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CALDERA DE TABURIENTE

WANDELINGEN

NAAR HET HART VAN LA PALMA

ALGEMENE INFORMATIE

Maandag en Zaterdag
42,00€ Volwassene
21,00€ Kinderen
Wandeling met gids
16 km
+ 100 m. / – 700 m.
ca 6 uur

Als je een natuurliefhebber bent, is de afdaling in het hart van deze krater een ervaring die je niet
mag missen. De Caldera de Taburiente is de grootste erosiekrater ter wereld, heeft een diameter
van ca 8 km en wanden tot 2 km hoogte. Je weet niet wat je ziet! En wat een verscheid enheid aan
soorten flora en fauna beleef je hier, schitterend gewoon!
Niet voor niks is de Caldera de
Taburiente in 1954 uitgeroepen tot nationaal park.

We starten onze wandeling bij de Mirador de Los Brecitos (1.040 m hoogte) en dalen af in de
spectaculaire schoonheid van La Palma. We snuiven de heerlijke geuren op van het Canarische
dennenbos... ondertussen genietend van een prachtig uitzicht in het Nationaal Park en op de Pico
Bejenado. Wat een belevenis!
De PR LP 13 trail brengt ons in het hartje van de Caldera de Taburiente via houten bruggetjes,
ravijnen met permanente waterlopen, beekjes en watervallen. Hier beleef je ongetwijfeld klim- glijdaal- en kijkplezier, het stelt onze benen op proef maar wordt gecompenseerd met prachtige
uitzichten. Niet te vergeten de majestueuze Roque Idafe, heilig symbool geweest voor de Guanches,
de natuurinwoner.
We bereiken, La Cascada de Colores, representatief icoon van het eiland waar oker, groene en
roodachtige tinten zich op magische wijze mengen, wat een fantastische kleurenpracht . Dit is een
idyllische plek, zo mooi en bijzonder!
Bij de campeerplaats genieten we van een heerlijk
verfrissende duik in het koele en kristalheldere water.
De terugweg loopt via de Barranco de Las Angustias waar de speciale rotsformaties onze aandacht
trekt. Wat een waanzinnig mooi gebied!
Kom en voel de hartslag van La Palma, want La Palma is veel meer dan een vulkaan.

ALGEMENE AANBEVELINGEN
•

Comfortabele kleding en geschikt
schoeisel.

•

In de wintermaanden warme kleding.

•

Aanbeveling: zonnecrème, zonnebril en
pet/hoed

•

Genoeg eten en drinken voor de hele dag

•

Mobiele telefoon met opgeladen batterij.

•

Vergeet je camera niet, want die heb je
ongetwijfeld nodig
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MARCOS Y CORDERO

WANDELING

DE MAGIE VAN WATER

ALGEMENE INFORMATIE

Dinsdag en Donderdag
52,00€ Volwassene
Wandeling met gids
12,5 km
+ 150 m. / – 1000 m.
ca 5 uur

De magie van water is de hoofdrolspeler in het avontuur naar de bronnen van Marcos en
Cordero. Laat je omringen door een unieke vegetatie,wandel door galerijen die in het
midden van een berg zijn uitgehouwen, observeer hoe het water uit de rotsen stroomt en
voel de stilte in het midden van een dicht en weelderig laurierbos .
Onze 4X4 voertuigen brengt ons via een bospad naar boven tot de Casa del Monte , het
startpunt van de wandeling op ongeveer 1.300 meter hoogte.
Dit oude pad (PR-LP 6) gaat door 13 tunnels die direct door de rots zijn gegraven om het
water te kanaliseren, dat voorheen vrij door het ravijn wegliep. De ontdekking van de
bronnen, waaruit het frisse en schone water op een bijna magische manier uit de rots
stroomt, is een van de mooiste geschenken die de natuur in dit gedeelte van het eiland
biedt.
Kijk rond en geniet! Wat een indrukwekkende plek vol leven!
We dalen af door de bekende Barranco del Agua om Los Tilos te bereiken, een weelderig
laurierbos, beschouwd als een overblijfsel van het Tertiaire tijdperk. Dit heeft de aandacht
getrokken van tal van experts die La Palma uitgeroepen heeft tot beschermd natuurgebied
We bezoeken het bezoekerscentrum om ons te verdiepen in de geschiedenis en
kenmerken van deze unieke plek, en sluiten de route af met een bezoek aan de
spectaculaire waterval van Los Tilos, een beeld om vast te leggen zodat je er elke dag van
kunt blijven genieten.
Het zit zo: La Palma is veel meer dan een vulkaan.

ALGEMENE AANBEVELINGEN
•

Comfortabele kleding en geschikt
schoeisel.

•

In de wintermaanden warme kleding.

•

Aanbeveling: zonnecrème, zonnebril en
pet/hoed. Regenjas, helm en zaklamp.

•

Genoeg eten en drinken voor de hele dag

•

Mobiele telefoon met opgeladen batterij.

•

Vergeet je camera niet, want die heb je
ongetwijfeld nodig
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ROQUE DE LOS MUCHACHOS

WANDELING

NAAR DE HEMEL VAN LA PALMA

ALGEMENE INFORMATIE

Woensdag en Zondag
42,00€ Volwassene
21,00€ Kinderen
Wandeling met gids
7 km
+ 150 m. / – 200 m.
ca 4 uur

Op de hoogste top van La Palma, de Roque de Los Muchachos (2.426 m) geniet u een
onvergetelijk en prachtig panoramisch uitzicht. De wolkenzee is hier een uniek schouwspel. De
lucht op La Palma is ZO helder en schoon dat deze plek één der beste locaties ter wereld is om de
sterrenhemel te bestuderen. DÉ plek voor een sterrenwacht!
Vanaf de Mirador del Roque de Los Muchachos nemen we de GR-131, ook bekend als "El Bastón",
grenzend aan de top van de Caldera de Taburiente National Park.
De route begint met een opmerkelijke oneffen pad maar neemt beetje bij beetje af wanneer we in
de buurt van de telescopen komen. Hier observeren we deze eigenaardige wetenschappelijke
infrastructuren.
We genieten indrukwekkende diepte- en vergezichten in het hart van de Caldera de Taburiente,
een van de grootste erosiekraters en geologische juwelen ter wereld.
Al wandelend raak je niet uitgekeken op de verscheidenheid van vegetatie zoals ceders, codeso's,
bezems, topgedachten en tajinastes.
In de lente staan deze wondermooie gigantische tajinastes in bloei, een lust voor het oog! Het
pad kruist een basaltische stenen muur, de Muur van Roberto, protagonist van een unieke legende.
Ten noorden van de Caldera de Taburiente geven de vulkanische rotsen een onwerkelijk asp ect
aan het landschap: we zijn in de Mirador de Los Andenes, van waaruit je bijna in zijn geheel het
kanaal van de Barranco de Las Angustias kunt zien.
Vanaf hier loopt het pad kronkelend langs de verschillende obstakels die de orografie van de plaats
ons biedt om de Pico de La Cruz te bereiken, een punt dat ons op heldere dagen in staat stelt om El
Hierro, La Gomera en Tenerife te zien.
Wat een geschenk is het om naar de
Palma is veel meer dan een vulkaan.

hemel van La Isla Bonita te wandelen, want La

ALGEMENE AANBEVELINGEN
•

Comfortabele kleding en geschikt
schoeisel.

•

In de wintermaanden warme kleding.

•

Aanbeveling: zonnecrème, zonnebril en
pet/hoed

•

Genoeg eten en drinken voor de hele dag

•

Mobiele telefoon met opgeladen batterij.

•

Vergeet je camera niet, want die heb je
ongetwijfeld nodig
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PORIS DE CANDELARIA

WANDELING

OP ZOEK NAAR DE PIRATENBOCHT

ALGEMENE INFORMATIE

Woensdag
42,00€ Volwassene
21,00€ Kinderen
Wandeling met gids
7 km
+ 50 m. / – 700 m.
ca 5 uur

Tijarafe, een dorpje vol levende tradities ten noordwesten van La Palma, biedt ons de
mogelijkheid om een verborgen plek van bijzondere schoonheid te ontdekken: de Porís de
Candelaria. In deze gemeente, 700 meter boven de zeespiegel, vinden we de Barranco del
Jurado: hier begint onze wandeling, op zoek naar een klein paradijs dat verborgen ligt
onder een indrukwekkende klif direct aan zee.
Via de PR LP 12.2 trail dalen we via een mooi aan gelegd wandelpad af richting kust.
Geniet van dit fraaie uitzicht over een indrukwekkende ravijn met bijna verticale wanden
die tot 620 meter hoogte kunnen reiken. We ontdekken eigenaardige geologische
formaties, landbouwgebied, vogelpopulaties en interessante soorten flora. Om deze reden
is het geclassificeerd als een beschermd natuurgebied.
De ravijn wordt geleidelijk smaller als we een kronkelend pad afdalen dat ons naar het
strand van Jurado brengt, een kustnederzetting die vroeger diende als een zeehaven waar
koopwaar binnenkwam en vertrok, vooral zout en vis.
Laat je verrassen door een prachtig uitzicht in de ravijn en de immens blauwe zee via een
bochtenrijk pad terwijl we de rechteroever van de ravijn El Jurado beklimmen,
vergelijkbaar met het afdalingspad.
In minder dan een half uur te voet en met zicht op de steile en abrupte westkust van het
eiland, komen we aan bij deze merkwaardige natuurlijke haven, gebouwd ter ere van de
Maagd van Candelaria, waar we vrije tijd zullen hebben alvorens we de terugreis starten..
Deze gigantische grot van ongeveer 50 meter hoog, de rij met witte huizen van een eeuw
oud, de intens blauwe kleur van het kristalhelder water van de zee en de rust maakt van
dit alles een magische plek...Welkom in de Porís de Candelaria.
Hier staat de tijd stil. Hier ben je sprakeloos. Onze zoektocht naar het kleine paradijs is
voorbij.
Nogmaals bevestigen we: La Palma is veel meer dan een vulkaan.

ALGEMENE AANBEVELINGEN
•

Comfortabele kleding en geschikt
schoeisel. In de wintermaanden warme
kleding.

•

Aanbeveling: zonnecrème, zonnebril en
pet/hoed. Badpak en handdoek. Zwemstop
indien het weer en de omstandigheden het
toelaten.

•

Genoeg eten en drinken voor de hele dag

•

Mobiele telefoon met opgeladen batterij.

•

Vergeet je camera niet, want die heb je
ongetwijfeld nodig
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CUBO DE LA GALGA

WANDELINGEN

EEN WAARDEVOLLE NATUURLIJKE SCHAT

ALGEMENE INFORMATIE

Dinsdag
42,00€ Volwassene
21,00€ Kinderen
Wandeling met gids
7 km
+ 300 m. / – 300 m.
ca 4 uur

Het eeuwenoude bos van de Cubo de la Galga in Puntallana is een waardevolle natuurlijke schat. Na
een bezoek aan dit gebied begrijp je waarom La Palma bekend staat als het Groene Eiland.
Bent u wandel- en natuurliefhebber, dan mag u deze route niet missen. Ontdek het weelderige
laurierbos waarvan de oorsprong teruggaat tot de Tertiaire periode. Begrijpelijk dat u versteld staat van
de bladrijkheid want dit bos werd meer dan 20 miljoen jaren geleden geboren.
Hier is de
groene kleur de protagonist, we bewonderen plantensoorten
zoals laurierbomen,
lindebomen, viñátigos, barbusanos en ongelooflijke grote varens. Hier voelt u zich ongetwijfeld “één” met
de natuur!
We wandelen langs gebieden waar de luchtvochtigheid merkbaar hoger is en het zonlicht nauwelijks
aankomt. Een uniek gebied om nooit te vergeten!
Nadat we ons hebben ondergedompeld in de “Cubo de La Galga”, stijgen we naar de Mirador de Somada
Alta, op 900 meter. Na een matige inspanning wordt u beloond met een fraai uitzicht op het dorpje San
Adrés y Sauces en op heldere dagen ziet u zelfs de naburige eilanden Tenerife en La Gomera liggen.
In het laatste deel van onze wandeling bezoeken we het kleine gehuchtje van de Mirador de San
Bartolomé, gelegen tussen de ravijnen van Nogales en La Galga. Mirador de La Montaña beter bekend als
de Salto del Enamorado, tevens een indrukwekkende plek om s nachts een van de mooiste
sterrenhemels te spotten.
Deze plek biedt een ongeëvenaard panoramisch uitzicht op de gemeente met agrarische traditie en een
deel van de oostelijke helling van La Palma.
Korte beschrijving van deze interessante route: bergen bedekt met een groene mantel, imposante
ravijnen die samensmelten met de oceaan, kliffen... plus een origineel standbeeld dat herinnert aan de
lokale legende van Salto del Enamorado.
Er is geen twijfel mogelijk. La Palma is veel meer dan een vulkaan.

ALGEMENE AANBEVELINGEN
•

Comfortabele kleding en geschikt
schoeisel.

•

In de wintermaanden warme kleding.

•

Aanbeveling: zonnecrème, zonnebril en
pet/hoed

•

Genoeg eten en drinken voor de hele dag

•

Mobiele telefoon met opgeladen batterij.

•

Vergeet je camera niet, want die heb je
ongetwijfeld nodig

