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San Sebastián de La Gomera, de hoofdstad van het eiland, combineert traditie, 
cultuur en een rijke geschiedenis met de schoonheid van een oude in perfecte 
staat verkerende stadskern en natuurgebieden die beschermd zijn vanwege 
hun grote wetenschappelijke en landschappelijke waarde. Dit alles in een 
rustige en gastvrije omgeving waar u zich snel thuis zult voelen en met het 
voordeel van een warm klimaat en omgeven door stranden met kristalhelder 
water. 
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In het spoor van Colón 

San Sebastián de La Gomera is, wat grootte en inwonersaantal betreft, de belangrijkste stad van het 
eiland. Er wonen meer dan 9000 mensen en het is een van de belangrijkste historische plaatsen van 
La Gomera, in de volksmond ook wel La Villa genoemd. De oude binnenstad is een paradijs om in te 
verdwalen, vol kleurrijke huizen, open houten balkons en binnenplaatsen met traditionele 
architectuur en allerlei traditionele bedrijven.  
San Sebastian is befaamd omdat het de laatste plaats in Europa was waar Christoffel Columbus 
aanlegde voordat hij de Atlantische Oceaan overstak op zijn reis naar de nieuwe wereld. De haven 
van San Sebastián begroette op 6 september 1492 de Niña, de Pinta en de Santa María.  

Een groot deel van de geschiedenis draait om de komst van 
Christoffel Columbus, zoals het Casa del Pozo de la Aguada, 
van waaruit hij naar verluidt het water meenam waarmee hij 
bij zijn aankomst Amerika doopte. Er staat een buste als 
eerbetoon aan de admiraal zonder gezicht.   
Een andere bezienswaardigheid is de Torre del Conde, een 
15e-eeuws fort waar de machthebbers tijdens de Opstand van 
de Gomeranen hun toevlucht zochten. In die tijd werd het fort 
versterkt met andere gebouwen, maar de toren is de enige 
die nog overeind staat, en daarom werd hij in 1990 
uitgeroepen tot Historisch-Artistiek Monument. De 
nabijgelegen Iglesia de la Asunción uit dezelfde periode is ook 
een bezoek waard.

Iglesia de la Asuncion, La Gomera 



Canary-Hiking

Pagina 3 Katrien de Jong

Beschermde gebieden 

Naast geschiedenis en cultuur is er in San Sebastián ook ruimte voor beschermde landschappen. 
Natuurgebieden die wegens hun wetenschappelijk of landschappelijk belang van grote waarde zijn 
voor heel La Gomera. Natuurreservaat Benchijigua is de bakermat van vele endemische of bedreigde 
diersoorten en één van de aantrekkelijkste gebieden van San Sebastián, dankzij de kliffen, de 
mengelmoes van verschillende groentinten en hoogteverschillen in het gebied. 

Het Natuurmonument Los Roques, dat in 1994 tot natuurmonument is uitgeroepen en deel uitmaakt 
van het nationaal park Garajonay, is een voorbeeld van het intrusieve vulkanisme dat La Gomera 
teistert. Het ligt op de scheidslijn tussen de bovenloop van de ravijnen van La Laja en Benchijigua en 
strekt zich uit over de rotsformaties van Agando, Ojila, La Zarcita en Carmona.  
Als u van de berg afdaalt, kunt u genieten van één van de 13 stranden die San Sebastián te bieden 
heeft. Daartoe behoren het strand van El Cabrito aan het einde van het gelijknamige ravijn en Playa 
de la Cueva, een strand met een blauwe vlag waar het monument van de Olympische fakkel staat, 
opgericht ter herinnering aan de Olympische Spelen van 1968 waaraan de Gomeraanse bokser 
Marcos Chinea deelnam en waarbij de vlam van de spelen over het eiland ging. Op slechts enkele 
meters afstand bevindt zich een ander strand met een blauwe vlag, het strand van San Sebastián, in 
het centrum van de stad en omgeven door voorzieningen en infrastructuren. Stranden voor alle 
gelegenheden. 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Het feestelijk epicentrum op het eiland 

In de wijk Puntallana in San Sebastián bevindt zich de kapel van de Virgen de Guadalupe, 
beschermheilige van La Gomera. De Fiestas Lustrales (Lustrumfeesten) ter ere van de 
maagd zijn de belangrijkste van het eiland en worden, zoals de naam al zegt, om de vijf 
jaar gehouden op de eerste maandag van oktober. In San Sebastián bevindt zich ook de 
kapel van San Sebastián, de beschermheilige van de stad, wiens feestdag lokaal op 20 
januari wordt gevierd.  
 
Bovendien sluiten San Sebastian en het hele eiland de zomer af door op 6 september, de 
verjaardag van de aankomst van Christoffel Columbus, de komst van de zeevaarder naar 
La Gomera en de rol van het eiland bij de ontdekking van Amerika gedurende een week 
te herdenken. Een evenement dat zowel de plaatselijke bevolking als de toeristen niet 
mogen missen. 


