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Mogán Verde stelt voor:  

De Jakobsweg van  
Gran Canaria

In samenwerking met InmaraTravel

In een kleine groep van 

5 tot 15 wandelaars

Jeanne van den Reek

Jeanne van den Reek

Jeanne van den Reek



Dag 1: zaterdag 20 november 

Alle wegen leiden naar Gran Canaria. 

In Spanje worden de pelgrims op de Jakobsweg steevast 
Jacobipetas genoemd. Ons kleine groepje Jacobipetas met 
wandelaars uit verschillende hoeken van Europa komt aan en 
neemt zijn intrek in het hotel H10 Playa Meloneras Palace. 

Dag 1: aankomst



Eerste etappe: Faro de Maspalomas-Ayagaures  
18,9 km, 650 m stijging, 330 m daling

Dag 2: zondag 21 november 2021

Terwijl op het Spaanse vasteland veel 
pelgrims hun camino eindigen aan de faro 
in Finisterre, begint “el camino entre 
volcanes” aan één van Gran Canaria´s 
meest bekende symbolen: el Faro de 
Maspalomas. Deze vuurtoren ligt aan de 
strandboulevard en wordt omgeven door 
hotel resorts. Wuivende palmbomen 
zwaaien ons uit als we de moderne 
wereld achter ons laten. Onze weg leidt 
ons naar Ayagaures waar uitgesleten 
ravijnen en weelderige palmoases ons 
pelgrimshart sneller doen kloppen.

09:00 vertrek per mini-bus naar de Faro 
09:15 start wandeling 
15:00 aankomst in Ayagaures en einde wandeling 
15:30 terug in hotel en vrije tijd



Tweede etappe: Ayagaures-Tunte 
13,4 km, 1210 m stijging, 600 m daling

Dag 3: maandag 22 november 2021

Vanaf Ayagaures laat Gran Canaria zich 
van zijn beste kant zien.  In het kleine, 
wiYe gehuchtje begint een kruipend pad 
dat ons naar het dorpje Tunte leidt. De 
verZcale rotswanden van de nauwe 
canyon lijken ons pelgrims te willen 
omarmen. In het dorpje Tunte bezoeken 
we de Jakobskerk waar we het religieuze 
beeld van San3ago Matamorros 
aanschouwen. Het kleine beeldje stamt 
uit de 16de eeuw en is de grondlegger 
van Gran Canaria´s camino.

09:00 vertrek per mini-bus naar Ayagaures 
09:12 aankomst Ayagaures en start wandeling 
15:00 aankomst in Tunte en einde wandeling 
15:45 aankomst hotel en vrije tijd



Derde etappe: Tunte-Cruz de Tejeda 
16,1 km, 1020 m stijging, 520 m daling

Dag 4: dinsdag 23 november 2021

Bij het krieken van de dag verlaten we 
Tunte over een oud en uitgesleten pad.  In 
Cruz Grande nemen we “el camino de la 
plata” o^ewel de Zilverweg. Deze oude, 
geplaveide camino real leidt  ons over 
loodrechte flanken naar de hoogvlaktes 
aan de kraterrand van La Caldera de 
Tejeda. Het pad wordt ook schertsend “de 
Chinese muur” genoemd. Onze klim 
wordt beloond met majestueuze 
vergezichten, geurende bloemen en jonge 
vogels die voor ons een vreugdelied 
zingen. Als we in Cruz de Tejeda 
aankomen, zijn we in het geografische 
centrum van het eiland en tevens 
halverwege de Jakobsweg.

08:00 vertrek uit het hotel 
08:45 aankomst Tunte en start wandeling 
15:15 aankomst in Cruz de Tejeda en einde wandeling 
16:30 aankomst hotel en vrije tijd



Vrije dag

Dag 5: woensdag 24 november 2021

Tijdens deze vrije dag kunnen we van de talrijke hotelfaciliteiten genieten.  Op een 
boogscheut van het hotel ligt het natuurreservaat van de “Duinen van Maspalomas”. 
Deze zijn bereikbaar met een korte taxirit of te voet. De strandboulevard begint aan het 
hotel en eindigt aan de duinen. In de omgeving zijn er talrijke restaurants en bars.



Vierde etappe: Cruz de Tejeda-Caíderos 
12,5 km, 290 m stijging, 910 m daling

Dag 6: donderdag 25 november 2021

Aanvankelijk voert het pad ons door een 
bebost natuurpark. Vanaf de krater van 
los Pinos de Gáldar laat Gran Canaria zich 
weer van zijn dramaZsche kant zien. 
Nadat we er enkele lavahellingen hebben 
overwonnen, worden de heuvels zachter 
en stappen we door een glooiend en 
groen landschap. Bewerkte akkers worden 
er door fruitbomen omzoomd en hier en 
daar duikt een eenzame boerderij op. 

Gran Canaria: “un con3nente en 
miniatura”.

08:00 vertrek aan het hotel 
09:15 aankomst in Cruz de Tejeda en start wandeling 
15:15 aankomst in Caíderos en einde wandeling 
16:45 aankomst hotel en vrije tijd



Vijfde etappe: Caíderos-Gáldar 
12,5 km, 320 m stijging, 1180 m daling

Dag 7: vrijdag 26 november 2021

Onze laatste etappe begint in het  
vruchtbare heuvellandschap van Caíderos. 
Ter hoogte van het groYendorp Hoya del 
Pineda ontwaren we aan de horizon de 
kerktorens van SanZago de Caballeros. 
Met dit doel in zicht, zeYen we onze 
eindspurt in. 

In Gáldar overhandigt een lid van de Orde 
van SanZago ons een cerZficaat en samen 
met ons afgestempelde pelgrimspaspoort 
hebben we een blijvende herinnering aan 
ons gemeenschappelijke avontuur.

08:00 vertrek per mini-bus naar Caíderos 
09:15 aankomst Caíderos en start wandeling 
15:00 aankomst in Gáldar  
15:00-16:00 vrije tijd in Gáldar 
16:00 vertrek uit Gáldar naar Maspalomas 
17:00 aankomst hotel en vrije tijd



Mogán Verde: 
Sofie Hendrikx 
Calle Tabaiba 7, 35128 El Horno, Mogán, Gran Canaria (España) 
Tel: 0034 653 73 77 73 
Email: mogan.verde@gmail.com 

Número Registro General de Turismo: 379562 (AcZvidades turísZcas complementarias) 
Nummer van de gidskaart: 3702 
www.moganverde.es 

Op onze website vindt u alle biologische voorzorgsmaatregelen.

Praktische info

D U B B E L E  K A M E R :  1 2 8 0 , 0 0  E U R  P P  

D U B B E L E  K A M E R  E N K E L  B E Z E T :  1 4 4 0 , 0 0  E U R  P P
Inbegrepen in deze prijzen: 
- accommodatie in 5* Hotel H10 Playa 

Meloneras Palace 
- halfpension  
- transfers op het eiland 
- reis- en ongevallenverzekering 
- officiële gids van de Canarische 

regering en tevens wandelgids

Niet inbegrepen in deze prijzen: 
- vlucht naar Gran Canaria 
- fooien


