TOURS & TIPS
universiteitsstad zo bijzonder, dat de UNESCO
’m met stip noteerde op de Werelderfgoedlijst.
Deze voormalige hoofdstad van Tenerife was de
allereerste niet-gefortificeerde stad van Spanje,
die model stond voor vele steden en dorpen in
de Spaanse kolonieën in Latijns-Amerika.
Bewonder de organisch gegroeide bovenstad
met smalle slingersteegjes en parmantige
torentjes, en de keurig gerangschikte beneden
stad met ruime pleinen en brede avenues vol
koloniale architectuur.

NAAR DE TOP
VAN DE TEIDE

TENERIFE
‘De weg naar de hemel’ leidt naar de top van de Teide, met bijna vier kilometer
de hoogste berg van Spanje. Maar de grootste Canarie heeft meer troeven:
een universiteitsstad op de UNESCO Werelderfgoedlijst, fenomenale maanlandschappen en stille zwarte strandjes. Volg deze autoroute helemaal en je ziet alle
hoogtepunten van de stille kant van Tenerife.

Door de zonnige zuidelijke ligging voor de kust
van Afrika wordt Tenerife tot diep in de winter
platgelopen door toeristen. De grootste van de
Canarische Eilanden is dus knap druk. Gelukkig
is er de Teide, de ruim drieënhalve kilometer
hoge slapende (maar niet dode) vulkaan die het
eiland netjes in twee helften verdeelt: het
drukke zuiden met de tjokvolle Playas de las
Americas, en het stille noorden waar geen kip
komt.
Deze autoroute blijft aan de stille kant van de
Teide tot aan de top, het letterlijke hoogtepunt,
wat dan wél weer een toeristentrekker van
jewelste is. Maar dat is terecht, want vanaf het
hoogste punt van Spanje heb je een
fenomenaal uitzicht op de Canarische Eilanden
aan de ene kant, Afrika aan de andere en de
hemelsblauwe Atlantische Oceaan zover het
oog reikt – alleen op heldere dagen, maar
anders is het uitzicht op het oneindige
wolkendek ook prachtig.
Onderweg stop je in een UNESCO Werelderfgoedstadje, rijd je naar het winderigste puntje van

het eiland en kom je langs langs de spectaculaire
rotskust met steile kliffen en dwars door
slaperige visserdorpjes, zonnebak je op zwarte
strandjes met brandend zand en picknick je op
een van de vele meeslepende miradores ofwel
uitzichtpunten.
Dan parkeer je je huurauto om per kabelbaan
dwars door de wolken op te stijgen naar het
letterlijke en figuurlijke hoogtepunt: de top van
de Teide. En dan zit er nog maar één ding op:
dansen op de vulkaan!
Tip: neem warme kleren mee! Beneden is het
30 tot 40 graden, maar op de top van de Teide
zomaar de helft of minder.

DE ROUTE (160 KM)
	SANTA CRUZ
De autoroute begint in Santa Cruz, de
hoofdstad van Tenerife én van de Canarische
Eilanden. Komt dat even mooi uit, want deze
grote stad ligt helemaal in het noorden en is
daardoor nog tamelijk authentiek Spaans, met
tapasbars in plaats van Ierse pubs. Ook is het
een vrijhaven, een belastingvrije buitenpost van
de EU, waar naar hartelust taxfree kan worden
gewinkeld. Een handvol bezienswaardigheden
is zeer de moeite waard en restaurants en
terrassen met zeezicht zijn er in overvloed,
zodat je weldoorvoed op pad kunt.
	SANTA CRUZ > SAN CRISTOBAL DE LA
LAGUNA
De snelweg vanaf de Playas de las Americas
loopt na Santa Cruz nog een stukje door langs
de kust naar San Andres. Die laat je links liggen,
in plaats daarvan volg je de provinciale weg
naar San Cristóbal de La Laguna. Een

	SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA > EL TEIDE
Vlakbij La Laguna ligt vliegveld Los Rodeos,
berucht om de grootste vliegramp allertijden,
waarbij een opstijgende KLM-Jumbo zich dertig
jaar geleden in volle vaart in het dak van een
taxiënde Pan Am-Jumbo boorde, met bijna 600
doden tot gevolg, waarvan de helft Nederlanders.
Je komt erlangs op weg naar de Teide; volg de
C824 richting La Esperanza/ Las Cañadas.
Naarmate je klimt, verandert het frisgroene
glooiende lege landschap via uitgestrekte
pijnboombossen uiteindelijk in bizar gevormde
lavavelden. ‘De weg naar de hemel’ heet deze
route ook wel, want je overbrugt tweeduizend
meter hoogteverschil en op een zeker moment
rijd je dwars door het wolkendek. Dit is
misschien wel de mooiste weg van Tenerife,
met puike panorama’s aan weerszijden van de
weg.
	PARQUE NATIONAL DEL TEIDE
Het laatste deel van de rit voert door het
Parque Nacional de las Cañadas del Teide (op
wegwijzers afgekort tot ‘P.N. del Teide’). Maak
een tussenstop bij bezoekerscentrum El Portillo
en je komt alles te weten over de ontstaans
geschiedenis van de vulkaan en de vele
bijzondere dieren en planten in het nationale
park eromheen. Het park is bijna twintigduizend
hectare, met daarin de majestueuze Teide, een
reusachtige vulkaankrater en daaromheen veel
kleinere kraters (cañadas). Een maanlandschap
van jewelste.
Tip: bevalt dit uitzicht je, boek dan een bed in de
prijzige maar prachtige Parador, het luxueuze
staatshotel. Wel ruim van tevoren reserveren,
want dit is de enige toegestane accommodatie
ín het beschermde natuurreservaat en erg
populair – alleen lunchen of dineren op het
panoramaterras kan ook.
	E L TEIDE
Vervolg je weg over de C824 en al snel kom je
uit op de parkeerplaats van het nationale park.
Hier parkeer je de huurauto en kun je kiezen: te
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voet de vulkaan op of al bungelend naar boven
met de kabelbaan. De eerste optie duurt twee
dagen, de laatste acht minuten – daar hoef je
vast niet lang over te piekeren. Let wel: bij
slecht weer en veel wind op de top is de
kabelbaan gesloten. Tip: bovenop de vulkaan is
het druk en zijn de eettentjes matig en prijzig,
dus neem een picknick mee om op te peuzelen
terwijl je van het weergaloze uitzicht geniet.
	E L TEIDE > LA OROTAVA
Weer beneden aangekomen zoek je de
huurauto op en rijd je via de lustig kronkelende
C821 naar beneden door het Orotavadal. Wees
gewaarschuwd: wereldreiziger Alexander von
Humboldt bestempelde het dal ooit tot mooiste
ter wereld, en naar verluidt barstte hij bij de
eerste aanblik van de natuurlijke pracht en
praal in tranen uit. Maak een tussenstop in het
monumentale stadje La Orotava met mooie
huizen in Canarische architectuur, knappe
kerkjes en prettige pleinen.
	L A OROTAVA > PUERTO DE LA CRUZ
Vervolg de C821 en je komt terug aan de kust in
Puerto de la Cruz. Een puike plek om te blijven
plakken, want de bakermat van het toerisme op
Tenerife; hier kwamen in de belle epoque de
eerste kunstenaars en aristocraten vakantie
vieren. Nu is het de enige echte toeristische plek
in het noorden, maar altijd nog karakterstieker
dan Playa de las Americas of Los Cristianos.
Bezoek de botanische tuin, bestel op een terras
rond de oude haven een tafel vol tapas, neem
een duik in het zeewaterzwembad Lago
Martianez of zonnebank op een van de kleine
strandjes van vulkanisch zwart zand.
	P UERTO DE LA CRUZ > PUNTA DEL TENO
Wie tijd genoeg heeft, tourt de hele noordkust
langs, van Puerto de la Cruz naar de Punta del
Teno, via Icod de los Vinos, Santiago del Teide,
Masca, Buenavista del Norte en Garachico. Een
omweg van zo’n 70 kilometer, maar wel een
langs de karakteristiekste stadjes en dorpen van
Tenerife.
	P UERTO DE LA CRUZ > SANTA CRUZ
Vanuit Puerto de la Cruz rijd je rap terug naar
Santa Cruz via de snelweg TF5. Of je gaat voor
de verlenging op de noordpunt: via de
provinciale weg C820 rijdt dwars door dorpjes
en gehuchten naar Punta del Hidalgo, via de
Pico del Ingles naar San Andres en uiteindelijk
over een klein stukje snelweg retour naar Santa
Cruz.

REISDUUR
Deze autoroute is goed te doen in een dag. Wil
je óók beide bovengenoemde omwegen maken
(respectievelijk naar de woestijnachtige Punta
del Teno en de weelderige groene Punta del
Hidalgo), trek er dan drie dagen voor uit, met
overnachtingen in bijvoorbeeld Puerto de la
Cruz, in Buenavista del Norte of Santa Cruz.

AUTORIJDEN
Autorijden op Tenerife is een groot genot.
De kronkelkust en ontelbare haarspelden in
de bergen vergen concentratie, maar de
wegen zijn uitstekend onderhouden en de
bewegwijzering is prima. Zorg voor een volle
tank en een goede wegenkaart, dan doet je
huurauto van Sunny Cars de rest!

LINKS
	www.webtenerife.com
	www.tenerife-nederlandstalig-tijdschrift.com
	http://tenerife.startpagina.nl
	www.canarische-eilanden.info
	www.tenerife-reisgids.be

