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LA GOMERA
Vulkanisch, subtropisch, relaxed, La Gomera is een ideale bestemming om er even tussenuit te zijn
•
•
•

Spectaculaire kustlijn
Perfecte wandelbestemming
Weelderige plantengroei en vulkanische landschappen vullen elkaar aan

La Gomera maakt deel uit van de Canarische Eilanden, die in de Atlantische Oceaan nabij Afrika gelegen zijn,
maar tot Spanje behoren. Vaak wordt strandvakantie geassocieerd met deze eilandengroep, maar sommige
eilanden zijn uitstekend om te wandelen. La Gomera is het meest geschikt van allemaal, met zijn gematigd
klimaat, beperkt aantal bezoekers en wandelpaden die verspreid liggen over heel het eiland.
Steile rotskusten, diepe barrancos (canyons) en vulkanische landschappen zorgen voor een ruig en gevarieerd
terrein.
In het binnenland ligt het Nationale Park Garrajonay, met dichte subtropische begroeiing die een mysterieuze
sfeer creëert.
We verkennen het eiland en wandelen langs de kust, over de hoogste toppen en door dichte bossen.
Accommodatie is uitgekozen op strategische plekken zodat verplaatsingen beperkt zijn.
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Dag 1 - 30.10 Brussel – Tenerife – San Sebastian
Vanuit Brussel vliegen we rechtsreeks naar Tenerife, waar we via de haven van Los Cristianos in San Sebastian
de la Gomera toekomen. Onderweg is het mogelijk dat we dolfijnen zien, die hier vaak gespot worden.
We overnachten in rustig gelegen accommodatie, die strategisch is gelegen.
Brussel – Tenerife 4 u vliegen / Tenerife – La Gomera 1 u varen
Dag 2 - 31.10 Fortaleza - Alto Garajonay
Bovenop Fortaleza de Chipude heb je panoramische zichten van de omgeving. Via dennenbossen stijgen we
verder naar een volgend mooi uitzichtpunt. Het gaat geleidelijk verder tot we Alto Garajonay bereiken, het
hoogste punt op La Gomera, 1487m, bij helder weer kan je de eilanden van La Palma en El Hierro zien liggen,
en El Teide vulkaan, met 3718m het hoogste punt van de Canarische eilanden, en Spanje.
Via een circulaire route dalen we af naar het dorp Chipude.
15 km – 5,5 u wandelen - 650m klimmen/ dalen
Dag 3 – 01.11 Raso de La Bruma
Vanuit Las Hayas wandelen we door een mooi bos, waarvan de stammen met mossen bedekt zijn.
Het Nationale Park Garajonay is Unesco werelderfgoed, een status dat het kreeg o.w.v. de unieke vegetatie,
die totaal verschillend is van de rest van het eiland. Het dichte nevelwoud is vochtig en vaak mistig.
De vele mossen, boomvarens en bizarre vormen van laurierbomen zorgen voor een speciale sfeer.
We stijgen tot aan Raso de la Bruma, via dichte laurierbossen dalen we richting Vallehermoso, langs de
barranco van La Encantadora.
De begroeiing bestaat hier uit grote Canarische palmbomen die ‘guarapo’ produceert, waar palmhoning van
wordt gemaakt. Vanuit Vallehermoso zien we één van de meest indrukwekkende monolieten van het eiland,
El Cano’, 650m hoog. De komende nachten slapen we in Vallehermoso in een comfortabel hotel.
10 km– 5 u wandelen - 400m klimmen/ 1100m dalen
Dag 4 – 02.11 Buena Vista
We maken een circulaire route, die ons de prachtige zichten van de omgeving laat kennen. De kapel van
Santa Clara is spectaculair gelegen op een bergkam, met langs beide kanten een barranco van 700m diep.
Vanuit Vallehermoso klimmen we naar de kapel, waar we de bergen van La Gomera uit de zee zien oprijzen.
We wandelen verder over de kam richting zee, steeds met mooie zichten onderweg.
Het laatste deel, voor we aan het strand van Vallehermoso toekomen, is wat steiler.
Van hieruit loopt een pad dat ons terug naar het dorp brengt waar we opnieuw overnachten.
’s Avonds eten we in een gezellig restaurant.
14 km – 5,5 u wandelen - 750m klimmen/dalen
Dag 5 – 03.11 Vallehermoso - Hermigua
We volgen een pad dat geleidelijk klimt tot aan Roque del Cano, een indrukwekkende rots die mooie zichten
van de omgeving biedt. We stijgen via een bebost gebied verder tot aan Roque Blanco, wat het hoogste punt
van de wandeling zal worden. We dalen nu af via het kleine stuwmeer van Las Rosas tot aan Agulo, één van
de mooiste dorpen op La Gomera. Even verderop ligt Hermigua, een uitgestrekte vallei waar veel
bananenplantages zijn. Hier brengen we de komende drie nachten door.
16 km – 6 u wandelen - 850m klimmen/ 950m dalen
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Dag 6 – 04.11 Bosque del Cedro
Vanuit Alto del Contadero wandelen we verschillende uren door het bos van Cedro, een prachtig woud.
We dalen verder af door het groene, vruchtbare dal van barranco Monteforte.
Bananenplantages, een klein stuwmeer, en een kleine waterval gaan aan ons voorbij, we zijn hier in een
subtropische jungle setting. Via Ermita San Juan komen we in het dorp Hermigua aan.
12 km – 5 u wandelen - 200m klimmen/ 1100m dalen
Dag 7 – 05.11 Degollada de Peraza – El Cabrito
Degollada de Peraza is zonder twijfel één van de indrukwekkendste uitzichtpunten op La Gomera.
We gaan langs de kale, desolate zuidoostelijke kuststreek en hebben mooie vergezichten. Via verlaten dorpen
komen we toe in de tuinoase van el Cabrito. Een relaxte plek, ideaal als picknick plaats, er kan hier ook
gezwommen worden. Via een andere route klimmen we terug naar Degollada en genieten voor een laatste
keer van het prachtige eiland La Gomera.
18 km – 7 u wandelen – 950m klimmen/dalen
Dag 8 – 06.11 La Gomera – Tenerife - Brussel
Vanuit La Gomera nemen we de boot terug naar Tenerife, met connectie naar Brussel.
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