Tres Encadenados Klubbtur 10.-11. mars 2012
FIRGAS VAR FØRSTE STOPP PÅ TUREN
En liten landsby ca. 500 m over havet og ca. 28 km fra Las Palmas. Næringsveien har tradisjonelt vært
jordbruk og husdyrhold, og da spesielt geiter. I de lavereliggende deler av kommunen dyrkes
bananer, mens poteter, mais, karse samt okseavl er mer utbredt i området rundt kommunens senter.
Som alle kommuner på øya har også Firgas en tradisjonell matrett som tilbys i nesten alle
restaurantene i landsbyen, nemlig potaje de berros, en karsesuppe.
FIRGAS er vel mest kjent for sin produksjon av sprudlende mineralvann, som blir tappet fra en kilde i
Baranca de las Madres, rundt 4 km borte. Med en produksjon på over 200 000 flasker om dagen, er
dette smakfulle vannet veldig populært over hele øygruppa.
Denne hyggelige lille byen feiret 500års- jubileet sitt i 1988, og det ble da laget et vannmonument,
Fuente Conmemorativa.
Kunstverket består av 30 meter rennende vann i trapper med lys og musikk.
Omkranset av benker med utsmykking, malte landskap og historiske symboler til de 7 kanariske øyer.
Her inntok vi et glass vin med melon servert av turkomiteen.

Arucas
Så gikk turen videre til hovedbyen nord på Gran Canaria, adskilt fra hovedstaden av ravinen Barranco
de Tenoya. Dominert av den digre neogotiske sognekirken SAN JUAN BAUTISTA har Arucas noen
interessante bygninger, som for det meste representerer den arkitektoniske stilen til det 19.
århundre.
Feilaktig også kalt Arucas’ katedral, har denne lavasteinsbygningen et 60 meter høyt tårn, som er det
høyeste kirketårnet på øygruppa. Designet av den katalanske arkitekten Manuel Vega, startet
byggingen i 1909 og -bygd i flere trinn- ble den ferdigstilt i 1977.Vi nevner to andre bygninger av
arkeologisk verdi, nemlig det gamle rådhuset, totalrenovert i 1932 samt Municipal Market, som også
er bemerkelsesverdig på grunn av størrelsen. Dette er senere blitt ombygd til et finere kjøpesenter.
På motsatt side av torget, ligger den KOMMUNALE HAGEN, også kalt JARDIN DE HESPERIDES som er
et skyggefullt sted med mange tropiske trær og planter.
Arucas, også kjent som romens by, huser Destilerias Arehucas, det største romdestilleriet på
Kanariøyene. Grunnlagt i 1884 har denne fabrikken med en årlig produksjon på mer enn 3,5 million
liter rom, også et interessant museum der en kan lære om historien til fabrikken. Romen lagres på
amerikanske eikefat i 3 til 20 år, og en del kjendiser bl.a. Alfredo Kraus og Placido Domingo samt
medlemmer av den spanske kongefamilien, har signert tønner som har vært benyttet i produksjonen.
Like i nærheten finner vi MONTANA DE ARUCAS, som med sine 412 meter er den høyeste toppen i
denne byen. Her kan man nyte en fantastisk utsikt over øya og her inntok vi et trerettes spansk
smakfullt måltid med drikke til.

Las Palmas Hotell var neste stopp
Las Palmas med nærmere 400 000 innbyggere, en stolt og ekte kanarisk storby med en flott, tre
kilometer lang sandstrand – Playa de las Canteras – midt i sentrum. Til tross for beliggenheten er

stranden så ren at EU har gitt den Blue Flag-godkjennlsen. Her sjekket vi inn på hotell Concord hvor
vi fikk gode rom, middagsbuffé Kaffe med tilbehør ble servert i egen salong med høy stemning.
Søndag fikk vi en rikholdig frokostbuffé med fin utskit over Las Canteras stranden.
Blant severdighetene finnes Catalinaparken, innbyggernes eget møtested. I den stemningsfulle gamle
bydelen Vegueta finner vi Santa Ana-katedralen. Her ligger også Columbusmuseet i en bygning fra
1400-tallet og Museo Canario som gir oss et bilde av Gran Canarias historie som forteller at byen ble
grunnlagt i 1478.
Shopping- og fornøyelsestilbudet er meget bra, ja, trolig det beste på Kanariøyene.
Varehuset El Corte Ingles kan tilby det meste av lokale og internasjonale varer, ikke minst små
boutiquer med det siste innen klær og skomote og spennende forretninger med alle slags spanske
spesialiteter. Las Palmas er kjent for sine lave priser. De senere årene er det tilkommet flere større
varehus som har etablert seg like utenfor byen.
Las Palmas er, sammen med Santa Cruz de Tenerife, hovedstad i den autonome regionen
Kanariøyene og hovedstaden på Gran Canaria. Her ligger også halvparten av departementene og
styrene i den kanariske regjering.(Den andre halvparten er lokalisert i Tenerife)
I Las Palmas ligger Gran Canaria Provincial Courts og de to domstolene I Superior Court of Justice av
Kanariøyene.

La Vega de San Mateo var siste stopp på vår tur
San Mateo har ca. 8 000 innbyggere og byen ligger ca. 800 meter over havet i et slettelandskap i
øvre/midtre del av Guinguada-dalen.
På grunn av den gode jordkvaliteten og rike tilgang på vann, er det jordbruk folket livnærer seg av.
Frukt, grønnsaker og potet er hovedproduktene, og ellers en del småskalaproduksjon av
landbruksprodukter, samt håndarbeid.
Lokal fiesta finner sted 13. mai til ære for Virgin de Fatima. Fiestaen til ære for stedets skytshelgen,
San Mateo Apostel (apostelen Matteus) feires 21. september.
Første søndag i juli har bøndene sin egen festdag med mange forskjellige aktiviteter.
Vi så oss omkring, besøke markedshallene og fikk med oss det varierte tilbudet, og kanskje ikke
minst, en svingom «nedi veien». Lunsj ble inntatt i en stor restaurant/hall i litt uvante omgivelser,
men vi lot oss berike av det litt uvante.

SÅ KJØRTE VÅR DYKTIGE SJÅFØR PHILPE OSS HJEM
Han hadde vært klubbens sjåfør i 2008 og kunne fortelle mye fra den turen.

