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Finn roen på

Lanzarote

Hvilepulsen på Lanzarote er lavere enn på mange
andre feriesteder, og øya er full av kunst, lava og
oppi det hele, spirende vinranker. Dessuten har hun
en usedvanlig sjarmerende lillesøster som heter La
Graciosa, noe så sjeldent som en ukjent kanariøy.
Tekst og foto: Vibeke Montero
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▲

Arrecife er hovedstaden på Lanzarote og
øyas største by, men det er lite som minner om en storby. Den idylliske Charco de
San Gines er et naturlig samlingspunkt.

reise

reise

Fakta

Reisen:
Den enkleste og rimeligste reisemåten er
charter, og alle de store operatørene har
Lanzarote på programmet. Vi fløy med Star
Tour, og bodde på Hotell Melinas i Costa
Teguise. Flytid: 5 timer og 55 minutter.
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mellom solslikkingen. Og apropos sol og bad,
det er en myte at Lanzarotes strender er
svarte. De er langt fra kritthvite, men heller
ikke så mange sjatteringer mørkere enn Gran
Canarias populære bukter.
– Det gjelder bare å vite hvor du skal, sier
Lindis Skovshoved. Hun er opprinnelig fra
Sverige, og har bodd på Lanzarote i ti år. Hun
kom som turist, forelsket seg i en spanjol og
resten er historie, som man sier. I dag jobber
hun med turisme, og er stolt av at Lanzarote
fortsatt har sider som ikke alle kjenner til.
Favorittstranden hennes for eksempel, Playa
Papagayo, er en ekte strandperle lengst i sør.
Her går elfenbenshvit sand over i turkise
krusninger, og det finnes verken utleieparasoller eller iskremkiosker i mils omkrets.
– Men Papagayo er mer enn den første bukveranda som er skapt for to glass rosévin i
solnedgang. Se lanzaroteretreats.com.
La Casona de Yaiza – Boutiquehotell i
utkanten av nasjonalparken Timanfaya, der
du kan senke skuldrene og spise godt i den
lekre villaen fra 1825. På dagtid kan du
oppdage hyggelig landsbyliv i nærliggende
Uga og Yaiza, og stranden ligger 7,5 kilometer unna. Bestilles hos Star Tour.
Med venninnene
Princesa Yaiza Suite Hotel – Femstjerners
luksus ved Playa Dorada-stranden. Her har
du mulighet til å bestille superiorrom, som

ten som møter deg, forklarer Lindis. Hennes
absolutte favoritt er bukt nummer tre som
heter Playa el Pozo, men alle fire buktene er
vakre og fortjener et besøk når du går lei
sydentendensene i Playa Blanca, Puerto del
Carmen og Costa Teguise.

I Arrieta ønsker Heidi Plom velkommen til et ekte, spansk fiskesamfunn. Hun leier ut
rom i hus som tidligere tilhørte fiskere.

melt av er det nemlig sånn at hvis man lever av
jordbruk har man hus med brune karmer, er
man velstående er karmene grønne, og hvis
man lever av fiske, ja, så er de blå. De små sentrumsgatene er tette, og der havet slår inn er
lavafølelsen total. Svarte, skarpe steiner gjør
det utenkelig å bade, og derfor har Arrieta fått
ligge skjermet for masseturismen.
Midt på dagen brer det seg imidlertid en
deilig duft av sjømat når byens mange fiskerestauranter gjør seg klare til å ta imot innrykket av sultne gjester. Klokken to er det
nemlig lunsjtid, og det er et ritual like hellig
som søndagsgudstjenesten klokken elleve.
– Her i Arrieta får turister anledning til å
komme under huden på et ekte, spansk fiskesamfunn, sier Heidi Plom, og legger til at det
eksotiske dukker opp der man minst aner det.

Som i en oppspent klessnor utenfor et vindu,
der noen har hengt flyvefisk til tørk. Heidi er
opprinnelig fra England, og jobber med utleie
av et par autentiske hus som tidligere har tilhørt byens fiskere. I dag vitner en rusten fiskefigur ved siden av inngangen til Eco
Fisherman’s Cottage om husets opprinnelse. Resten er holdt i en blafrende, hvit stil
med drømmeutsikt over Atlanteren. Med en
gang vi går inn døren kjenner vi at her er det
godt å slappe av. Andre landsbyer som er verdt
din tid, er Yaiza med palmekledde avenyer og
lokale barer, og den osteproduserende landsbyen Uga i sør.

gir deg tilgang på daglige besøk i thalassoavdelingen, samt à la carte-frokost. Bestilles
hos Star Tour. Dream Gran Castillo – Femstjerners glans i Playa Blanca lengst sør på
øya. Spaavdelingen Vitanova setter en
ekstra spiss på oppholdet, og beliggenheten gir deg full oversikt over horisonten.
Bestilles hos Ving.

bud for alle aldersgrupper. Bestilles hos
StarTour.

Med familien
Blue Village Flamingo Beach Resort –
landsbylignende kompleks rett ved den
deilige Flamingostranden nær Playa Blanca.
Her er alt tilrettelagt for at storfamilier skal
stortrives, og det finnes mange aktivitetstil-

SPISE:
La Casa Roja – Vår absolutte favoritt i
Playa Blanca. Her spiser du fantastisk mat i
elegante omgivelser, og her gjelder det å
sette av nok tid til en ekte, spansk lunsj. Vi
falt pladask for den bakte chèvre-osten som

serveres på en seng av glasert gresskarpuré
(www.lacasaroja-lanzarote.com).
La Bodega Santiago – Hyggelig restaurant i en historisk bygning i landsbyen Yaiza.
Tradisjonell mat fra Lanzarote med en
moderne vri. Se abodegadesantiago.com.
Costa Azul – Fiskerestaurant som ligger
helt nede ved sjøen i landsbyen El Golfo.
Baserer seg på dagens fangst, og er en lokal
favoritt. Adresse: Avenida Maritima 34, El
Golfo.
Amura – Flott restaurant i Puerto Calero
med velfortjent ros i Michelinguiden.
Moderne og internasjonal meny til en overkommelig pris. Og husk – skal du spise

egentlig bør man kanskje reise
til Lanzarote nettopp for å oppsøke områdene
utenfor turistsonene. Der kobler man seg fort
opp til landsbypulsen, og dessuten er det
lekende lett å ta seg rundt.
Avstandene er korte, for øya er bare seksti
kilometer lang og tjuefem kilometer bred. Ta
vesle Arrieta på nordøstsiden, for eksempel.
Her bor det bare firehundre fastboende, og de
lever i pakt med tidevannet. Husene er hvitmalte og vinduskarmene er lyseblå. Fra gam-

Club Hotel Riu Paraiso – Stort, behagelig
kompleks i turistsonen i Puerto del Carmen.
Buffet, store bassengområder og kort vei til
stranden gjør dette til en familiefavoritt.
Bestilles hos Apollo.

men juvelen i kronen for deg som
har sansen for å oppdage noe nytt, er utvilsomt øya La Graciosa. Den ligger tjue minut-

Lotta Tidblad er imponert over kaktusene
i Jardin de Cactus – nesten som i Arizona.

ters fergetur fra Lanzarote, og er en helt egen
verden som består av små, søte hus og øde
natur. Flesteparten av de seks hundre fastboende bor i den vesle havnebyen Caleta del
Sebo, og mens de hovedsakelig livnærer seg av
fiske, så skor noen seg på den spe turismen i
form av utleiesykler, et par restauranter og
noen helt enkle overnattingssteder.
Allikevel er og blir La Graciosa en tidskapsel der du kan oppleve tilstander som minner
om hvordan resten av Kanariøyene så ut tidlig
på 70-tallet. I Caleta del Sebo leier du sykkel
for ti euro, og begir deg ut på oppdagelsesreise.
Det er fem kilometer til strandperlen Playa
de las Conchas, som er seks hundre meter
med kremgul sand. Her er det så jomfruelig
vakkert at man kan bli rørt til tårer.
paella under oppholdet, så gjør det her!
Se restauranteamura.com.
OPPLEVELSER:
Disse fem opplevelsene setter garantert en
ekstra spiss på sydenferien.
Vulkansk. Opplev hvor vulkansk Lanzarote
er ved å besøke nasjonalparken Timanfaya.
Her venter månelandskap og nærkontakt
med jordens indre. For en smak av ekte vulkansk fyrrighet, gå ikke glipp av restauranten El Diablo, hvor kjøtt og fisk grilles på
varmen fra boblende lava som holder tre
hundre grader.
Sykle.Det er flotte sykkelmuligheter på

▲

HOTELL:
Med kjæresten
Eco Fisherman’s cottage – la drømmen
om egen skrivestue under solen gå i oppfyllelse. I den pittoreske landsbyen Arrieta finner du dette yndige utleiehuset, med en

Stranden Las Conchas på øya La Graciosa er en av Europas aller vakreste strender. Det
beste av alt er at den aldri fylles til randen, denne ukjente perlen av en kanariøy.

▲

✦ – Se på dette! Det er som å være inne i
hodet på en gal kunstner som drømmer om
Arizona! sier Lotta Tidblad fra Sverige. Det er
første gang hun er på Lanzarote, og kaktusparken er hennes første møte med kunstneren
César Manriques livsverk. Han som fikk frie
tøyler til å utsmykke alt fra rundkjøringer til
underjordiske innsjøer, og dermed gjorde for
Lanzarote det Gustave Eiffel gjorde for Paris.
Hadde Kanariøyene vært en søskenflokk,
ville Gran Canaria vært den vågale og festglade, Fuerteventura naturelskeren og Tenerife den som dyrker tilrettelagt moro i
vannparker og zoologiske hager. Lanzarote er
den dannede med sin lydhørhet overfor naturen, men samtidig den lekne og bohemske
som mer enn gjerne nyter et glass god vin på
kunstutstilling. Øya passer best for deg som
liker et rolig tempo, ordnede forhold, lekre
resorts og muligheten til aktive dager inni-
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reise
skapet. Hver eneste lysegrønne spire ser ut
som en hyllest til livet, og rekkene med grafiske vinranker er like vakre som de er imponerende. Men om det er vin, strandperler,
landsbyliv eller kunst som står på programmet
ditt, så kan du være sikker på én ting: Lanzarote er ingen partyøy. Tvert imot. Og ingen
steder merkes dette bedre enn i hovedstaden
Arrecife. Jeg rusler rundt klokken seks om
ettermiddagen, og lurer på hvor alle menneskene er. Et par lokale helter deler en murerpils
ved den idylliske lagunen Charco de San
Gines, og en håndfull andre mennesker er ute
og spaserer. I midten av lagunen ligger bitte
små fiskebåter og dupper, og jeg spør en forbipasserende jente om det er helligdag?
– Nei, det er sånn det alltid er her, rolig og
sakte fart, smiler hun. Og det er faktisk deilig.
Totalt avslappet, lave bygninger, bitte små
landsbyer. Hvilepulsen på Lanzarote er lavere
enn på andre feriesteder. ✦

Papagayostranden lengst i sør er taler myten om Lanzarotes lavasvarte strender midt
imot. Papagayo består av fire bukter, og er en ekte strandperle helt i sør.

de siste årene har det blitt skrevet
om hvordan Kanariøyene er i ferd med å ruste
seg opp for å tiltrekke seg kvalitetsbevisste
turister som vil spise og drikke godt i lekre
omgivelser. På Gran Canaria har de strippet
ned mange av de gamle høyhushotellene og
fylt dem med skarp design, som på Hotell
Bohemia og Gran Canaria Princess i Playa del
Ingles. På Tenerife har de bygget nye, lekre
palasshotell i Costa Adeje. Lanzarote er intet
unntak, men mer enn noe hotell, er det øyas
unike vinproduksjon som er det beste beviset
på kvalitet og livsnyteri. For Lanzarotes viner
er fantastiske. Om det er tørre, hvite malvasiaøya, og uansett hvilket nivå du er på, vil du
finne ruter som passer for deg. Det finnes
en Tema-reise som arrangerer ukesturer på
sykkelsetet, og i og med at Lanzarote bare
er 60 kilometer lang og 25 kilometer bred,
så får du sett mye på en uke!
Se tema.startour.no.
Dagstur til La Graciosa. La Graciosa
betyr en blanding av skjønn og sjarmerende, og det er akkurat sånn hun fremstår, den lille øya to kilometer utenfor
Lanzarotes nordkyst. Ta en ferge fra Orzola
til Caleta de Sebo (tur/retur koster 20 euro),
og lei deg en sykkel. Ta deg så videre til
Playa La Concha på nordsiden, og oppdag
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viner, eller en fruktig rødvin laget på listán
negro-druer, så bør du absolutt velge lokale
flasker til måltidene. Da får du også oppleve
kelnerens stolte smil som han gjør lite for å
skjule. Flere av øyas bodegaer har åpent hus,
der du både kan smake og kjøpe vin. På
bodega El Grifo tilbys vi en økologisk, knusktørr hvitvin som får oss til å juble. Foreløpig
produseres det bare to tusen flasker i året av
disse edle dråpene, og til tolv euro per flaske
er det fristende å hamstre. I tillegg ser vi hvordan bøndene beskytter vinstokkene mot elementene, ved å plante hver av dem i en
fordypning i det svarte, vulkanske månelanden av Kanariøyenes aller vakreste strender.
Sjekk fergetider her: lineasromero.com
I César Manriques fotspor. Kunstneren
César Manrique er øyas store sønn, og han
var en av kreftene som trumfet gjennom at
ingen bygg på Lanzarote skal være over tre
etasjer. Kunstneren døde i en trafikkulykke
i 1992, men etterlot seg en enorm kulturarv som man bør besøke. César Manrique
Fundacion er kunstnerens eget hjem i
Tahiche, og Jardin de Cactus rommer ti
tusen kaktuser. Jameos de Agua er også
signert Manrique, som la arkitektoniske
føringer på de underjordiske lavatunnelene, og dermed lagde en estetisk ramme

Vanskelig å tro at noe kan gro i lavaasken, men den mineralholdige grunnen
gir næring til Lanzarotes edleste dråper.

rundt lagunene. Se cesarmanrique.com.
Vulkansk vin. Alle vet at vinranker er
vakre, men på Lanzarote ligner de kunstverk. Lysegrønne blader står i sterk kontrast til det beksvarte lavalandskapet, og
utgravde halvsirkler beskytter druene mot
elementene. Det er i dalen La Geria i sør
det skjer, og bodegaene ligger tett i tett
langs veien. Ikke trenger du å bestille tid
for vinsmaking heller, det er bare å dukke
opp.
Vi stoppet på lekre El Grifo, hvor det
også finnes et informativt vinmuseum og
en fantastisk bar som skjenker deg edle
dråper til en billig penge. Se elgrifo.com.

