Välkommen till

Gran Canaria!

Äntligen semester!

Fritidsresors service
Ring oss:
Tel. +34 928 73 19 66

Varmt välkommen till Gran Canaria och som gäst här hos oss på
Fritidsresor. Vi önskar dig dagar fyllda med nya upplevelser!
I den här broschyren har vi samlat information som vi hoppas du kan ha
nytta av under din semester. Vi berättar om våra utflykter och ger dig tips
på platser att besöka på egen hand. Du kan dessutom läsa om den lokala
matkulturen, restauranger och shopping. Längst bak i broschyren hittar du
viktig information om något oförutsett skulle hända. Du kan även läsa om
vårt aktiva miljöarbete och sociala ansvarstagande.
Oavsett hur du vill spendera dina semesterdagar, ska du enkelt kunna
kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig med allt från att boka utflykter till
att tipsa om de bästa stränderna. Läs mer om vår service nedan.
Trevlig semester!

Om du har frågor eller behöver hjälp med något finns vi här under din
semester. På vår servicetelefon kan du ringa oss mellan kl 8-20. Vi finns på
samma nummer nattetid om något akut händer.
Sms:a oss:
Vi svarar på sms inom en timme alla dagar 8-20. Du sms:ar till det nummer
du får ett välkomstsms ifrån.
Mejla oss:
Fortsätt mejla oss på samma adress som innan avresan!
Träffa oss:
I vår hotellpärm kan du se när vi kommer till ditt, eller till ett närliggande
hotell.

Informationen i denna broschyr är insamlad i augusti 2013. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.
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Upplev på egen hand
Vill du uppleva mer av resmålet under din semester? Här får du tips på
olika aktiviteter och utflyktsmål som du kan besöka på egen hand. Hör av
dig till oss om du undrar över öppettider, hyrbil, vägbeskrivningar eller något
annat.
Vi önskar dig en trevlig upptäcktsfärd!
Agaete & Puerto del las Nieves
En frodig och vacker dal i vilken det odlas bland annat apelsiner och
citroner. I själva byn finns byggnader i 1500-talsarkitektur och nere vid
havet ligger hamnen Puerto de las Nieves som är känd för sina många
fiskrestauranger.
Agüimes & Guayadeque
Agüimes är en charmerande stad som bjuder på historia, kultur och vacker
natur. Särskilt intressant är kyrkan San Sebastian och Plaza de San Antón.
Vill du njuta av vacker natur kan du åka till Temisas som är ett av Gran
Canarias vackraste områden. I Guayadeque; en djup dal med branta
klippväggar kan du se hur människor än idag bor i grottor.
Arguineguin
En mysig fiskeby som ligger mellan Playa del Inglés och Puerto Rico.
Marknad varje tisdag kl 9–14. Du kan ta dig till Arguineguín med buss eller
båt. Det går dagliga båtturer från Puerto Rico och Puerto de Mogán.
Arucas
Längst norrut ligger öns fjärde största stad, en stad med en imponerande
katedral byggd i basaltsten. Flera bananplantager ligger runt byn som för
övrigt är trevlig att bara strosa omkring i.
Bandama
Denna lilla bergstopp vid Bandama kratern är en utav öns mest
spektakulära utsiktspunkter. Här ser du, i klart väder, hela den nordöstra
delen av Gran Canaria, Las Palmas stad, den gröna golfbanan vid
vindistriktet Bandama, samt kan du naturligtvis se ner i den 200 meter
djupa vulkankratern, som fortfarande bebos av en enslig kanarisk bonde.
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Cruz de Tejeda
Mitt på Gran Canaria, mer än 1400 m ö h och omgiven av pinje och
mandelträd kan du njuta av en vacker panoramautsikt. Härifrån kan du
bland annat se Roque Nublo; en basaltisk klippa som är över 70 meter hög.
Fataga
Längs med krokiga bergsvägar med strålande utsikt når du Fataga eller ”de
tusen palmernas dal” som man också kallar platsen. Många lokala
konstnärer har återgett Fatagas skönhet i sin konst.
Galdar
Den arkeologiskt intressanta grottan Cueva Pintada upptäcktes redan 1873
och är en viktig del i Kanarieöarnas historia. Här finns ett museum och en
arkeologisk park som är öppen tisdag–lördag 9.30–20, söndag 11–20 (sista
visningen 18). Stängt på måndagar samt helgdagarna 1/1, 6/1, 1/5 och
25/12.
Jardín Botaníco
7 km utanför Las Palmas mot Tafira och Santa Brigida hittar du Spaniens
största botaniska trädgård med runt 2000 olika växter.
Las Palmas
Missa inte att besöka den färgstarka provinshuvudstaden, Las Palmas de
Gran Canaria. Vi på Fritidsresor erbjuder flera utflykter med stopp i Las
Palmas, men besök gärna staden även på egen hand. Du kan åka hit med
lokalbussen, ta busslinje 91 från Puerto Rico, eller linje 30 från
Maspalomas, Playa del Inglés, San Agustin och Bahia Feliz.
Väl framme i Las Palmas kan du välja att stiga av bussen i San Telmo som
ligger i närheten av den gamla stadsdelen Vegueta. Här kan du promenera
runt på kullerstensbelagda gator och beundra arkitekturen. I Vegueta kan
du även besöka den gamla saluhallen, katedralen Santa Ana,
Columbusmuseet och det kanariska museet. Vid sidan av San Telmo ligger
även den välkända shoppingatan Triana.
Linje 30 stannar även i Santa Catalina-parken i den nya delen av Las
Palmas. Här ligger de flesta hotellen, shoppingcenter, varuhuset El Corte
Inglés och den 3 km långa stranden Las Canteras. Strandpromenaden
kantas av kaféer och restauranger, och här kan du betrakta hur vardagslivet
i Las Palmas blandas med turismen på ett naturligt sätt.
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flora och fauna. För mer information: www.maspalomas.com.
Oavsett om du tar dig till Las Palmas med lokalbussen eller kanske med en
hyrbil, så rekommenderar vi att du tar dig runt i staden till fots, med taxi,
eller varför inte prova sightseeingbussen "La Guagua Turística". Bussen
stannar vid flera av de mest intressanta platserna i staden, och du kan gå
av och på så många gånger du vill under dagen.
Las Palmas är även provinsens kulturella huvudstad med den årliga
karnevalen, musikfestivaler, samt föreställningar och konserter i
konserthuset Alfredo Kraus och på Teatro Perez Galdós. Efter konserten
kan rekommenderas ett besök i en av barerna på den populära Terazza
Sotavento Club vid småbåtshamnen.
Läs mer om shoppingen i Las Palmas under Shopping.
Santa Brigida & San Mateo
Santa Brigida är bl a känt för sin hotellskola och den relativt nyöppnade
Casa de Vino, som är ett litet museum som visar framställningen av det
lokala vinet, som naturligtvis också säljs till rimliga priser. San Mateo är
kanske ett av öns mest kulinariska center, vilket bäst ses på den
spännande marknaden, som arrangeras varje söndag förmiddag.
Teror
En vacker by med natursköna omgivningar och tillika Gran Canarias
religiösa centrum. I bykyrkan finns ”pinjemadonnan”, La Virgen del Pino,
som är Gran Canarias skyddshelgon. Den 8 september hedras hon med en
stor religiös fest och under den natten fylls byn med pilgrimer från hela ön.
Karneval
Gran Canaria har en av världens största årliga karnevaler, den pågår under
flera veckor och på flera orter. Dagarna och nätterna fylls med sång, musik,
dans, olika galor och inte minst det fantastiska karnevalståget som avslutar
karnevalen.
Las Palmas karneval hålls mellan 1–17 februari 2014, det stora
karnevalståget är den 15 februari. Årets tema är El Mundo de la Fantasia
(Fantasivärlden). För mer information: www.lpacarnaval.com.
Playa del Ingles karneval hålls mellan 7–16 mars 2014, det stora
karnevalståget är den 15 mars. Årets tema är Faunaval, en hyllning till öns
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Stränder
Maspalomas & Playa del Ingles
Den långa Maspalomasstranden med sina sanddyner går ihop med Playa
del Inglésstranden. Här finns något för alla vare sig du söker en lugn plats
eller en mer livlig. Maspalomasöknen ligger längs med stranden och öknen
är naturreservat som består av tre olika ekosystem. Stranden är över 5
kilometer lång, och det är populärt att promenera mellan Maspalomas fyr
Faro till Playa del Inglés. En del av stranden är nudiststrand. I utkanterna av
stränderna finns det restauranger och det ligger flera kiosker på stranden.
Vid Playa del Inglésstranden finns ett center för vattensport. Toaletter och
duschar mot avgift.
San Agustin
San Agustinstranden är en lugnare strand än Maspalomas och Playa del
Inglésstranden och sanden är mörkare. Stranden ligger i en bukt och
vågorna orkar sig knappt in, här kan du njuta på en solstol och blir du
hungrig finns ett shoppingcenter på gångavstånd som erbjuder både
internationella och nationella restauranger.
Amadores
Vit konstgjord strand med grovkornig härlig sand. Vattnet är lugnt av
vågbrytare som är byggda utanför bukten och med sitt turkosa, långgrunda
vatten är det en perfekt strand för barnfamiljer. Vid strandpromenaden finns
ett stort utbud av restauranger och caféer. Toaletter och dusch finns mot
extra kostnad. På stranden kan du hyra trampbåtar och det finns ett utbud
av olika vattensporter.
Las Canteras
Las Palmas längsta och största strand som är 3 kilometer lång, följs av en
strandpromenad i den nya stadsdelen. Här blandas turister och kanarier,
stämningen är alltid härlig på stranden och sanden är finkornig. Blir du
hungrig eller sugen på en god drink kan du alltid gå upp på
strandpromenaden som bjuder på massor av olika restauranger och barer.
Anfi del Mar
Konstgjord strand i Patalavaca med härlig vit sand som även har en pir om
du inte vill ligga på sanden. Från piren kan du kliva ner i det turkosblå
vattnet direkt från en stege. Det finns vattenaktiviteter, duschar och toaletter
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mot extra kostnad. Vid sidan av stranden ligger den populära och mysiga
strandklubben Maroa Club de Mar. Här kan du njuta i en solstol eller bara
sitta i skuggan på puffar i loungemiljö. På kvällen blir Maroa Club de Mar
mer en bar och restaurang där du kan njuta av drinkar, god mat och en
fantastisk utsikt över Atlanten.
Puerto de Mogán
Liten och mysig konstgjord strand som ligger i den lilla fiskebyn Puerto de
Mogán. Här finns det restauranger och caféer längs med stranden.
Stranden är bra för barnfamiljer, den ligger i en bukt så det blir inga stora
vågor eller mycket vind. Här finns även trampbåtar att hyra.
Puerto Rico
Den konstgjorda stranden mitt i den populära turistorten Puerto Rico ligger
mellan 2 hamnar. Här finns det vågbrytare som du kan sola och bada ifrån.
Stranden är barnvänlig och det finns ett vattensportcenter där du kan hyra
vattenscooter eller delta i andra vattensporter.

Kanarisk matkultur
Det spanska och kanariska köket har genom århundraden påverkats av
många olika kulturer. De första invånarna på ögruppen, guancherna, var ett
stenåldersfolk som livnärde sig på enkelt jordbruk och odlade bland annat
vete och bönor. De åt sällan kött och så gott som aldrig fisk. Något av det
mest karaktäristiska för öns matkultur är gofio. Detta var en av
urbefolkningens främsta näringskällor och bestod av malda och rostade
frön och rötter.
Idag lagas gofio av rostad majs och olika kornsorter. Gofio blandas med
olja och vatten till en deg och serveras tillsammans med fisk eller soppa
istället för bröd. Av gofio kan man även tillaga desserter. En annan kanarisk
specialitet är den typiska mojosåsen som serveras både till kött- och
fiskrätter. Mojo verde är en grön, mild variant med mycket persilja,
koriander, spiskummin och vitlök. Mojo picón är en röd och starkt kryddad
sås av paprika, vitlök och chili.
I takt med den ökande turismen har de flesta restauranger i turistområdena
fått en allt mer internationell prägel, men om du beger dig utanför de stora
turistområdena kan du fortfarande äta en typisk kanarisk eller spansk
måltid. När du äter bör du göra som spanjorerna, ta god tid på dig för att
njuta av maten, drycken och ditt sällskap!
Tapas
Gambas al ajillo - räkor stekta i vitlök och olja
Croquetas - kroketter av fisk, skinka eller kyckling
Tortilla epañola - spansk potatisomelett
Jamon serrano - spansk lufttorkad skinka
Queso tierno - färskost
Boquerones - ansjovis
Papas arrugadas con mojo - små potatisar kokta med havsalt, serveras
med mojo
Pan con aioli - bröd med vitlöksmajonnäs
Soppor
Gazpacho - kall soppa gjord på tomater, gurka, paprika och lök
Potaje - kraftig grönskakssoppa med bönor eller linser
Rancho Canario - kraftig soppa med kött, kyckling, kikärtor och potatis
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Sopa de pollo - kycklingsoppa
Caldo de pescado - fisksoppa, serveras ofta med gofio
Caldo de papas - soppa med potatis och pocherat ägg

mörka rommen produceras av sockerrör och Ron Miel tillagas med honung
som ger den en väldig söt och mild smak. Bör serveras väl kyld!

Huvudrätter
Sancocho - fiskstuvning bestående av saltad, kokt fisk som serveras med
sötpotatis, mojosås och gofio.
Puchero canario - gryta bestående av kyckling, nötkött, fläskkött, majs, kål,
morötter, potatis och pumpa. Kan serveras tillsammans med skyn i djup
tallrik, eller som två rätter:
Salmorejo de conejo - kanin i stark sås
Parillada de pescado - olika grillade fiskar
Viejas sancochadas - lokal fisk som är helt röd utanpå, vitt kött inuti, men
med mycket ben
Carne de cabra - getkött
Paella mixta - Paella med kött och räkor
Desserter
Mus de gofio- mousse tillagad av gofio
Helado de Bienmesabe - glass med en söt mandel- och kanelsås
Torrijas - en slags tjock minipannkaka med anis och kanel som serveras
med socker eller honung.
Arroz con leche - kall risgrynsgröt
Flan - karamellpudding
Tortitas de platano - stekt banan, serveras med honung.
Vin och andra drycker
På Gran Canaria finns en förhållandevis liten vinproduktion, den mest
kända bodegan heter ”Monte Lentiscal” och ligger i Santa Brigida. Annars
är Spanien ett betydande vinland och de mest kända vinerna kommer från
Rioja och Ribera del Duero. Många restauranger serverar husets vin, "Vino
de la Casa" som ofta smakar mycket gott.
Du kan även beställa ett glas Sangria, en sötare dryck på vin, likör eller rom
med läsk och fruktbitar i. Bland ölsorterna kan nämnas San Miguel, Estrella,
Mahou samt Tropical som produceras på Gran Canaria.
Efter maten smakar det gott med en liten kopp starkt kaffe - café solo eller
cortado (med lite mjölk i). Gran Canaria har en lång tradition av
romproduktion. De mest kända märkena heter Arehucas och Artemi. Den
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Restauranger
God mat och nya restaurangupplevelser hör semestern till. Här kan du läsa
mer om restauranger på resmålet.
San Agustín
Adio Mare
Populär restaurang belägen nära taxihållplatsen vid shoppingcentret i San
Agustin med samma ägare och trevliga service som på det populära
Espetada i Playa del Inglés. På Adio Mare serveras ett stort urval av
välsmakande pizzor, pastarätter, tapas, kebab och kötträtter. Ett tips är att
prova Pizza kebab Adio Mare eller deras utsökta plankstek. Tel 928 77 89
24.
Greek Taverna
Under åren har välkända Greek Taverna, belägen i shoppingcentret, blivit
en stor favorit bland både turister och bofasta. Om du varit på semester i
Grekland är chansen stor att du hittar de goda grekiska rätter som du
smakade där på denna populära taverna. Restaurangen har egen import av
grekiska råvaror och produkter. Skandinavisktalande personal.
www.sabordegrecia.com. Tel 928 76 67 85.
Tre Hjärtan
En mycket välkänd och omtyckt restaurang i San Agustin. Källarmästare
Enrique Marquinas meny har stor variation, allt från öns bästa Sjötunga
Waleska till välsmakande Chateaubriand. Livemusik och dans till välkända
låtar på kvällarna. Dagens rätt serveras mellan 11.00-14.45 för 6,25 €.
Beläget på översta våningen i shoppingcenter San Agustin.
Skandinavisktalande personal, för bordsbeställning ring 928 76 11 37.
Piccolo Italia
Piccola Italia är en nyrenoverad restaurang där du får en fantastisk
gastronomisk upplevelse från det italienska köket. Färsk hemlagad pasta,
pizza, lamm, vilt och färsk fisk är en del av menyn som gör denna
restaurang unik i sitt slag. Här erbjuds också glutenfri pasta och pizza samt
gratis utkörning. Shoppingcenter San Agustin andra våningen nära
taxistoppet. Tel 928 77 41 22.
Playa del Inglés, Maspalomas och Meloneras
Asia Palace
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Mitt på restauranggatan, Avenida de Tirajana, ligger en av öns bästa
kinesiska restauranger. Här serveras alla kända kinesiska rätter, samt ett
brett utbud av andra asiatiska specialitéer. Restaurangen är mysigt inredd i
kinesisk stil och den vänliga betjäningen medverkar till atmosfären och
helhetsupplevelsen. Ska det vara kinesiskt så ska det vara Asia Palace.
Avda. Tirajana 9. Tel 928 77 50 66.
Bali
Sedan 1978 har restaurangen Bali i Playa del Inglés givit matupplevelser
från det indonesiska köket till turister från alla världens länder.
Restaurangens inredning, serveringspersonal och naturligtvis de utsökta
rätterna är alltihop en del av en genuint exotisk kväll på Bali. P.g.a. succén i
Playa del Inglés har Bali nu också öppnat en restaurang i Meloneras med
samma stil och menykort. Telefon: 928 76 32 61.
Café de Paris
På flera ställen i Playa del Inglés, Maspalomas och Meloneras hittar du
detta svenska konditori med nybakade kakor, bröd, smörgåsar och gott
svenskt kaffe. Födelsedags- och bröllopstårtor kan förbeställas. Café de
Paris är mycket mer än ett konditori, det är också ett mysigt ställe att mötas
på eftermiddagen för en glass eller en drink. Tel 928 76 02 01. Avenida
Tenerife 11, Shopping Center Yumbo och Boulevard Faro.
Capaco
I stadsdelen San Fernando ligger denna lilla trevliga tapasbar som i många
år varit en favorit hos besökarna i Playa del Inglés. Menyn består av ett
stort urval av läckra tapas, lokala rätter och viner från hela Spanien.
Capaco har en trevlig terrass som kvällstid erbjuder en skön stämning. Tel
928 76 11 24 / 636 44 69 71. Calle La Palma 16, San Fernando.
Den Danske Kro
I Yumbocenter ligger denna lilla pärla där Bent ser till att skandinaviska
semestergäster inte behöver sakna köttbullarna, revbensspjällen eller den
grillade korven under vistelsen här på Gran Canaria. Värdparet och de
många stamgästerna ser till att stämningen är på topp och att maten
smakar exakt som om mor själv hade lagat den. Tel 649 51 87 02.
Espetada
En liten populär familjerestaurang med bra service och trevlig stämning. De
massiva träbjälkarna och tegelgolvet bidrar till den rustika känslan och det
grillade köttet tillhör utan tvivel det bästa på ön. Menyn är omfattande och
det finns med säkerhet något för varje smakriktning. Espetada har på några
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få år blivit så pass populärt att bordsbeställning rekommenderas. Tel 928
77 60 28 / 637 82 11 43.

portioner till bra priser. Internationella rätter som pizza, pasta, frukost och
mycket mer. Öppet dagligen fram till kl 02.

Greek Village
Denna populära restaurang i hjärtat av Playa del Inglés, har inte bara alla
grekiska läckerheter på sin meny utan också en rad moderna delikatesser.
Vi rekommenderar att du börjar med meze och sedan provar den goda
lammgrytan kleftiko. Restaurangen har egen import av grekiska råvaror och
andra produkter och den välsmakande maten serveras i en avslappnad
grekisk miljö. Skandinavisktalande personal, öppet hela året.
www.sabordegrecia.com. Tel 928 77 36 64. Avenida Sargentos
Provisionales 32.

Restaurante El Reno
Restaurant Reno – food á la Granny Reno är det spanska ordet för ren,
vilket du hittar i flera av våra rätter. Vi är en nordisk restaurang med en
touch av spanska smaker. Vår mat är baserad på hemlagade, färska
produkter och nordiska specialiteter kombinerade med allt från
nordeuropeiska köket till spanska smaker. www.restaurantreno.es. Avenida
de Tirajana, Apartamentos Roque Nublo. Tel 928 77 50 92.

Kuparipannu
Kuparipannu är en lugn finsk familjedriven restaurang. På den breda menyn
finns lika många finska specialiteter som internationella. Restaurangen
erbjuder även vegetariska och glutenfria rätter och organiserar privata
event för stora, som små, grupper. Avda de Tirajana 25. Tel 928 77 12 58.
Las Brasas Steak House
Las Brasas är en riktig klassiker bland skandinaver på Gran Canaria.
Menyn innehåller både skandinaviska och internationella rätter, husets
specialitet är färsk fisk eller kött som grillats på träkolsgrillen. På Las Brasas
är maten och servicen på topp, så bordsbeställning rekommenderas!
Avenida de Tirajana 28. Tel 672 463 971.
Pica Pica
Pica Pica är en ny färgstark tapasrestaurang i Playa del Inglés som
erbjuder tapas över det vanliga. Här serveras både spansk-och
grekiskinspirerade rätter som är lagade med känsla. Med stor variation av
läckra tapas, härlig atmosfär och trevlig personal blir denna lite
undangömda restaurang lätt en favorit. För ovana tapas ätare har kocken
själv kombinerat menyer som passar alla smaker och för varje månad
ändras menyn och tapasrätterna blir anpassade till säsongen. Tel 928 76
01 54 / 699 88 52 17. Runt hörnet av Centro Comercial Jardin del Sol före
gångbron.
Red Cow
Internationell restaurang och bar i Prisma shoppingcenter. Red Cow har
blivit mycket populär bland skandinaviska turister eftersom de visar de
viktigaste skandinaviska evenemangen och sportshändelserna, som
ishockey, handboll, Idol, melodifestivalen och nyheterna. Här serveras stora
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San Remo
Den lite undangömda italienska restaurangen San Remo har allt vad pasta
och pizza älskare gillar. Här känner man Italien i luften och restaurangen
ger en hemtrevlig känsla med sina enkla trämöbler och röda dukar. Maten
är lagad med själen och servicen från det italienska paret som äger
restaurangen är på hög nivå. Njut av en god pastarätt eller en italiensk
pizza, ett tips är att starta middagen med deras carpaccio som alltid smakar
lika gott. Avda de Gran Canaria, Apartamentos Los Molinos. Tel. 928 76 98
84.
Steak House Chili's Tex Mex
En äkta Tex-Mex restaurang vid lägenhetskomplexet KOKA mitt i Playa del
Inglés. På Chili's serveras ortens bästa fajitas, tacos, nachos, guacamole,
frozen margaritas och allt annat som du förväntar dig finna på en Tex-Mex
restaurang. Mycket trevlig personal och bra stämning. Avenida de Tenerife
17. Tel 672 463 970.
SUBWAY®
SUBWAY® är kända för sina subs (baguetter) och sallader. Här kan du
göra din egen sub eller sallad precis som du vill ha den! Suben görs direkt
när du beställer med nybakat bröd, välj dina egna tillbehör och grönsaker.
Passar perfekt att ta med sig till stranden. Beläget i närheten av Yumbo
Center.
Taberna La Caña
På kort tid har denna familjedrivna restaurang blivit väldigt populär bland
både turister och lokalbefolkningen. Förmodligen beror det på den stora
variationen av autentiska spanska rätter och utsökta tapas till rimliga priser,
som serveras i en smakfullt inredd lokal eller ute på terrassen. Taberna La
Caña har därför blivit inkluderad i restaurangguiden "Que Bueno Gran
Canaria", tillsammans med öns övriga bästa restauranger, på rekordtid. Tel

Boka din resa på www.fritidsresor.se

928 76 15 53. Avenida Tenerife 4.
Tango Tapas
Vill du äta äkta kanarisk mat så rekommenderar vi er Tango Tapas.
Restaurangen har 50 olika tapasrätter lagade med kärlek. Missa inte den
kanariska potatisen med mojosås, papas arrugadas. Med levande spansk
musik, trevlig och kunnig personal blir ett besök på Tango Tapas en helkväll
i spansk anda. Bord kan beställas via sms eller mail till tel. +34 609 47 08
15, juantangotapas@hotmail.com och ni får bekräftelse tillbaka.
Restaurangen har wifi. Apartamentos Los Molinos. Juan 609 47 08 15,
Natalie 656 41 88 08.
Puerto Rico, Amadores och Mogán
Acaymo
De bästa restaurangerna ligger ofta lite undangömda från de populäraste
turistområdena. Så är det också med den här pärlan som du hittar ca 6 km
från Puerto de Mogán, på vägen mot byn Mogán. Acaymo serverar
autentisk kanarisk mat, som utsökta tapas, kolgrillat kött och mycket mer i
en drygt 100 år gamla byggnad. Vid lunch kan du välja dagens rätt och
annat från menyn. Tel 928 56 92 63.

La Taberna Timanfaya
Den enda bevarade grottrestaurangen på den södra delen av Gran
Canaria, vilket gör denna restaurang unik. Här används ingredienser av den
finaste kvalitén för att erbjuda en smakupplevelse utöver det vanliga. De
serverar vin från hela Spanien samt vin från de olika Kanarieöarna.
Konstutställningen från olika kanariska artister medför en harmonisk
atmosfär i den rustika restaurangen. www.lataberna.cc. Av.Veneguera,
Apartamentos Timanafaya. Tel 928 72 54 53.
Ulvova Mylläri / Møllerstuen
Den finska restaurangen Ulvova Myllari / Møllerstuen ligger i Puerto Ricos
strandområde vid den nya hamnen. Här erbjuds finska och norska
specialiteter samt internationella rätter. Restaurangen är känd för sina
stora, smakrika biffar och pizzor. På kvällen bjuds det på dans och karoke
på sidan av restaurangen. Här finns finska tv-kanaler.
www.ulvovamyllari.com. Tel 928 56 10 34.

Big Horn Steak House
I ett isolerat hörn av shoppingcentret ligger denna stämningsfulla
restaurang med kanske de bästa kötträtterna på ön. Big Horn Steak House
är en norsk franchisekedja som först och främst serverar välsmakande
kötträtter. Restaurangen bjuder även på andra varierande rätter.
Bordsbeställning rekommenderas. Tel 928 56 19 03.
Grill Amadores
Denna restaurang skiljer sig från andra restauranger i Amadores med sin
vänliga personal, ledd av ägaren Santiago och hans fru och av deras
delikata mat som består av tapas, färsk fisk och inte att förglömma deras
fantastiska köttfiléer tillagade på grillen. De har även en stor variation av
spanska och lokala viner. Öppet varje dag till frukost, lunch och middag på
Amadoresstranden. Tel 666 54 31 67.
SUBWAY®
SUBWAY® är kända för sina subs (baguetter) och sallader. Här kan du
göra din egen sub eller sallad precis som du vill ha den! Suben görs direkt
när du beställer med nybakat bröd, välj dina egna tillbehör och grönsaker.
Passar perfekt att ta med sig till stranden. I Puerto Rico hittar du
SUBWAY® i shoppingcentret.
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Shopping
På Gran Canaria är momsen lägre än i andra delar av Europa, vilket gör att
många varor är billigare att köpa här. Det gäller t ex elektronik, kosmetika,
alkohol, tobak samt en del märkesvaror.
Du bör vara uppmärksam på vart du handlar och alltid be om kvitto. Undvik
att handla elektronik i basarer eller på marknader. För att vara säker på att
du fått varan du köpt kolla alltid produkten innan du lämnar butiken och se
till att du har ett kvitto. Vi rekommenderar att du enbart köper din elektronik
på Visanta. Där är du garanterad en äkta vara till ett bra pris. Visanta har
två butiker, en i Playa del Inglés och en i Las Palmas (Santa
Catalinaparken). För kosmetika rekommenderar vi Fund Grube.
Om du betalar med kort måste du visa legitimation, ta därför alltid med
id-handling vid shopping.
Las Palmas
Avenida Mesa y Lopez – Avenyn är mest känd för det stora varuhuset El
Corte Inglés. Varuhuset består av 2 byggnader som ligger mittemot
varandra. På ena sidan är det mest kläder och kosmetika och på den andra
sidan säljs det bl a böcker, elektronik och husgeråd. Runt El Corte Inglés
finns ett stort utbud av modebutiker för alla åldrar och prisklasser, bl a
Cortefiel, Zara, Massimo Dutti, Mango, Benetton, Pull & Bear och
Springfield.
Triana – Den långa gågatan i närheten av den gamla stadsdelen Vegueta.
Här ligger flera av de ovannämnda butikerna och på tvärgatorna ligger en
del exklusivare butiker. På gatan ovanför, Calle Cono, kan du hitta små
butiker med lite mer alternativa märken. Det finns gott om små caféer och
restauranger runt Triana där du kan njuta av en kaffe eller en matbit.
El Muelle – Shoppingcenter som ligger i hamnen vid Catalina Parken. Här
hittar du modekläder för alla åldrar och skor, väskor och smycken. På den
översta våningen ligger många restauranger och caféer med utsikt över
hamnen och staden.
Las Arenas – Stort shoppingcenter längst bort på Las Canteras. Här hittar
du bland annat butiker som H&M, Cortefiel, Primark, Promod och Fund
Grube.
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Las Terrazas – Stort outletcenter i utkanten av Las Palmas med klädbutiker
som Nike, Mango, Desigual, Levi's och elektronikkedjan MediaMarkt.
Mirador – Ligger ovanför Las Terrazas på andra sidan motorvägen. Här
finns ovannämnda butiker och ett större utbud av restauranger. Även Fund
Grube hittar du här.
Vecindario
Atlantico Shoppingcenter – Det största shoppingcentret på den södra delen
av ön. Atlantico har många modebutiker, sportaffärer, skorbutiker,
leksaksaffärer och en väldigt stor supermarket, Carrefour. Här finns även
flera restauranger och caféer. Du tar dig enkelt hit med buss från de olika
resorterna på södra Gran Canaria.
San Fernando
Bellavista Shoppingcenter – Här finns flera klädbutiker som Stradivarius,
Pimkie och Punto Roma. Du hittar även frisör, apotek och bank runt
omkring shoppingcentret och lite större matvarubutiker som HiperDino,
SPAR och Mercadona. I San Fernando kan du även handla på Lidl.
El Tablero
Centro Comercial El Tablero – Nytt shoppingcenter som öppnade vintern
2012. Här finns en del klädbutiker och en större matvarubutik, HiperDino.
Playa del Inglés
Shoppingcenter Yumbo – Här ligger både Visanta & Fund Grube. Var
uppmärksam på att det i Yumbo och runt omkring i Playa del Inglés finns
många butiker som säljer elektronik och kosmetika av varierande kvalitet.
Shoppingcenter Kasbah – Parfymbutiker och restauranger finns det gott om
i detta shoppingcenter som ligger i Playa del Inglés nattklubbsdistrikt.
Shoppingcenter Plaza de Maspalomas – En trappa ner i shoppingcentret
finns ett fåtal små butiker med kläder och kosmetika. Kvaliten av kläder och
andra produkter kan variera.
Maspalomas/Meloneras
I och omkring shoppingcentren Varadero och Oasis Beach och vid
strandpromenaden finns flera butiker, vissa med mer exklusiva märken. Här
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hittar du även Fund Grube.
Marknader
Arguineguin – tisdag
Här finns allt från hantverk till kläder, smycken, souvenirer och elektronik.
Var uppmärksam på att filmer, elektronik, musik och klockor som säljs på
marknaden oftast är kopior.
San Fernando – onsdag & lördag
Stor marknad som är välbesökt av både turister och öbor. Här hittar du
samma saker som på ovannämnd marknad.
Puerto de Mogán – fredag
Marknad som sträcker sig längs med hamnen i den gamla fiskebyn Puerto
de Mogán. Här hittar du samma saker som på ovannämnda marknader.
San Mateo – söndag
Bondemarknad med frukt, grönsaker, bröd och olika ostar. Här hittar du
kanariska delikatesser och hantverk.
Las Palmas – söndag
Marknad i Santa Catalina, den nya stadsdelen. Här säljs kläder, smycken,
filmer och mycket annat.
Alla marknader är öppna mellan 9.30 -14.00.

Reko resande - att resa hållbart
Fritidsresor myntade begreppet "reko resande" redan för mer än tio år
sedan. Det vi menar är att vi strävar efter en balans där resenärer och
researrangörer gemensamt tar långsiktigt ansvar för klimat, kultur,
människor och djur.
Vårt ansvar är att vår verksamhet har minsta möjliga negativa inverkan på
de miljöer dit vi arrangerar resor - på både kort och lång sikt.
Vårt sociala ansvar
Fritidsresor följer de beslut som folkvalda politiker, myndigheter och UD
fattar. Samtidigt är det varje resenärs ansvar att ta ställning till vart och hur
man vill resa.
Fritidsresor stöder den internationella konventionen om mänskliga
rättigheter, FN:s barnkonvention, ILOs kärnkonventioner om arbetsrätt,
RIO-deklarationen för miljö- och utveckling och FN:s konvention mot
korruption. Det vill vi att våra hotell också ska göra. Därför måste alla hotell
underteckna vårt hållbarhetskontrakt.
Vi anlitar främst lokalt ägda hotell och är måna om att erbjuda våra kunder
olika boendeformer - från självhushåll till all inclusive. Samtidigt är det svårt
att dagligen kontrollera hotellens verksamhet. Vi följer dels själva upp
hotellens arbete och samarbetar med organisationen Travelife. Skulle du
misstänka missförhållanden inom vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss
så vi kan utreda saken.
Fritidsresor var först i världen att underteckna ECPATs uppförandekod för
reseföretag mot sexuell exploatering av barn. Det är vi stolta över. Skulle du
misstänka att ett barn utnyttjas sexuellt, gör så här:
- Reagera direkt. Konfrontera. (Visa att du uppmärksammat händelsen.)
- Anmäl din misstanke till lokal polis. Telefonnummer finns i denna folder.
- Kontakta Fritidsresors personal som hjälper dig att larma nordisk polis om
nordbor misstänks vara inblandade.
Miljövänligare semester
Resor orsakar utsläpp, förbrukar energi och genererar avfall. Så är det.
Men det kan minskas genom vårt och ditt engagemang. Fritidsresors
charterflygbolag TUIfly Nordic och alla våra BlueVillage är miljöcertifierade
enligt ISO 14001.
Klimatkompensera eller lämna ett klimatbidrag
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Klimatkompensera gärna din flygresa. Eller lämna ett klimatbidrag. Varför
inte både och? På vår hemsida berättar vi hur du kan göra.

Fatagadalen på södra Gran Canaria. Området i Fatagadalen drabbades
svårt vid en skogsbrand för några år, och vi kommer återplantera flera olika
sorters träd, med prioritering på endemiska arter.

Några enkla tips för en hållbarare resa
1. Kultur och miljö är ofta det värdefullaste lokalbefolkningen kan dela med
dig. Tänk på att handel med utrotningshotade djur och växter samt
antikviteter är förbjudet i stora delar av världen. Förbudet gäller säljare och
köpare och omfattar produkter av till exempel korall, ormskinn, krokodil,
sköldpadda samt vilda orkidéer och kaktusar.
2. Visa hänsyn till lokala sedvänjor. Var nyfiken. Räkna det som självklart
att inte kunna bete sig "som hemma". Var ödmjuk och visa respekt genom
att bland annat klä dig korrekt. Anlita gärna en lokal guide.
3. Ta god tid på dig. Hövlighet och tålamod öppnar ofta dörrar till positiva
upplever och vänskap. I många kulturer uppfattas brådska som ett uttryck
för oartighet.
4. Visa respekt. Fråga innan du fotograferar. Undvik att visa eller provocera
fram ilska - att mista självbehärskningen betyder i många kulturer att man
förlorar ansiktet.
5. Vid en lyckad affär är bägge parter nöjda. Använd humor och ha
tålamod. Utnyttja inte motpartens fattigdom.
6. Ge inte pengar till barn som tigger. Ge hellre till föräldrar, lärare eller
lokala humanitära organisationer. Barn som tjänar mycket på tiggeri
försummar ofta sin skolgång.
7. Köp lokalproducerat. Bidra än mer till den lokala ekonomin. Samtidigt
hålls lokala traditioner och hantverk vid liv.
8. Stöd miljömedvetna utflyktsalternativ. Om turen kostar lite mer går ofta
de extra kronorna till att bevara miljö- och kulturarv.
9. Spar på naturresurser. Ta en snabb dusch istället för ett bad, använd AC
så lite som möjligt, sopsortera om möjligt, köp returförpackningar, följ
upptrampade stigar och vägar och besök gärna lokala naturparker.
10. Res gärna under lågsäsong! Det är inte bara billigare - utan även lättare
att få kontakt med lokalbefolkningen som har mera tid. Samtidigt bidrar du
till att inte anstränga resmålets miljö- och kulturgränser.
Tipsen är framtagna av UNESCO för Fritidsresor
TUI Nordics "egen" skog på Gran Canaria
Fritidsresor och TUI Nordic har startat ett samarbete med Foresta som
arbetar med att återplantera skog på Gran Canaria.
Under fem år kommer vi hjälpa till att plantera ca en hektar skog i
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Om något händer
Ambassad/konsulat
Svenska konsulatet: Calle Luis Morote 6, 4:e våningen. Las Palmas. Tel
928 26 17 51.
Sjukhus
Hospiten Clinica Roca, Buganvilla 1, San Agustin, Tel 928 76 90 04 och
928 76 90 36. Dygnet-runt-öppet och skandinavisktalande personal.
Läkare/tandläkare
Bahía Feliz: Euro Nordic, vid spacentret, tel: 928 771 510/928 762 742.
Las Palmas: Inter Clinic, Calle Sagasta 62. Tel 928 27 88 26/928 26 90 98.
San Agustín, Playa del Inglés, Maspalomas och Meloneras: Clinica
Euro Nordic, Avda de España 1, ed. Buenas Aires vid Shoppingcentret
Yumbo. Tel: 928 771 510, 928 762 742.

Reseförsäkring
Fritidsresor samarbetar med försäkringsbolaget ERV (tidigare Europeiska).
Om du har tecknat en reseförsäkring via Fritidsresor och får behov av akut
sjukvård eller annan akut hjälp i samband med sjuk- eller olycksfall, ser vi
till att du kommer till rätt sjukhus/klinik på resmålet.
Vid allvarlig sjukdom, olycksfall eller om du måste resa hem i förtid, ska du
kontakta ditt hemförsäkringsbolags larmcentral eftersom din försäkring via
oss är en tilläggsförsäkring. De flesta hemförsäkringsbolag samarbetar med
SOS International: +45 70 105050. ERV ersätter din självrisk.
Kom ihåg att spara kvitton på alla utgifter som du haft i samband med
skadan och spara ditt läkarintyg så att du får rätt ersättning från
försäkringen. Skadeanmälan kan göras både under och efter resan. Vid
akut behov av kompensation för utlägg för t.ex. läkarbesök under pågående
resa, anmäl ärendet på www.erv.se under "ansök om ersättning" eller
kontakta ERV på telefon +46 770 456900.

Puerto Rico, Amadores och Playa de Cura: Clínica Scandinavica, calle
Rio Piedras 2. Tel 900 777 770.
Taurito, Puerto de Mogán: Centro Medico Mogán, hotel Taurito Princess
och Pasaje el Paraiso i Puerto de Mogán. Tel 928 565 090.
Jourhavande medmänniska/Turistkyrkans SOS
Evangeliska Turistkyrkan har öppet dygnet runt för samtal. Tel 607 80 67
92 (oktober-april).
Polis
Nödnummer: Tel 112.
Bahía Feliz, San Agustín, Playa del Inglés och Maspalomas:
Polisanmälan görs hos Policía Nacional/Comisaría de Maspalomas.
Las Palmas: Polisanmälan görs hos Policía Nacional / Isleta.
Puerto Rico, Amadores, Puerto de Mogan, Playa del Cura, Taurito och
Patalavaca: Polisanmälan görs hos Guardia Civil i Arguineguín.
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