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Kystbyen Arinaga på Gran Canaria ligger sørøst på øya, 

og tilhører Agüimes kommune. Arinaga, som er ganske 

ukjent for de fleste tilreisende er en liten bortgjemt perle, 

spekkfull med sjarm og spart for turistfeller. Her finner du 

et fyrtårn, naturlige bassenger, avsaltingsverk, museum, 

interessante spisesteder og barer. I tillegg finner du en 

deilig, lang promenadevei langs kysten der havbrisen og 

utsikten tar pusten fra deg, bokstavelig talt!

Arinaga fyret
Besøk gjerne fyrtårnet i Arinaga, som i tillegg til en fantastisk utsikt 
også rommer en restaurant. Du kan kjøre bil på en støvete landevei 
helt frem til fyret. Rett ved foten av fyret finnes det en liten esplanade 
hvor du kan parkere, for så å utforske området til fots. Den flotte belig-
genheten gir panoramautsikt over hele Arinaga og Cabròn-stranden, 
med dens spesielle omgivelser til venstre. 

Fersk sjømat
Grillet fisk, blekksprut i alle former, reker 
og pilgrimsmussler opptar store deler 
av menyen på fyrtårnets restaurant. 
Kanariske poteter , salater og ikke minst 
gofio som spises rett fra løkskallet. Mer 
typisk kanarisk kan det ikke bli, omgi-
velsene tatt i betraktning.

Arinaga... i medvind 

Arinaga
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El Cabrón
-det beste stedet 
å dykke på Gran 
Canaria
Nord for fyret ligger det beskyttede 
kystområdet El Cabrón, et av de 
beste stedene å dykke på Gran 
Canaria. Hvis du liker å dykke, vil 
du være i paradis. Men vil du bare 
sole og bade uten å trengsel på 
stranden er dette de ideelle stedet. 
Og liker du Playa del Cabrón, kan 
du være interessert i å vite at Playa 
de Vargas ligger litt lenger nord, 
med et veldig likt og ørkenmiljø.

Fortsettelse side 26

Spesielt tiltrekkende er Playa del Cabròn, en strand omgitt av et 

unikt landskap og som lokker med en av de mest spektakulære 

havbunnene på øya. Et yndet utfluktsmål for dykkerentusiaster.

Arinaga... i medvind 

Arinaga er kjent for sin verneverdig 
Fauna&Flora. Den endemiske 
marktekkeren Lotus Arinagensis 
lyser med sin vakre  gulfarge. 
Fuglesortene Alcaraván og 
Corredor Sahariano er ikke et 
sjelden syn. 
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Fortsettelse side 28

Arinaga... i medvind 
Snorkling i Risco Verde
Etter turen i retning Arinaga fyr kommer vi til Risco Ver-
de bukten. Et annet av de mest populære områdene for 
dykking og snorkling takket være havbunnens rikdom. 
Denne delen har også treplanker hvor du kan ligge i 
solen og med ramper som letter adgangen til havet. Her 
er det også et rikt fugleliv. Takket være oppsatte infor-
masjonspaneler får du nyttig informasjon om faunaen i 
området. Hvis du aldri har dykket før, kan Gran Canaria 
være det perfekte stedet å starte. Dykkerdåp holdes 
også i dette området , en populær aktivitet som tar ca. 
4 timer. 

ZOCO NEGRO 
-de naturlige 

bassengene i Arinaga

Etter turen og en gang forbi moloen og 
Arinaga-stranden, kommer vi til området 
Black Souk eller Soco Negro som det 
også kalles. Det er et naturlig basseng 
og et perfekt sted å nyte rolig sjøvann og 
sol med hele familien. Hele området har 
treplanker plassert på steinene, ideelt for 
å ligge komfortabelt og slappe av. 

Arinaga havnen og bystranden
I motsatt retning for fyret fører kystveien oss til fots til Arinaga og 
sentrum av byen, nærmere bestemt turen på omtrent 2 km som går 
langs kysten fra den ene siden av byen til den andre. Utgangspunktet 
kan være Arinaga-stranden og dens moloen. Porøse steinarter 
dominerer i hele Arinaga-strandområdet, selv om det er flere seksjoner 
med bare sand. Det er vanlig at lokalbefolkningen hopper i vannet fra 
moloen og bader der. I området rundt Arinaga-stranden kan du finner 
du barer og restauranter og et yrende folkeliv på godværs dager.
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Arinaga... i medvind 

Langs bypromenaden 
som svinger seg i 
takt med kyststripa 
finner du flere herlige 
uteserveringer med 
stor advarsel for 
sjøsprøyt. Flottere 
kan det ikke bli! 
Menyene består 
såklart av det havet 
kan by på, gjerne 
tilberedt uten for 
mye dikkedarier. Da 
smaker det best! 
En god hvitvin fra 
Lanzarote passer 
utmerket.Ta gjerne 
med bikini og 
solkrem!

Arinaga kjennetegnes lett på sine 
mange vindmøller. Her lengst ute 
med havet kan værgudene rive og 
ruske i landskapet!

Kystbyen Arinaga på Gran Canaria ligger sørøst på øya, og tilhører Agüimes kommune. Arinaga, som er ganske 
ukjent for de fleste tilreisende er en liten bortgjemt perle, spekkfull med sjarm og spart for turistfeller. 

Restauranter 
og barer


