
Paradis: Det er alltid 
palmesus og sommer på 
Gran Canaria.

Babywatch: På 
Splash-hotellet passer 
badevaktene på at alt 
går riktig for seg når 
små barn skal smake på 
vannsklieadrenalin.

Tidsklemme: 
Aktivitetsnivået 
er høyt for de 
som ønsker det.

Van(n)edannende:  
Marius og Joakim fra  
Fagernes har blitt Kamikaze-
junkies på ferien.
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       På papiret kan all 
inclusive-konseptet virke 
for godt til å være sant.

Gran Canaria
Showgirls: Om 

kvelden er det 
underholdning på 
scenen der barna 

får bli med.

For store og små: 
Tauritodalen har alt en 
småbarnsfamilie kan 
ønske seg, inkludert 
solskinnsutsikt!

Kamille M&B 105

ReiseTEKST: VIBEKE MONTERO FOTO: VIBEKE MONTERO OG 

Det er umulig å kjede seg 
her, smiler søskenflokken 
fra Oslo. 

– Også er det deilig med 
sommer midt på vinteren!

Helene, Mathis, Birgitte og Karoline 
savner hverken mørketid eller brøyte-
kanter. Her, i Tauritodalen lengst sørvest 
på Gran Canaria, er det lette sommer-
klær og barbeint strandliv som gjelder. 
I tillegg kommer selvfølgelig badeland, 
ponnier, disco, minigolf, og så mye brus, 
is, pølser og hamburgere barna vil ha.

FAMILIENS KELNER
Splash-hotell er siste skrik på den 
familievennlige reisefronten. De frir til 
familier som vil sette seg på flyet, og 
på kortest mulig tid boltre seg på lunere 
breddegrader. Splash-hotellene ligger 
alltid i tilknytning (og har gratis inn-
gang) til badeland som sikrer feriemor-
roa for både små og store. I tillegg tilbyr 
de som regel all inclusive opphold, noe 
som passer fint for barnefamilier som 
vil ha full oversikt over utgiftene. Har 
du allerede reist på all inclusive så vet 
du hvordan det fungerer. Hvis ikke, er 
et lite innblikk i denne ferieformen på 
sin plass. 

På papiret kan nemlig all inclusive-
konseptet nesten virke for godt til å 
være sant. Fri flyt av mat og drikke hele 
dagen gjennom gjør utvilsomt ferien 
enklere enn når det må tas stadige valg 
om hvor, når og hva man skal spise. På 
hotellbuffeten kan dessuten barna se 
maten før de velger, og faller den ikke i 
smak, kan de få velge på nytt. 

Allikevel krever det litt innsats for å 
takle all inclusive-opplegget i stort mer 
enn en uke. Denne gangen reiser jeg 
uten egne barn, og kan være observe-
rende flue på spisesalveggen. Det er ikke 
til å unngå å legge merke til at det gjøres 
enorme innsatser rundt bordene for å 
bevare ferieharmonien. Men sjelden blir 
småbarnsfamiliene sittende og spise fe-
riens måltider sammen. Stadig vekk ro-
pes det etter mer eggerøre, mer pommes 
frites, mer brus eller mer av hva som 
helst. Poenget er at når man trenger noe, 
må det hentes selv. Det kommer med 
andre ord et punkt i de fleste mødres all 

Med vannsklier som heter Kamikaze og Free Fall rett utenfor hotelldøren 
har barnevennligheten i syden bokstavelig talt blitt tatt til nye høyder.

Alt inkludert på



Flettefine: Mamma Birthe med 
døtrene Isabell (9), Andrine (5) og 
Leah Oline (2). De tipser om at det 
er lurt å lage fletter litt sent i opp-
holdet for å unngå å bli solbrent.
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inclusive-opphold der man drømmer om 
en kelner!

SYDENPARADIS
Birte, Bernt Helge og døtrene Isabel (9), 
Andrine (5) og Leah Oline (2) fra Har-
danger har installert seg ved det oppvar-
mede bassenget. De er akkurat ferdige 
med shoppinga som har resulterte i en 
puddel med fletter. Fletter er tydeligvis 
hot i syden, for nesten alle småjentene 
rundt bassenget har rastafletter i håret. 

– Jeg gråt da de flettet meg, for det 
strammet sånn, forteller Andrine. Men 
jeg gleder meg veldig til å vise dem fram 
i barnehagen når jeg kommer hjem! 

Mamma Birte har aldri vært i syden 
før, og er nyfrelst. 

– Jeg hørte at det hadde kommet én 
meter med snø hjemme i natt, så dette 
frister til gjentakelse! smiler hun, sol-
brun og fin under rastaflettene. Familien 
har tilbragt en uke i Tauritodalen. 

– Her har vi alt vi trenger, sier Birte, 
men det er stranda og bassenget som har 
vært favorittene for oss alle. 

– Også showene om kvelden da, 
mamma! supplerer Andrine. Ser man 
turistkomplekset gjennom barneøyne 
er det lett å forstå at de yngste lar seg 

bergta. Alt et barn liker fin-
nes her, og det i overflod. Et 
aldri så lite paradis på jord 
med andre ord, der de ser at 
foreldrene også slapper av. 

TRYGGE RAMMER
Alle barnefamiliene vi snakker 

med sier at de har reist til Gran 
Canaria for å nyte godt av solskinn og 

bading i trygge rammer. Dette med å føle 
seg trygg lokker mange til den spanske øya 
utenfor Afrikas kyst. 

– Skulle vi bli syke, er det fint å vite at 
Spania er et EU land. Det betyr i praksis at 
vi har krav på legehjelp som dekkes av den 
norske staten, sier Lene. Hun er på gene-
rasjonstur med moren Reidun og døtrene 
Malene og Martine. De er innlosjerte ved 
den vakre Amadores-stranda, og selvom 
hele Amadores er et konstruert turistkom-
pleks, savner ikke jentene fra Lista lokal 
puls. 

– Vi kom hit for å kose oss og for å 
slappe av. Da spiller det ingen rolle at vi 
hører mer norsk enn spansk rundt oss.

Også hotellene tar ønsket om trygge 
rammer på alvor. På Hotel Paradise Lago 
Taurito sørger to badevakter for at ting går 
skikkelig for seg i vannskliene. Dessuten 
finnes det bare én felles inngang og utgang 
med vakter som passer på slik at ingen 
barn kan vandre avgårde på egen hånd.

DISCO BABY
Klokka 08.00 starter frokostserveringen 
i hotellets spisesal. Da er det allerede 
mange små hotellgjester som har vært 
våkne en stund, og er klare for mat. 

– Bacon! Jeg liker bare bacon, og den 
spanske ketchupen er vond! forteller 
Andrine (5). 

– Jeg liker ingenting jeg, bare sjoko-
lademelk og honnicorn, sier Anton (4). 
Bak dem står Antons mamma Monica og 
ser på at sønnen lager et honnicorn-fjell 
i skåla.

– Barn og buffet kan være minst like 
utfordrende som å få dem til å spise næ-
ringsrikt hjemme, sukker hun. Allikevel 
ser de fleste barna ut til å få i seg nok 
mat. Det er selvfølgelig ingen ulempe 
at de kan be om en pølse i bassengbaren 
dersom de plutselig blir sultne innimel-
lom måltidene. 

Et par timer etter frokosten begynner 
dagens aktiviteter, og de er ikke få. Pil- og 
bueskyting? Barneklubb? Ungdoms-
klubb? Tennisskole? Minigolf? Kanskje 
et slag biljard? Eller hva med en ridetur 
på miniatyr-ponniene som kommer tre 
ganger i uka? 

På kveldstid forandrer aktivitetene 
karakter. Da samles man foran den store 
utendørsscenen, dj’en inntar boksen sin, 
og det er minidisco for alle penga! Trodde 
du at minstemann var sjenert? Ikke på 
mini-disco i syden! 

Klovnedama som leder showet snak-
ker halvt spansk, halvt engelsk. Men det 
finnes ingen språkbarrierer. Når hun sier 
at de skal rope, så roper de. Og når hun 
sier at de skal vrikke på rompa, så skal jeg 
love at det vrikkes så rastaflettene dingler.

MAMMATID
Men sydenferie på barnas premisser 
trenger ikke å bety at man skal se langt 
etter en dose mammaluksus. Og hva 
er vel bedre enn ubegrenset tid på spå? 
Jeg ikler meg spaets morgenkåpe og 
tøfler, og lar velvillig damprom, sauna, 
regnskogdusj, boblebad og jetstråler 
pleie hver eneste celle. Går det virke-
lig an å bli så utrolig søvnig av å sitte i 
jacuzzi? rekker jeg å tenke før massøren 
kaller meg inn til en Tui-Na massasje. 
Da har jeg tilbragt to vidunderlige timer 
i tempererte basseng uten annen forstyr-
relse enn de florlette, hvite skyene som 
sklir forbi det enorme vinduspanelet. 
Harde mamma-skuldre blir myke som 
playdoh igjen. 

– Det er dette som er ferie! nesten 
hvisker en annen morgenkåpekledd 
mamma når vi sitter og drikker te etter 
endt rituale. Jeg kunne ikke vært mer 
enig. Samtidig så er det totalt urealis-
tisk at en småbarnsferie kun skal bestå 
av egenpleie. Fokus er på at småfolket 
skal ha det bra. Men da har som regel 
foreldrene det bra også.

       Det spiller ingen rolle 
at vi hører mer norsk enn 
spansk rundt oss. 

LENE FRA LISTA

På studietur:  
Lille Sofia Rissanen 
(1) fra Finland  
bruker ferien på å 
lære seg at sand 
ikke skal spises.

Må ha!: Spansk is 
smaker kanskje litt mer 
eksotisk enn norsk?
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Sommerminner: Når 
vinteren er over oss 
hjemme, kan det være 
hyggelig å se på en 
knallrosa sommerfugl fra 
markedet i Puerto Mogan.

Vinterkaffe: På Gran 
Canaria drikker du iskaffe 
midtvinters. Som her på El 
Faro i Puerto Mogan.

Cowboyer fra Karmøy: 
Elias (7), Jonas (5) og 
Daniel (4) legger sin elsk på 
den bittelille ponnien Gallo. 

Pratplan: Barne- 
klubbene engasjerer  
de minste med tema- 
fester og ansiktsmaling.



Gran Canaria

ALL INCLUSIVE:
Typiske all inclusive-opplegg inkluderer 
frokost, lunsj og middag med brus, 
nasjonalt øl og vin. Måltidene er lagt 
opp som buffét.
I tillegg er det åpen bar ved basseng-
området der man får brus, øl, vin, 
cocktails, is, slush og lett snacks som 
toast, pølser eller hamburgere.
Om kvelden er det også åpen bar som 
inkluderer brus, øl, vin og cocktails.
Vær obs! Det tar ikke barn lang tid å 
forstå hvordan all inclusive foregår. 
De er utstyrt med egne bånd rundt 
håndleddet, og det kan fort bli suk-
kersjokk på både små og store. Flere 
av foreldrene vi snakket med har laget 
regler som at det er greit med brus til 
lunsj, men ikke til middag. 

UTFLUKTER:
Markedet i Puerto Mogan: Hver 
fredag morgen. Det sprer seg fra den 
lille bykjernen, gjennom yachthavna og 
ytterst mot moloen der fyrtårn-kafeen 
serverer forfriskninger.
Playa del Ingles: «Alle» har vært her, 
og det kan være morsomt å sose rundt 
blant alle tenkelige tilbud av norsk, 
svensk, dansk, hollandsk, tysk og 
engelsk mat.
Maspalomas: Gran Canarias vakre 
sanddyner der du kan ri på kameler.

5 GODE  
GRUNNER TIL 
Å VELGE GRAN 
CANARIA:
1. Alltid sommer!
2. Relativt kort flytur når man jakter på 
vintersol.
3. Tilrettelagte forhold på typisk 
chartervis.
4. Langgrunne strender.
5. Oppleves som trygt og rolig, sam-
menlignet med andre typiske vinterde-
stinasjoner som for eksempel Egypt.

Flytid: Ca. 5 timer fra Oslo 
Valuta: Euro
Språk: Spansk
Temperatur:  
Vinter (desember – februar): 22,5 °C
Vår (mars – mai): 24,5 °C
Sommer (juni – august: 26 °C

Vår: (september – november): 24,5 °C 
Og forresten: Det mest værsikre 
stedet på øyen er ved feriestedet 
Puerto Rico, men alle de populære 
feriestedene som Playa del Ingles, 
Maspalomas og Bahia Feliz har fint 
vær hele tiden. 

GRAN CANARIA

Playa del Inglés
Mesopalomas

Gran Canaria

TENERIFE

Atlanterhavet

E-POST: kamille@egmonthm.no
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HOTELLET:
Kamilles journalist bodde på Hotel 
Paradise Lago Taurito. Det er et såkalt 
Splash Hotell, som betyr at hotellet lig-
ger i direkte tilknytning til en vannpark, 
og at oppholdet i badelandet også er 
inkludert i prisen. Fra flyplassen på 
Gran Canaria tar det cirka en time å 
kjøre til hotellet.
Priseksempel: Avreise en uke i mai 
kr 18 892,- for en familie på to voksne 
og to barn (all inclusive). Se mer på 
startour.no
Plusser: Det er rent, ligger rett ved 
stranden, har trivelige ansatte og er 
superbarnevennlig. Hotellets gjester har 
gratis adgang til et stort badeland med 
vannsklier tilpasset alle aldersgrupper.
Minuser: Frokost, lunsj og middag 
inntas i hotellets spisesal uten mulighet 
til å spise utendørs. Dessuten er det 
verdt å merke seg at vannet i badelan-
det pumpes inn fra havet, og derfor er 
på den kjølige siden på vinterstid.

PRIS- 
EKSEMPLER:
Kaffe – 2 euro
Hamburger – 5,50 euro
Øl – 2,50 euro
Glass vin – 2 euro
Karikaturtegning av dyktige Dominka 
på hotellet – 10 euro
Utflukt med Yellow Submarine, en 
båt med vinduer under vann. Den går 
fra Puerto Mogan. 29 euro for voksne. 
14,50 euro for barn opp til 12 år.
SPA – 10 euro på Krabi Spa, som ligger 
i tilknytning til Hotel Paradise Lago 
Taurito. Fra 30 euro og oppover for 
massasje.

TIPS:
• Skal dere ha rastafletter, gjør det 
siste dagen. Da unngår dere solbrent 
hodebudd!

• Det er ikke nødvendig å leie bil. 
Bussene på Gran Canaria er billige og 
hyppige! Husk også at Gran Canaria er 
preget av tette hårnålssvinger, så hvis 
du har barn som fort blir kvalme i bil, 
gjør dere lurt i å bli på stranda. 

• Ikke drass med massevis av nor-
ske matvarer. Du finner både norsk 
pålegg, snacks og godteri i de lokale 
kjøpesentrene. Her finnes det også 
barnemat og bleier med samme kvalitet 
som hjemme.

• Husk E-111 kortet. Trenger du 
legehjelp, er du automatisk forsikret.

• Legg saueskinnet hjemme! Vi 
så faktisk et lite barn som lå og sov 
(kokte?) i vogna på saueskinn i tjueåtte 
varmegrader.

Bassenglykke: All inclusive-
konseptet fenger hos norske 
småbarnsfamilier. Her slipper 
du å tenke, ta stilling til hvor 
dere skal spise, og kan nyte 
godt av lykkelige badebarn.

Bananland: Kanari-
øyene er kjente for sin 
bananproduksjon som 
er søtere på smak enn 
de vi kjenner  
hjemmefra.

Foreviget: Dominka fra 
Kroatia klarer å «se» hvert 
eneste barn som setter seg 
i stolen. Her er det Sivert sin 
tur til å bli tegnet.


