
 

 
INFORMATION OMKRING ØEN: 

 

La Palma – den smukkeste og mest 
uspolerede af De Kanariske Øer 

La Palma - uden tvivl den smukkeste og formentligt den sidste uspolerede ø af De Kanariske Øer. 

Naturen er intet mindre end formidabel og fyldt med kontraster. Gå på opdagelse på ”Den 

Grønne Ø” mellem bjerge, vulkankratere, skove og regnskov. Tag også en afstikker til de små 

idylliske og hyggelige byer eller læn dig tilbage på de flotte, mørke vulkanstrande.  

La Palma er den perfekte kombination til jer, der både vil slappe af, opleve og være aktiv. Alt er 

muligt på La Palma.  

Et utal af oplevelser: 

La Palma er en af de mindre og knap så kendte Kanariske Øer, men ikke desto mindre fuld af 

oplevelser. Det dejlige klima, stilheden og roen giver dig mulighed for at komme helt ned i gear, 

mens vandreruter, hot springs, cykling, klatring, cigarer og bananplantager indbyder til mange 

lokale oplevelser.  

Unikke natur og skønne vandreruter: 

La Palma er grøn og naturfyldt. Ikke mindre end 40 % er dækket af skov, og øen har hele 1.000 

kilometer vandrestier. Et paradis for naturelskere, der vil opleve omgivelserne på allertætteste 

hold - Nationalparken Parque Nacional de la Caldera de Taburiente er et syn for guder.  

På hele øen kan I finde et utal af vandreruter – alle afmærket, så det er til at finde rundt. Prøv 

flere forskellige, for klimaet vil imponere på helt forskellig vis. Selvom øen ikke er større end 

Bornholm, skifter landskabet karakter – lige fra ørken i syd til regnskov i nordøst.  

 

 

 

 



 

Nogle af ruterne ligger også op til cykling, mens der kan klatres i kraterkanten og rides på hest 

på stranden. Uanset hvilken aktivitet I vælger, vil I blive underholdt af smukke udsyn hele vejen.  

Nattens stjerner: 

På La Palma ligger et af verdens bedste observatorier ”Observatorio de Roque de los 

Muchachos”. Her står 14 store teleskoper, for øens beliggenhed midt i Atlanterhavet og de høje 

bjerge giver et fantastisk syn til stjernerne. Et af teleskoperne er rent faktisk dansk.  

Et lille stykke af Cuba: 

La Palma overrasker ofte – midt på en bjergskråning sendes tankerne pludselig til Cuba. Her 

holder øens cigarmager til, og her fremstilles nogle af Europas fineste cigarer. Tankerne valfarter 

igen til den cubanske del af verden ved et af øens destillerier, hvor de producerer rom og likør. 

Tag med på en rundvisning begge steder – en sjov og anderledes side af La Palma.  

Om La Palma: 

La Palma er den nordvestligste af De Kanariske Øer. Her bor ca. 87.000 indbyggere, og øen har et 

areal på 708 km2 – lidt større end Bornholm. Øens højeste punkt hedder Roque de los 

Muchachos og når en højde på 2.426 meter. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAKTA OM LA PALMA 

Flyvetid  

Ca. 5 timer. 

Transfer  

- Los Cancajos: 15 minutter 

- Fuencaliente: 45 minutter 

Er trafikken tæt, kan transferen tage længere tid. 

Tidsforskel  

-1 time i forhold til Danmark. 

Valuta  

Euro. En euro svarer cirka til 7,50 danske kroner (forår 2016). De fleste steder kan I også benytte 

kreditkort. 

Strande  

La Palma har mange fine sandstrande. Øen er en vulkanø, og derfor er sandet også mørkt 

lavasand. En af øens bedste strande ligger i Los Cancajos i øst og Puerto Naos i vest. I nord ligger 

de berømte saltvandspools ”Piscinas de la Fajana”. Resortet La Palma Princess på sydkysten har 

lavet sin helt egen strand. 

Mad og drikke  

På La Palma finder du mange restauranter, der serverer både internationale og nationale retter i 

alle prisklasser. De fleste restauranter ligger i hovedbyen Santa Cruz de la Palma og feriebyen 

Los Cancajos. Restauranterne finder I både i byområderne, men også langs strandpromenaden. 

Vi anbefaler, at I prøver den lokale tapas på jeres ferie – det smager fantastisk! Resortet La 

Palma Princess har tre forskellige restauranter. 

Der er også et udbud af barer i Los Cancajos og Santa Cruz de la Palma. På resortet La Palma 

Princess er der aftenunderholdning flere dage i ugen. 

 



Transport  

Det er let at komme rundt på La Palma både med offentlig transport og taxa, som er forholdsvist 

billigt. 

Elektricitet  

220 volt. Adapter er ikke nødvendig. 

Billeje  

Det er en god ide at leje bil på La Palma, hvis I vil se øen i jeres eget tempo. I kan både leje bilen 

inden afrejse eller på rejsemålet gennem Bravo Tours rejseledere. 

Sport og aktiviteter  

La Palma indbyder til sport og aktiviteter, især vandring og cykling. Tæt på Los Cancajos ligger 

Almasports, der har olympisk svømmebassin, tennisbaner og beachvolley. Øen er også kendt for 

sine mange vandreruter, hvor I både kan vandre, cykle eller løbe i den smukke natur. 

Shopping  

De bedste shoppingsmuligheder finder I i hovedbyen Santa Cruz de la Palma. Her er også flere 

kendte mærkevarer. I feriebyen Los Cancajos ligger der også mange souvenirbutikker, kiosker og 

mindre supermarkeder. 
 

 
 

 
 

  


