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LA PALMA  
 
La Palma is één van de meest veelzijdige en vulkanische eilanden van Europa 

 
• Verkenning spectaculaire noordkust 

• Gevarieerde wandelbestemming voor de ervaren wandelaar 

• Groenste eiland van de Canarische Eilanden 
 

Dat La Palma een vulkanisch eiland is geldt als een understatement na de recente vulkaanuitbarsting die 
het zuidelijke deel grondig heeft veranderd. Sinds eind december 2021 is de uitbarsting officieel tot zijn 
einde gekomen en is La Palma opnieuw perfect toegankelijk. 
Wandelen langs dichte subtropische begroeiing, de oude ‘Camino Real’ aan de wilde noordkust, 
spectaculaire groene rotskusten, nevelwouden, laurierbossen, iedere dag is anders op La Palma. 
Eeuwenoude drakenbomen, grote variëteit aan bloemen, bananenplantages en enorme varens zorgen 
eveneens voor een grote verscheidenheid aan vegetatie. 
Het eiland wordt gedomineerd door de enorme krater Caldera de Taburiente, wandelen over de kraterrand 
betekent een topdag met schitterende panoramische zichten van de Atlantische Oceaan. 
In het zuiden van La Palma werden de maanlandschappen van Cumbre Vieja recent gedeeltelijk opnieuw 
met lava en as bedekt, aan de Teneguia vulkaan is de warmte van de vulkaanuitbarsting nog voelbaar.  
Uiteraard wordt het gastronomische en culturele aspect niet uit het oog verloren, we ontdekken de lokale 
keuken en verkennen verschillende historische dorpen. 
Het zachte klimaat, veelzijdigheid aan landschappen en netwerk van wandelpaden biedt een ideale actieve 
getaway. 
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PROGRAMMA 
 

Dag 1 – 24.11 Brussel – Tenerife – La Palma 
Vanuit Brussel vliegen we naar Tenerife, waarna we via de haven van Los Cristianos in Santa Cruz de la 
Palma toekomen. We overnachten de komende nachten op rustig gelegen accommodatie. 
Tenerife – La Palma 2,5 u varen 
 

Dag 2 – 25.11 Ruta de los Volcanes 
Refugio El Pilar vormt het startpunt van één van de mooiste wandelingen op La Palma: Ruta de los Volcanes. 
Indrukwekkende vulkaanlandschappen die je van vlakbij met gestolde lavastromen laten kennismaken. 
We starten met een geleidelijke klim door een dicht dennenbos tot we boven de boomgrens uitkomen.  
Korte klimmen naar verschillende kraters bieden adembenemende zichten van het zuidelijke deel van La 
Palma. Een lange, maar eenvoudige afdaling brengt ons tot aan Fuencaliente, waar ons voertuig ons 
opwacht om terug naar onze relaxte accommodatie te rijden. 
18 km – 7 u wandelen – 680m klimmen/ 1260m dalen 
 

Dag 3 – 26.11 Teneguía 
Vanuit Fuencaliente (warme bron) wandelen we naar de jongste vulkaan van La Palma, Teneguía.  
De aarde rond de vulkaan is op verschillende plekken erg heet, een gevolg van de recente uitbarsting van 
de nabijgelegen Cumbre Vieja vulkaan. Als gevolg van deze uitbarsting zijn de landschappen veranderd, 
maar blijft het perfect veilig om te wandelen. Zwarte, maanachtige lavalandschappen en mooie uitzichten 
brengen ons tot het meest zuidelijke punt van La Palma.  
Hier ligt een vuurtoren, wordt aan zoutwinning gedaan, en is er een uitnodigende bar met zicht op de 
oceaan. 
9 km – 6 u wandelen – 130m klimmen/ 800m dalen 
 

Dag 4 – 27.11 Pico de la Nieve 
Een transfer brengt ons tot aan Pico de la Nieve (2039m), waar onze wandeling start. Onderweg komen we 
voorbij Roque de los Muchachos, met een hoogte van 2426m het dak van het eiland. Bij helder weer kan je 
hier de eilanden Tenerife, El Hierro en La Gomera zien liggen. We dalen af via de bergkam van de enorme 
Caldera de Taburiente met onderweg schitterende zichten van de Atlantische Oceaan.  
Via de kapel van Virgin de la Pino bereiken we het bezoekerscentrum van het Nationale Park.  
Van hieruit gaan we met ons voertuig naar de kust waar we ’s avonds in een uitstekend visrestaurant eten. 
15 km – 6 u wandelen – 530m klimmen/ 1530m dalen 
 

Dag 5 – 28.11 Parque Nacional de Taburiente 
Brecitos (1090m) is een mooi uitzichtpunt in het hart van Parque Nacional de Taburiente, dit fantastische 
park is een tweede bezoek meer dan waard. De gigantische krater, de grootste erosiekrater ter wereld, kent 
verschillende bronnen en heeft een unieke vegetatie. Je maakt vandaag in detail kennis met deze krater, 
ongetwijfeld één van de hoogtepunten van La Palma. De rivierbedding van Barranco de las Angustias kent 
bizarre rotsformaties.  
We verlaten de krater en worden met ons voertuig teruggebracht naar onze accommodatie.  
15 km – 6 u wandelen – 280m klimmen/ 900m dalen 

 

Dag 6 – 29.11 Wilde noordkust 
De oude ‘Camino Real’ in het uiterste noorden van het eiland laat je kennismaken met spectaculaire 
rotskusten. Je daalt af tot aan de groene kust waarbij je verschillende gehuchten passeert via diepe 
barrancos, gevuld met oude drakenbomen, tot we het dorp Barlovento bereiken.  
13 km – 5,5 u wandelen – 850m klimmen/ 650m dalen 
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Dag 7 – 30.11 Unesco Biosfera Los Tiles 
Het nevelwoud van Los Tilos is een speciale plek, totaal anders dan wat we voordien hebben ontdekt. 
Vanop een hoogte van 1350m volgen we tijdens het eerste deel van de wandeling een reeks tunnels, 13 in 
het totaal (vergeet je hoofdlamp niet). Via verschillende watervallen en mooie uitzichtpunten volgt een 
lange afdaling langs subtropische vegetatie met o.a. gigantische varens. Na de wandeling passeren we San 
Andrés, een mooi dorp aan de oostkust van het eiland waar we in een gezellig restaurant de reis afsluiten. 
13,5 km – 5,5 u wandelen – 250m klimmen/ 1050m dalen 

 
Dag 8 – 01.12 La Palma – Tenerife – Brussel 
Vanuit Santa Cruz de la Palma varen we terug naar los Cristianos in Tenerife met aansluitend terugvlucht 
naar Brussel. 
La Palma - Tenerife 2,5 u varen 
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