er
svingete. Etter omtrent en halv time på grusveien skal du ned til venstre på en fin sti (10).
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Fra grusvei til sti.
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Små steinmurer markerer stien som svinger
seg nedover i dalen. Den fortsetter utover på
venstre side av dalbunnen. Flere steder er stien
bygd opp (11).
Etter en ”port” av to varder (12) dreier stien
mot venstre og slynger seg fint ned de bratte
nordvestveggene av Montaña Negra.
Stien tar deg til noen nedlagte gårder (13),
krysser den frodige dalbunnen og leder deg
inn på grusveien du skal følge hele veien
tilbake (14). Veien går ut dalen på høyre side
av innsjøene.

Oppbygd sti mange steder.
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Gjennom porten og bratt ned.
13

Forbi nedlagte gårder.
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Fra sti til grusvei.
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