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Kanaari arhipelaag Atlandi ookeanis koosneb 13 saarest ning
Gran Canaria on suuruselt kolmas, paikneb Tenerife ja
Lanzarote vahel ning on pindalaga 1560 km2. Gran Canaria on
ringikujuline saar, mille keskel kõrgub vulkaan nimega Los
Pechos. Saare kõrgeim tipp merepinnast on 1950 meetrit.
Pealinn on Las Palmas, mis jääb tuntumatest kuurortidest
kõigest 45 min autosõidu kaugusele.

Igavese suve saar! Kanaari saared asuvad Floridaga samal
laiuskraadil. Aafrika rannik jääb u 200 km kaugusele. Gran
Canaria rannajoone pikkuseks on 236 km. Mahe kliima võimaldab
aastaringselt nautida rannamõnusid kaunitel liivarandadel ja
harrastada veespordialasid. Saare parimad rannad paiknevad
saare lõunaosas: San Agustini rand, Las Burrase rand,
Maspalomase, Playa del Inglesi, Patalavaca ja Puerto Rico
rannad. Saare põhjaosas on rannik järsk, rannad väikesed ja
sageli tuulised, pakkudes võimalust lainelauasõiduks.
Purjelaudurite meelispaik on aga Tarajalillo rand, mille leiab
Bahia Felizis, saare lõunarannikul. Gran Canariat kutsutakse
minimandriks, sest siin on mitu erinevat kliimavööndit. Umbes
400 m kõrgusel merepinnast valitseb troopiline kliima, umbes
1400 m kõrgusel kesk-Euroopa ning veel kõrgemal Skandinaavia
kliima.

Gran Canaria on Kanaari saartest ka üks mitmekesisemaid saari,
pakkudes sportimisvõimalusi, heatasemelisi golfiväljakuid,
laias valikus teemaparke, ööklubisid, baare-restorane ja
kaubanduskeskuseid – igaühele midagi.
Playa del Inglesis on 6-kilomeetrine kollase liivaga rand, mis
algab San Augustinist ja lõpeb Faro majaka juures
Maspalomases. Rannapromenaadil leiate ka suure valiku
erinevaid söögikohti, kus võite nautida nii Kanaaride,
Hispaania kui ka rahvusvahelist kööki.

Saare lõunaosas vaikust ja rahu otsivale turistile sobib
kindlasti rohelusse uppunud vaiksem ja hubane Maspalomase
piirkond, vaid mõne kilomeetri kaugusel Playa del Inglesist.
Siin on mõnusad rohealad koos jalgrattateedega No ja muidugi
ei saa mainimata jätta kuulsaid Maspalomase liivadüüne, mis
saavad alguse Playa del Inglesi rannast.

Veidi teist laadi elu käib Puerto Ricos. See maaliline väike
ja kompaktne kuurort paikneb Gran Canaria kõige päikselisemas
piirkonnas, kus kõige vajaliku leiab jalutuskäigu kaugusel.
Hotellid palistavad kaljuseid mäekülgi, kust avanevad
hingematvad
lahesopile.
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Seoses eriolukorraga on Gran Canarial hetkel vähe turiste, mis
teeb sellest mõnusa puhkepaiga, sest distantsi hoidmine on
lihtne. Kuigi paljud hotellid, kauplused ja restorand on
suletud, siis turistide vähesuse tõttu on ka nõudlus väiksem.
Avatud restorane ja baare on piisavalt.Tule ja mõnule
terrassidel ja lase end päikesel paitada, puhka, tee sporti,
tutvu saarega! Erinevaid võimalusi on palju!

