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L

as Palmas lever sitt eget liv, helt uavhengig av
turisters nådeløse krav til gjenkjennelighet. Her går
utviklingen fortere enn i turistområdene, og tilrettelegger for at kanarisk tradisjon kan møte unge menneskers krav til bærekraftighet, miljøbevissthet og nye
matinfluenser. Las Palmas er urban smeltedigel som
likevel framstår som laidback, avslappet og full av
stemning. Her trives alle generasjoner sammen.
Ingen tvil om at den grønne bølgen har gjort sitt innpass i restaurantbransjen. Nye Pokè steder og juicebarer er lett synlig i bybildet. Det asiatiske kjøkkenet gjør
stor suksess i alle mulie fushion former. Nærprodusert
skal det være i glasset, uansett om det handler om øl
fra mikrobryggerier, lokalprodusert vin, juicer fra øyas
eget fruktfat eller vann fra Firgas.

Las Palmas

Vær med på trenden; ta bussen til Las Palmas og
kjenn på pulsen! VIva la vida loca!!!

P

å det vakre Hotel Madrid i Las
Palmas tilbrakte den spanske
diktatoren General Francisco
Franco natten til 17.juli 1936, fordi
han etterforsket drapet på general
Amadeo Balmes, som var militær
guvernør i Las Palmas på den tiden.
Hans død beskrives som en ulykke
da han pistolen hans gikk av. I følge
frankistene, var det begynnelsen på
militærkuppet og starten på den tre
år lange spansk borger krigen.

Rom nr. 3 i dette emblematiske
hotellet var et stumt vitne til en
manns siste søvn før det hele braket
løs, og det republikanske regimet fikk
vike plassen for et diktatur. Sengen,
kommoden og speilet står fortsatt
slik det gjorde for 85 år siden.
Hotel Madrids sjarmerende kafeteria
er en av mine absolutt favoritter. Å
ta en kopp kaffe, eller et glass vin
på terassen ved inngangen til torget
“La Alameda de Colon” , blir aldri
feil. Her sitter man under de vakre
hotell balkongene som vitner om en
svunnen tid. Mange av stamgjestene
bærer preg av et langt liv og andre
sosiale koder enn de som eksisterer i
dagens moderne travelhet.
Cafè de Madrid åpnet sine dører for
første gang i 1910. Deler av interiøret
og ikke minst stemningen holder
stand. Å oppholde seg her, er en
tidsreise i seg selv, neste som å være
statist i en gammel film.

The paper club

Hotel Madrid

BomBom
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Podology
Calle Perdomo er en sidegate til den kjente shoppinggaten Triana i Las Palmas, Her finner du flusst med kule barer og utesteder. Noe for enhver smak
med andre ord. Mye nytt og rocka, blandet med deilig tradisjonell tapas og
gourmet mat. Mellom alt dette som frister ganen, har det trengt inn seg en
og annen ”upperclass” boutique for de med utsøkt smak og stor lommebok!

Pure Cuisine C. Domingo J Navarro, 5,

Et boblende innested er Pop`Ology som
ligger i Vegueta på Calle Mendizábal 39.
En grønn oase med spesialitet på champagne og annet som bobler i glasset. Det
serveres også til frokost sammen med
home made bagels fylt med laks, kremost
og advocado.
En herlig start på dagen!

MeToo er et forferdelig navn på en liten
innredningsbutikk ved Triana. Det er lett
å grabbe med seg noe hjem, men helst
vil betjeningen selv komme hjem til deg
og dekorere din bolig eller oppgradere
standarden! Me Too Interior Design &
Concept Store ligger på Calle Torres, 7.

Las Palmas

-den grønne bølgen har slått inn over Gran Canarias
hovedstad
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Torre Woerman

Når du kommer kjørende inn i Las Palmas er det
mye som vil slåss om oppmerksomheten din. Et
stort bygg utmerker seg dog. Om du føler at Torre
Woerman ligner på noe du har sett før, så har du
helt rett. Lambda, som er navnet på Munch museet i Bjørvika i Oslo er tegnet av samme
spanske arkitket, Juan Herreros. Sånn kan det gå
når fantasien begrenser seg!
Til venstre ser man den lekre Canteras stranden
som utgjør store deler av bybildet i Las Palmas!

Ta deg god tid til å vandre langs
Canteras stranden. Om ikke
havet frister er det et paradis
også for landkrabber. En parade
av en strandpromenade som
byr på utallige spisesteder og
barer på første bankett. Du
finner også firstende butikker
med deilige dufter, strandkjoler,
souvernirer og surfbutikker.

Las Canteras LifeStyle er
en ”boutique on the beach”,
som drives av finske Leila
Kuivalainen. Hun tryller frem
lekre mini-, midi- og maxi
kjoler i lekre sommer stoffer.
Like fine til nattlige arrangement som til strand bruk!
Vesker og smykker hører til.
We love it!
Paseo de Canteras, 20

Buena Cosecha er butikken på Canteras som
frister med gode lukter, fargerike såper, lekre
vekser og masse, masse mer. Umulig å bare gå
forbi!

Jazz Brunch
Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

På søndager bør du unne deg en eksklusiv
brunch på den vakre terrassen på Santa
Catalina hotellet i Las Palmas. Glasset
fylles utstoppelig på med rosa bobler mens
levende jazzmusikk tyller deg inn i vakre
toner. Buffeten er spennende med alt fra
skalldyr, nydelige oster, spekemat, varme
kjøttanretninger til et uendelig dessertbord
som tar pusten fra deg. Siden hotellet åpnet sine dører i 1889 har denne institusjonen herberget celebriteter og kongeligheter
gjennom tre århundrer. Agatha Cristie, Maria Callas og Winston Churchill for å nevne
noen. Du behøver ikke bo på hotellet for å
delta på JazzBrunch på søndager, men du
må booke bord på telefon; 928 24 30 40

El Perenquén er
en souvernirbutikk
med flotte innslag
fra lokale kunstnere.
Den ligger på Canteras. Billig og veldig
karakteristiske er
nøkkelringer i form
av ”cholas”. Om
nordmenn
er født med
ski på
bena, så er
kanarierne
født med
”cholas”
på bena!!
Rask med
deg et par
som minne
fra ferien!

