
LOMA TENERIFFALLA, AURINKOA JA LOIKOILUA! 
ONNISTUU SE NIINKIN, MUTTA MYÖS AKTIVITEETTEJA 
KAIPAAVA LÖYTÄÄ SAARILTA TEKEMISTÄ. KOKEILE 
SURFFAUSTA, PYÖRÄILYÄ TAI PORRASTREENIÄ JA 
NAUTI KAHVILOIDEN HERKUISTA.

ANU KIIVERI  kuvat ANU KIIVERI, FOTOLIA ja XWANDER.FI

AKTIVITEETTILOMA 
TENERIFFALLA

1/ Maastopyöräile pilvien keskellä
Noin kilometrin korkeudessa sijaitsevas-

sa La Calderan vuoristossa, Teneriffan pohjois-
osassa, ilma on yllättävän viileää. Kahden tunnin 
opastetulle pyöräreissulle haetaan hotellilta pa-
kettiauton kyydillä.

Apuriksi saa sähköavusteinen maastopyörän. 
Ikivanhat hiekkatiet ovat raskaita polkea ja nou-
sua on paljon, joten työntöavusta on hyötyä. Ko-
kenut maastopyöräilijä pärjää reitillä myös perin-
teisellä maastofillarilla.

Oppaan mukana pol-
kiessa saa keskittyä suun-
nistamisen sijaan itse 
pyöräilyyn ja maisemiin.  
Kumpuilevat ja risteilevät 
hiekkatiet ovat täynnä iso-
ja kivenmurikoita, ja vä-
lillä touhu on kuraistakin. 
Sumuisissa, pilvien ym-
päröimissä kanarianmäntymetsissä on aavemai-
nen tunnelma.  Kirkkaalla säällä vuoren rinteiltä 
avautuu huima maisema La Orotovan laaksoon.

Varaudu aurinkorasvalla, lämpimillä vaatteil-
la ja sateen pitävällä takilla, sillä Teneriffan poh-
joisosan sää on oikukas varsinkin talvisin. Vuo-
ristoon tai metsiin voi lähteä myös omatoimiselle 
reissulle, mutta helpointa on mennä osa matkasta 
autolla. Alhaalta huipulle on 40 kilometriä.

TIEDUSTELUT: SUOMALAINEN YRITYS XWANDER.FI, 
MAASTOPYÖRÄRETKI LA CALDERAN VUORISTOSSA, 
KESTO NOIN KAKSI TUNTIA. XWANDER JÄRJESTÄÄ 
MYÖS POLKUJUOKSU- JA VAELLUSRETKIÄ.

OPASTETULLE 
PYÖRÄREISSULLE 
HAETAAN 
HOTELLILTA.

Endant, siminien-
im es eum dis antis 
sa consequeEctur, 
ut mil es

Endant, siminien-
im es eum dis 
antis sa conse-
queEctur, ut mil es 
de voluptatio

Endant, siminien-
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queEctur, ut mil es 
de voluptatio

Endant, siminien-
im es eum dis 
antis sa conse-
queEctur, ut mil es 
de voluptatio
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2/ Nauti luomuherkkuja
Luomu- ja kasvisruoka eivät ole lyöneet 

isosti läpi Teneriffalla, mutta onneksi on sentään 
Malaika- kahvila. Herttainen parin pöydän teras-
si ja vain hieman suurempi sisätila luovat ihanat 
puitteet luomukahvilalle aivan saaren pohjoisosas-
sa sijaitsevan Puerto de la Cruzin keskustassa.

Italialaisomistajien kahvilasta löytyy ihania 
vegaaniherkkuja, kuten esimerkiksi risottoa, la-
sagnea, salaatteja, kakkuja ja leivoksia. Kokeile 
ainakin paikallista, tuorepuristettua mehua.

Kahvila sijaitsee trendikkäällä alueella, ja te-
rassilla istuessa on hauska seurata ohi kulkevia 
ihmisiä.

MALAIKA, CALLE MEQUINEZ 49, LOC. 1,  
PUERTO DE LA CRUZ. 

3/ Surffaa ja kiipeä kukkulalle
Aurinkoinen ja aina tuulinen El Medanon 

kaupunki saaren eteläosassa on ehdoton kaikille 
surffaamisesta ja vesiurheilusta kiinnostuneille. 
Teneriffan mittakaavassa ranta on melko valko-
hiekkainen – saaren monet rannat kun ovat tuli-
vuori Teidestä purkautuneen laavan ansiosta tum-
mia, osa lähes mustia.

El Medanon taivasta koristavat lukuisat värik-
käät leijat, joita surffarit koettavat saada tuulen 
vietäviksi. Rantabulevardilla nököttää useita kahvi-
loita ja surffaukseen erikoistuneita pikkuliikkeitä. 

Kannattaa vertailla surffikursseja, 
sillä tarjontaa löytyy. 

El Medano on ihanan boheemi, 
nuorekas ja rento ranta, joka ei 
ole täysin turistien kansoittama. 
Rantakuvaa ryhdittää pyramidin 
mallinen, iso kukkula. Kukkula on 
suosittu vaelluskohde ja sieltä on 

mahtavat maisemat yli koko kaupungin.
Jos Teneriffalla kaipaa puhtaan vaaleaa hiekka-

rantaa, kannattaa suunnata pohjoisen Las Teresi-
takselle – tosin etelässä aurinkoa saa varmemmin. 
Las Teresitaksen valkoinen hiekka on tuotu Saha-
rasta. Osan mielestä ranta on saaren kaunein, toi-
set eivät suostu pitämään sitä aitona Teneriffana.

4/ Kapua kalastajien portaille
Maailman kaunein porrastreenikohde saat-

taa olla tämä. Silti edes kaikki paikalliset eivät 
tiedä näistä ikivanhoista portaista, jotka lähtevät 
kuin salaa erään talon päädystä. Saaren pohjois-
osassa sijaitsevan Santa Ursulan pitkän portaikon 
huipulta avautuu huikea maisema aina naapuri-
kaupunkiin, Puerto de la Cruziin saakka.

Portaita kapusivat aikoinaan kalastajat, jot-
ka tekivät matkan joka päivä päästäkseen kalaan. 
Ajan saatossa meren rantaan johtavia portaita on 
korjattu niin, että nykyään tuhannesta on jäljel-
lä enää noin 700. Portaat ovat suosittu treenaus-
paikka paikallisille kuntoilijoille. 

Santa Ursulan rappusille löydät Calle don Qui-
jotelta. Portaiden lähtöpaikka on välittömäs-
ti moottoritien alittavan tunnelin vasemmalta 
 puolelta. 

M ATKUSTA 
NÄ IN
Esimerkiksi Finnair ja 
Norwegian lentävät Tene-
riffan eteläsaarelle. Lennon 
pituus on noin 6 tuntia. 
Etelästä pääsee käteväs-
ti niin julkisilla kuin omal-
la autollakin noin tunnissa 
saaren pohjoispuolelle. 
Näppärimmin Teneriffaa 
kiertää vuokra-autolla. 

MILLOIN?
 Paras aika matkustaa saa-
relle on syys–marraskuus-
sa tai huhti–kesäkuussa. 
Talvikuukausina joulukuun 
puolesta välistä maalis-
kuulle kannattaa varautua 
viileämpään säähän, eten-
kin saaren pohjoisosissa. 
Sen sijaan etelässä sää on 
pääsääntöisesti mukavan 
lämmin ja aurinkoinen. 
Kesällä Teneriffalla on 
erittäin kuuma ja etenkin 
elokuussa sekä pääsiäisen 
seudulla turisteja saattaa 
olla todella paljon paikal-
listen lomien vuoksi.

EL MEDANO 
ON SUOSITTU 
SURFFIKOHDE.

Endant, 
siminienim es 
eum dis antis sa 
conseque
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