TOURS & TIPS
Pikzwarte lavalandschappen

DROOGTE
EN DROOMSTRANDEN

	Vanaf Caleta rijd je in noordelijke richting
(wegnummer FV2) naar Fuerteventura’s
hoofdstad Puerto del Rosario. Vlak voor
de stad draai je echter het binnenland in
– achtereenvolgens via ringweg FV3 en de
FV20 – richting de plaats Casillas del Ángel.

FUERTEVENTURA
Het is prettig om te weten dat zich op slechts enkele uren vliegen van Schiphol een
eiland bevindt waar de zon altijd schijnt en waar je zelfs hartje winter op het strand
kunt liggen. Dat is het Canarische Eiland Fuerteventura: vooral bekend van haar spierwitte
en oneindige sprookjesstranden. Maar veel minder bekend is dat je ook spectaculaire
fly-drives over het eiland kunt maken. Langs gortdroge woestijngebieden, vulkanische
grotten, slaperige dorpjes en de voormalige hoofdstad Betancuria.

Bezienswaardigheden genoeg dus, maar dit is
ook een route met het ‘ultieme eilandgevoel’.
Met kronkelwegen langs de kust en altijd wel
een strand in de buurt. Maak daar een snelle
pitstop voor een verfrissende duik, en cruise
vervolgens verder in de immer brandende zon.
Vakantie op z’n best.

DE ROUTE (210 KM)
Na landing op Aeropuerto de Fuerteventura is
de kans meer dan 95%. Dat wil zeggen: de kans
dat de zon schijnt, want dat doet ‘ie hier bijna
alle dagen van het jaar. Geen wonder dus dat
het Spaanse eiland zonaanbidders uit alle
windstreken trekt. Maar deze autoroute laat
ook het ándere Fuerteventura zien. Het eiland
is namelijk het dunst bevolkte, droogste en één
na grootste Canarische eiland. La isla parda
zeggen de Spanjaarden: het bruine eiland, en
de uitgestrekte, eenzame droogte geeft het
binnenland een haast buitenaardse sfeer.
Erg vruchtbaar is dat landschap dan ook niet,
maar wel bloedmooi: een kurkdroog woestijn
gebied met rollende heuvels en grillige bergen,
soms afgewisseld door pikzwarte lavaland
schappen. Het landschap lijkt gemaakt voor
autoliefhebbers: niet voor niets werden hier
al talloze autoreclames opgenomen. Maar
Fuerteventura heeft meer trekpleisters. Zoals
de gigantische duinen van schiereiland Jandía
– een stuk Sahara aan zee. Of de romantische
stad Betancuria, Fuerteventura’s voormalige
hoofdstad met koloniale atmosfeer.

Fuerteventura’s oostkust en vlakbij het
vliegveld. Je kunt de route dus ook vanaf
het vliegveld beginnen.

	De route begint én eindigt in familievriende
lijke vakantieoord Caleta de Fuste, aan

Altijd wel een strand in de buurt

	Vanaf Casillas del Ángel toer je verder over
de kronkelende plattelandsweg FV30, langs
slaperige dorpjes als Llanos de la Concepción
en Valle de Santa Inés naar de oude
hoofdstad Betancuria.
Tip: maak zeker een tussenstop bij
uitzichtpunt Mirador de Morro Velosa.
	Je blijft in het binnenland, rijdend in zuidelijke
richting over de FV30 naar de plaats Pájara.
Vanaf daar is een ‘uitstapje’ naar de kust bij
Caleta Negra/Puerta de la Peña een must:
aan zee bevinden zich spectaculaire
vulkanische grotten. Over dezelfde weg
(FV621) rijd je terug naar Pájara en
vervolgens verder naar het diepe zuiden van
Fuerteventura: het schiereiland Jandía.
	Naar het smalle doch grillige schiereiland
Jandía slinger je over de FV617 en FV2 langs
populaire strandplaatsen als La Pared, Costa
Calma en Morro Jable. Vanaf laatstgenoemde
plaats kun je doorrijden naar het desolate
einde van het eiland – Punta de Jandía – of
naar de geheimzinnige Villa Winter nabij
Cofete.
	De laatste etappe voert – wederom over de
FV2 via Costa Calma – terug naar Caleta de
Fuste, afwisselend langs de kust en door het
binnenland. Onderweg kun je stops maken bij
vissersdorp Tarajalejo, het woestijnlandschap
rond Gran Tarajal, dierentuin Oasis Park of
één van de vele superstranden.

TOURS & TIPS
FUERTEVENTURA
DUUR: 1 TOT 4 DAGEN
De ware autoliefhebber kan de route makkelijk
in één dag rijden. Maar nog beter is het om de
route beter in vier etappes ‘knippen’ en alle
bezienswaardigheden onderweg uitgebreid te
bekijken. Aanbevolen overnachtingplaatsen:
Betancuria, Caleta Negra/Puerta de la Peña,
Morro Jable en Gran Tarajal.

GAAN ZIEN
	C ALETA NEGRA/PUERTA DE LA PEÑA
Daal af tussen de rotsen naar de vulkanische
grotten aan zee: een buitenaards spektakel
waar het lijkt alsof de lava gisteren nog is
gestold.
	V ILLA WINTER (NABIJ COFETE)
In deze spierwitte, geheimzinnige villa in een
zwartgeblakerd vulkaanlandschap op
schiereiland Jandía zouden na WO II diverse
Nazi-kopstukken zich hebben schuilgehouden.
	M IRADOR DE MORRO VELOSA
(VLAKBIJ BETANCURIA)
Geweldig uitzichtpunt in het hart van het
eiland, met weids panorama over de golvende
en gortdroge heuvels van het binnenland.
Inclusief restaurant mét terras.
OASIS PARK (VLAKBIJ TARAJALEJO)
Een dierentuin annex ‘miniatuurjungle’ met
exotische dieren, tropische planten, cactustuin
en mogelijkheden voor kameelsafari’s.
Aanrader voor het hele gezin. Deels gratis
toegankelijk.
	R ISCO DE PASCO (TUSSEN MORRO JABLE
EN COSTA CALMA)
Een stuk Sahara aan zee: deze enorme zandduinen strekken zich uit langs een ondiepe
lagune met tropisch groen water en een
8 kilometer lang strand.
BETANCURIA
In Fuerteventura’s voormalige hoofdstad –
gelegen in een vruchtbaar dal – gaat romantiek
hand in hand met paleizen, kerken, musea,
pleintjes en villa’s. In vroegere tijden diende
Betancuria als schuilplaats voor NoordAfrikaanse piraten.

De voormalige hoofdstad Betancuria
PÁJARA
Rustiek provinciecentrum met uitstekende
restaurants, typisch Canarische houten balkons
en een bijzondere parochiekerk met Azteekse
invloeden.

LINKS
www.fuerteventura.com
www.fuerteventura.pagina.nl
www.spaansverkeersbureau.nl
www.fuerteventuraturismo.com
www.canary-islands.com
www.lajitaoasispark.com

