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Vores anbefalede vandreture på Fuerteventura 
Se flere og alle billeder på http://voresvandreture.dk

Turforslagene er prioriteret efter vores foretrukne ture.   Vigtige noter:  
• Vandreturene kræver rejsebogen ”Landscapes of Fuerteventura” fra forlaget 

Sunflower Books (www.sunflowerbooks.co.uk). 
Uden bogen får man svært ved at finde startsteder og følge ruterne!
Den beskriver bilture, korte og længere gåture/vandreture (dog ikke med guide) 
inklusive kort og anbefalinger til udstyr som f.eks. vandresko/støvler, varmt tøj, 
vindjakke. Se eksempler på turbeskrivelser på deres hjemmeside.

• Ved de ture hvor længde (km) er angivet nedenunder, skal man huske på at un-
derlaget man går på kan være hårdt og op/nedture (højderne) kan være an-
strengende. Husk derfor vandresko/støvler og rigeligt med vand!

• Afsæt god tid til lange ture, så der er plads til hvil. De lange ture er ofte rigtig 
gode, og hvor man har vandreturen for sig selv.

• De fleste, hvis ikke alle vandreturene, kræver at man har en udlejningsbil. Of-
fentlig transport er ofte sparsom eller besværlig (få afgange).

• God fornøjelse!

Tur 16 (***+): Pico de la Zarza – ET MUST!
Fascinerende tur med kontrastfuld bagside – de lodrette klipper mod den afsides vestsi-
de. Turen er nemt tilgængelig fra Morro Jable og turistområdet. Turen starter i 130 me-
ter og slutter i 807 meter, men stigningen er nemt af grusvej det meste af vejen.
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Tur 8 (***+): Embalse de los Molinos - Morro de la Cueva
Flot tur over goldt landskab. Fugleliv med bassinet.
Kør gennem byen og parker for enden af grusvej.

Tur 10 (***): Barranco de las Peñitas (Vega de Río Palmas)
Kort og flot tur til reservoir og kirken/kapellet Senora de la Pena.

Tur 14 (**): The sand-encrusted cliffs of the Pared isthmus
Let tilgængelig ved Costa Calma. 
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Tur 11 (**): Ajuy - Peña Horadada - Ajuy (kræver ikke bog)
Tur langs havet går stien tæt på klippekanten frem og tilbage.
Start tidligt, hvis du ikke vil dele den med for mange turister.

Tur 3 (**): From Lajares to Corralejo - the crater route
Kort tur frem og tilbage, hvis man starter (parkerer) ved Lajares. Tilbage ved hytten, el-
ler fortsæt til Corralejo.
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