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Ved foten av Maspalomas’ sanddyner finner du en vakker
strand med blått flagg-status.

Det er fortsatt sånn at den enkleste
(og rimeligste) måten å komme seg
til Kanariøyene på, er med charterfly.
Alle de store charterarrangørene tilbyr
øyene på sitt program, og du velger selv
om du vil kjøpe full pakke med overnatting, eller kun flyreisen gjennom dem. I
tillegg flyr Norwegian direkteruter fra
Oslo til Gran Canaria.

Til lading på

Gran Canaria
Atlanterhavsøya har blitt voksen, og har festet nytt fokus på velvære
og kvalitet. Livmor-spa og sanddynejogging, thalassoterapi og en
smak av luksus lokker nye trekkfugler til Gran Canaria.
Av Vibeke Montero (Tekst og foto)

Moni fra Tyskland baker morgenjoggen inn i ferierutinene.
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Jeg legger meg på rygg, kjenner hvordan den
myke madrassen omslutter kroppen, lukker
øynene og merker at rommets temperatur og
lyddempede vegger gjør det lett å slappe av.
Sånn blir jeg liggende i et kvarter, eller kanskje en halvtime. Hvem vet? På Corallium
Spa på Gran Canarias sørspiss er det definitivt ikke meningen at du skal holde øye med
tiden. Dessuten har jeg såvidt begynt.
Neste stopp er Himalaya Salt Grotto, der
luften er så ren og god å puste i at man føler

seg revitalisert etter få minutter. Lava Float
Pool er en konstruert grotte med saltvannsinnsjø, lik de man finner naturlig på Gran
Canaria. I lagunen er saltinnholdet så høyt at
du holder deg flytende på samme måte som i
Dødehavet. Ni ulike spesialrom følger, og
etter fire timer i spa-et er jeg så mør og myk
at middagsavtalen må avlyses. Det gjelder å
lytte til kroppen når man er på ferie.
Klimaemigrasjon er ikke noe nytt fenomen
for oss nordboere som er lei av å hutre i

minusgrader. Vi gjør som trekkfuglene og
reiser sørover så fort vi har mulighet. Nå har
Gran Canaria rustet seg opp til å ta imot
trekkfugler som vil ha mer enn bare garantert
solskinn.
– Hjemme i Tyskland trener jeg hver

morgen før jobb, og jeg har ikke lyst til å
droppe løpingen bare fordi jeg skal på ferie i
en uke. Den får meg i harmoni, sier Moni.
Hun kommer joggende gjennom sanddy-

nene som ligger vestenfor Playa del Ingles.
Men sanddynetråkking er ikke for nybegynnere. Maspalomas-dynene strekker seg over
fire kvadratkilometer, og er et terreng som
gir etter når du tråkker på det. Dermed er det
perfekt for setemuskulaturen som får kjørt
seg på vei opp, mens du på vei ned kan tillate
deg å hoppe og ha det gøy med morgentrimmen. Innimellom dynene er det flust av navn
‘skrevet’ i småstein. Alicia + Ruben, George +
Lisa, og sannelig har ikke Ivar + Solveig vært

her også. Jeg skal ikke spekulere i hvilke aktiviteter disse parene har bedrevet i det kamuflerte terrenget, men én ting er sikkert. Står
du tidlig nok opp til å få med deg soloppgangen, slipper du å være alene med treningen.
Stranden, som forøvrig har blå flagg-status,
er full av folk som er tidlig oppe for å hilse
solen velkommen. Hver på sin måte. Noen
går stavgang, andre gjør solhilsener på yogavis og mange jogger. En venninnegjeng drister seg til og med til et nakenbad på

▲

– Her er det meningen at du skal finne tilbake til følelsen du hadde da du lå inne i livmoren, sier terapeuten på Corallium Spa med
stort alvor.
– Vi kaller det The Zodiac Relaxation
Room. Jeg er i ferd med å bli vist inn i et lakserosa rom der inngangspartiet er formet som
to overdimensjonerte kjønnslepper. Også de
er kledd i myke, rosa tepper. Sparunden
begynner her, ettersom man må ha tørr
bikini for å ta plass i de duvende vannsengene.
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Ele har med seg teleskopstaver, og synes morgentimene passer best til trening på ferie.

Sove på Gran Canaria
• Hotel Bohemia - Vil du ha crème de
la crème, er dette riktig valg. Beliggende
midt i charterklisjéen Playa del Ingles, er
det nesten et mirakel å finne et hotell der
alt er så forseggjort og gjennomtenkt.
Dette boutique-hotellet kommer garantert til å bli en gjenganger i interiørmagasiner i tiden fremover! Pris fra 8000
kroner for en uke i dobbeltrom inkludert
flyreisen.
• Hotel Bao Bab - Beliggende i Maspalomas, men med en tydelig smak av

Afrika. Her er det barnevennlig, samtidig
som voksne med sans for design har all
grunn til å trives. Restauranten deres med
smaker fra Afrika er nesten verdt oppholdet alene. Pris fra 6500 kroner for en uke i
dobbeltrom inkludert flyreisen.
• Hotel La Residencia - Femstjerners
luksus oppleves sjelden så femstjerners
som her. Alt fra aperitiffen på terrassen
til Bulgari-produktene på hotellrommene
holder en standard som hever ferieoppholdet. Samtidig er alt så diskret at det
ikke blir overdådig. Pris fra 1100 kroner for
en uke i dobbeltrom inkludert flyreisen.

morgenk visten, og de ser ut til å nyte de tempererte bølgene inntil jeg dukker opp med
kamera.
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lekre uendelighetsbasseng. Og interiøret på
Hotell Baobab såvel som på Hotel Palm
Beach, er preget av pustende treverk og en
estetisk sans som overgår alt jeg tidligere har
opplevd her på øya. Allikevel er det La Residencia som er Gran Canarias virkelige hotellperle. Gjemt bak en anonym oppkjørsel ligger
hotellet med knappe hundre rom så kamuflert
i en palmeoase at man knapt ser det før man
står inne i selve bassengområdet. Her har
både Bruce Springsteen og det spanske kronprinsparet overnattet, og hotellet ble kåret til
Spanias aller beste på Tripadvisor i 2012.
Ingen journalister får lov til å fotografere inne
på hotellområdet, for kundenes diskresjon
settes høyt. Treningsmulighetene er mange,
både innendørs og utendørs.

Best av alt er thalassobassenget som holder
32 varmegrader. Ordet thalasso er gresk, og
betyr hav. Det stilles strenge krav til å bruke
begrepet. Bassenget skal ligge ved havet slik at
havvann kan pumpes direkte inn, og videre
skal det være en del vind, samt lite forurensning i luft og vann. Men hvilke helseeffekter
har et thalassobad fremfor et vanlig karbad,
eller en dypp i havet for den saks skyld? De
dokumenterte helseeffektene ved å bade i
oppvarmet sjøvann er at kroppen bedre tar
opp blant annet kalsium, potassium, jod,
kobolt og magnesium, stoffer vi mister når vi
blir eldre. Og ingenting er bedre enn å bli
pakket inn i alger og havbunnsleire når
porene står på vidt gap etter et slikt bad.
På La Residencias spa er det vanskelig å stå

imot pakken som heter ‹Business Woman
Energy Re-charge›. Hvem ønsker vel ikke å
ligge til lading over fire dager mens man mottar omsorg i form av rensende algeinnpakninger, konturoppstramming, sjokoladeskrubb,
ansiktsbehandling og full kroppsmassasje for
å nevne noe av det som inngår i velværepakken til femhundre euro?
Fokus på velvære og indre balanse finner du også i hovedstaden Las Palmas. Her
ligger to av øyas største yogastudioer,
Ashtanga Canarias og It’s Yoga. Begge har
drop in timer der du dukker opp og betaler en
symbolsk sum. Er du først i hovedstaden, så
er dessuten en tur innom gamlebyen, La
Vegueta, å anbefale. Her ligger butikkene tett

Thalassobassenget på La Residencia holder 32 grader som skal sikre at kroppen
tar opp stoffer vi mister når vi blir eldre.

▲

Velkommen til et nytt Gran Canaria! Personlig boblevelkomst på Seaside Palm
Beach Resort.

I takt med at Gran Canaria har blitt
nordmenns egen lille vinterhage, har det utviklet seg tydelige tendenser det kan være lurt å
ta stilling til før avreise. Barnefamiliene flokker seg til steder som Amadores, Arguineguin, Taurito og Puerto Rico. De festglade
finner fortsatt det de søker i legendariske
Playa del Ingles. Voksne turister som ikke har
noe imot litt femstjernersglans, peiler seg inn
på Maspalomas og Costa Meloneras. Her ligger de nye, store luksushotellene på rad og
rekke med en tydelig satsing på velvære.
Hotell Costa Meloneras imponerer med sitt

Morgenstund har gull i munn – en sannhet som
er verdt sin vekt i gull, også på ferie.
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Yoga

SPA-et på Hotel Bohemia holder
høy standard. Prøv firehåndsmassasje, thaimassasje eller en
klassisk sportsmassasje.

It’s Yoga – Elizabeth Alice Hargreaves er
opprinnelig fra London, og driver yogastudioet som ligger ytterst mot Canteras-stranden i Las Palmas. Hun tilbyr
ulike varianter av vinyasa-yoga, der hver
asana (øvelse) flyter over i den neste.
Adresse: Calle Concejal Manuel Rodríguez Costas 20
Web: www.itsyogagrancanaria.com
Ashtanga Canarias – Anand Zorzo gir
fantastiske ashtanga-klasser tilpasset
alle nivåer. Det finnes også yoga for
gravide fire ganger i uken. Se timeplan
på nett.
Adresse: Calle Triana 103, andre etasje.
Web: www.ashtangacanarias.com

The Zodiac Relaxation Room skal illudere
følelsen du hadde da du lå inne i livmoren.
Carla Brotons
kan alt om
mineraler og
mener de er
en viktig del
av tilværelsen
vår.

i tett, en lett blanding av kjedebutikker vi
kjenner fra før og små boutiques der du kan
plukke opp helt unike plagg. Dyrt er det heller ikke. Kanariøyene nyter godt av skattefrie
forhold, og utvalget er overraskende stort.
Smykkebutikken Laja y Picon i Calle Triana 65 er et eksempel på en liten, selvstendig
butikk der det er umulig å gå ut uten å kjøpe
med seg noe hjem. Smykkekunstneren, Carla
Brotons, er et vandrende oppslagsverk når det
gjelder mineralene hun bruker i smykkene.
– Husk at mineralene er en del av tilværelsen på samme som månen og kosmos. De kan
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fortsette å eksistere uten oss i millioner av år,
mens det motsatte er utenkelig. Hun forklarer
at rosa kvarts er kjærlighetens stein. Den forsterker følelsene. Korall, derimot, kan man
bære for å unngå depresjoner. Jeg faller for en
ring laget av turkis. Den virker rensende og
samler kroppens energier. Carla utstråler en
kjærlighet for materialene hun bruker i smykkene, og troen på deres egenskaper er smittende. Jeg går til slutt ut med ringen i turkis
på fingeren. Rundt håndleddet bærer jeg et
armbånd i edelopal. Den skal forsterke tanken
og frigjøre spontaniteten. I vesken har jeg tre
små poser til yogavenninnene hjemme. I hver
av posene ligger det sju mineraler tilpasset
hvert av kroppens chakraer. De trodde kanskje de skulle få glorete souvenirer med Gran
Canaria-logo. Men det var i gamle dager. Før
øya bestemte seg for at det finnes mer her i
livet enn sol og strand.
• Journalisten reiste med Star Tour fra Oslo,
og bodde på splitter nye Hotel Bohemia i
Playa del Ingles, samt Seaside Palm Beach
Resort i Maspalomas.

Spise på Gran Canaria

Hovedstaden Las Palmas har mange små,
trivelige smug der vintersolen kommer til
sin rett.

• 360 – Gourmetrestauranten på toppen av Hotel
Bohemia innfrir alt du kan forvente av et måltid.
Hva med andebryst, enokisopp og korianderpesto med gulrot- og ingefærsjy? Og mascarponesufflé med jordbærcarpaccio og basilikumis
til dessert, nam nam. Start kvelden med en utendørs aperitiff på takterrassen i Atlanterhavsnatten. Adresse: Hotel Bohemia, Playa del Ingles.
• Deliciosa Marta – Er du i hovedstaden Las Palmas, er denne restauranten et must. Mesterkokk
Pol Durán regjerer blant kasserollene, mens kona
hans, Marta, serverer. (det er forresten hun som
er deliciosa). Ikke gå derfra uten å ha smakt sjokoladehasselnøttisen til dessert! Adresse: Calle
Perez Galdos 23.
• Akara – restauranten på Hotel Baobab MÅ
besøkes. Her er det tydelige, afrikanske tendenser, og du kan for eksempel spise strutsecarpaccio, perlehønsgryterett eller antilopefilét med
mandelspinat, og kokos, chili og tomatris.
Adresse: Hotel Baobab, Costa Meloneras.

Lava Float Pool ligner øyas egne underjordiske innsjøer. Det høye saltinnholdet er gunstig for huden og forbrenningen. Under til venstre en rask mulighet for nedkjøling på Hotell Bohemia. Lekker (t.h.) spa-stemning.
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