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

Turforslagene er prioriteret efter vores foretrukne ture.   Vigtige noter:  
• Vandreturene kræver rejsebogen ”Landscapes of Tenerife” 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 
underlaget man går på kan være hårdt og op/nedture (højderne) kan 
være anstrengende. 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. 
Offentlig transport er ofte sparsom eller besværlig (få afgange).

• God fornøjelse!

Tur 13 (***+): El Portillo - Piedra de los Pastores (retur)
På plateauet efter det lille kapel, kan man tage en rundtur der og nyde udsigten 
mod nord og Puerto de la Cruz. Man kommer tilbage af samme vej.

Kilde: http://voresvandreture.dk – billeder, inspiration og forslag til flere vandreture

http://voresvandreture.dk/
http://www.sunflowerbooks.co.uk/
http://voresvandreture.dk/


Vores vandreture .dk | Billeder | Forslag | Inspiration | Ferie oplevelser

Vores anbefalede vandreture på Tenerife

Tur 10 (***+): El Teide (rundtur)
Et must hvis man har kræfterne til det. Start tidligt på en skyfri og ikke blæsende 
dag. Husk varmt tøj til når man når toppen. Turen ned i lift = velfortjent belønning.

Tur 7 fra sydbog (***): Araza - La Cabezada - Araza (retur)
Tur langs højderyg ud til flot græsklædt plateau med vilde orkideer med udsigt 
mod Los Gigantes.

Tur 12 (***): Montaña de Guajara + start af tur 6 (sydbog): 
Parador de las Cañadas - Paisaje Lunar

Tur op på klipper og videre (tur 6) mod spøjst lava landskab (billede nedenunder).

Kilde: http://voresvandreture.dk – billeder, inspiration og forslag til flere vandreture
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Tur 18 (***): Restaurante Fleytas - Montaña Jala - Los Bo-
licos - Degollada de la Mesa (rundtur)

Afvekslende tur gennem dal og derefter oppe på højderyg med gode udsigter.

Tur 4  fra sydbog (**): Adeje - Boca del Paso - Ifonche (re-
tur)

Flot tur ind og ud af kløfter langs god sti der går rundt oven over Barranco del Infi-
erno (Helvedeskløften). Længde efter behag – retur samme vej.

Kilde: http://voresvandreture.dk – billeder, inspiration og forslag til flere vandreture
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