GAY TRAVEL

EILANDHOPPEN:
Tenerife en Fuerteventura

Wil je naar de warmte, en die niet al te ver van huis vinden? Dan kom je al snel op de Canarische Eilanden
uit. De gay stranden van Gran Canaria heb je waarschijnlijk inmiddels wel gezien, dus hier goed nieuws: er
is ook gay life op de andere eilanden! Hier een overzicht van de highlights op Tenerife en Fuerteventura.
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Tenerife
Tenerife is het grootste eiland van de Canarische Eilanden, met een oppervlakte van zo’n 2.000 km2, en zo’n 865.000 inwoners. Je zou kunnen
zeggen dat Tenerife opgesplitst is in twee delen. In het zuiden vind je
het toeristische centrum, met veel hotels, drukke stranden, barretjes
en winkels. Het noorden van het eiland is ongerepter, groener, heeft
karakteristiek zwarte stranden en is het gedeelte waar je de locals kunt
vinden. En dan voornamelijk in de voormalige koloniale hoofdstad - La
Laguna - als wel in de nieuwe hoofdstad - Santa Cruz. La Laguna is niet
alleen een historische stad, maar staat ook op de UNESCO-werelderfgoederen lijst. Santa Cruz is een havenstad, met veel winkels en musea.
De twee steden liggen tegen elkaar aan, en zouden daarom eigenlijk
ook als één grote stad beschouwd kunnen worden. In beide steden kan
je ook meer dan prima shoppen. Ga in La Laguna naar de straten Lerradores en la Carrera voor de originelere boetiekjes, of bezoek de main
shopping streets van Santa Cruz: de Calle Bethencourt Alfonso, Calle
El Castillo, Calle Sabino Berhelot, Calle San José, Calle Villalba Hervás,
Rambla de Pulido en de omgeving van Plaza de la Candelaria en Plaza
de Espana.
(Gay) uitgaan op Tenerife doe je ook in La Laguna en Santa Cruz; doe
een drankje in de BB+ bar en bar Ni Te Muevas, ga dansen in Club Barock (alle drie in La Laguna) of in Club La Luna y Tu (Santa Cruz) en je
vermaakt je de hele nacht.
De grens tussen het noorden en het toeristische zuiden wordt getrokken door het nationale park in het midden van het eiland, met de
grootste berg/vulkaan van Spanje, de Teide, als voornaamste trekpleister. De oorspronkelijke bewoners dachten dat de duivel in deze vulkaan
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ISLAND HOPPING:
Tenerife and Fuerteventura
Interested in a sun vacation, without straying too far away
from home? The most obvious choice is a trip to the Canary
Islands. You’ve probably already seen the gay beaches of Gran Canaria, so here’s some good news: there’s also gay life on the other
islands! Here’s an overview of the highlights on Tenerife and Fuerteventura.

EN

Tenerife
Tenerife is the biggest island of the Canary Islands, with a surface area of about 2,000
km2, and about 865,000 inhabitants. You could say that Tenerife is split up into two
parts. In the south you find the touristic centre, with lots of hotels, crowded beaches,
bars and shops. The north of the island is more untouched, greener, has characteristic
black beaches and is the part where you can find the locals. They’re mainly in the former
colonial capital - La Laguna - as well as in the new capital - Santa Cruz. La Laguna
is not only a historical city, but is also on the UNESCO world heritage list. Santa
Cruz is a harbor city, with lots of shops and museums. The two cities are right next to
each other, and could therefore also be seen as one big city. Both cities provide a great
shopping experience. In La Laguna, go to the streets Lerradores and la Carrera for the
more original boutiques, or visit the main shopping streets of Santa Cruz: the Calle
Bethencourt Alfonso, Calle El Castillo, Calle Sabino Berhelot, Calle San José, Calle
Villalba Hervás, Rambla de Pulido and the surrounding of Plaza de la Candelaria
and Plaza de Espana.
The (gay) nightlife on Tenerife can also be found in La Laguna and Santa Cruz; have a
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woonde - die overigens in 1798 zijn laatste eruptie had. Tenerife betekent zoveel als ‘snowcap mountain’, want beschikt ondanks de aangename temperaturen toch over een berg met besneeuwde top.

5 must-do’s op Tenerife:
• Maak een jeeptocht door het nationale park van de Teide, of ga er met
de kabelbaan omhoog de berg op.
• Ga gezellig walvissen en dolfijnen kijken, er worden dagelijks speciale
boottochten voor georganiseerd (ga in de ochtend naar Puerto Colón
en je kan zo mee).
• Ga surfen in El Medano.
• Bezoek het gigantische waterpark Siam Park en bouw er je eigen pool
party!
• Ga hiken in het Teno Rural Park.

Verder vind je in Betancuria nog iets waar het eiland bekend om staat;
de productie van Aloë Vera. Door de combinatie van het gunstige klimaat en de kwaliteit van de grond groeit de plant hier het beste. Een
goede plek om je Aloë Vera-inkopen te doen is bij Aloe Vera Fresca.
Goed voor als je je piemel hebt verbrand op het naaktstrand!
Ook te bestellen via www.aloeverafuerteventura.com.
In de noordelijkste punt van het eiland vind je de stad Corralejo; het
meest bruisende deel van het eiland. Hier vind je een aantal prachtige
stranden - waaronder een gay-strand bij kilometerpaal 22 - barren, restaurants en clubs. In Corralejo is er genoeg te doen. Je kan er heerlijk
eten; restaurant Dovela (La Iglesia 21) is een echte aanrader. Hier kan
je heerlijk eten en natafelen, en gay eigenaar José is samen met zijn
hondje Simba 2 (Simba 1 is helaas een tijdje terug doodgereden) een

Fuerteventura
Fuerteventura is het oudste Canarische eiland, en is na Tenerife ook het
grootste - met zo’n 87.000 bewoners en een oppervlakte van 1.660 km2.
(Inwoners zeggen ook wel eens: ‘als het vloed is, is Tenerife groter, maar
als het eb is, dan is Fuerteventura groter!’) Fuerteventura is het eiland
van de uitgestrekte stranden en oneindige duinen. Het eiland van de
relatieve vlakte – zeker vergeleken met de andere eilanden, met bergen
van slechts rond de 600 meter hoog. Vanaf Tenerife is het een half uur
vliegen naar Fuerteventura. De voornaamste verschillen tussen de eilanden: Fuerteventura is veel minder bevolkt dan Tenerife, en dat uit zich in
het rustige verkeer en het totale aantal van 3 (!) stoplichten op het hele
eiland. En de aanwezige toeristen zijn over het algemeen een stuk jonger dan op Tenerife. Verder kan je hier gelukkig ook weer fijn shoppen,
voornamelijk in Puerto del Rosario, wat de hoofdstad is van het eiland.
Kijk voor leuke winkeltjes zeker in en rond de straten Leon y Castillo and
Avenida Juan de Betancourt. Het grootste winkelcentrum heet Las Rotundas, waar de bekendere merken te vinden zijn.

Cultuur en Aloë Vera

Fuerteventura is het eiland van de uitgestrekte stranden en oneindige duinen

Uitgeshopt en klaar voor wat cultuur en historie? Pak dan de (huur)auto
richting Betancuria, een historische stad gelegen in het midden van het
eiland. Daar kan je de beroemde Cathedraal van Santa Maria de Betancuria bezichtigen. Nuttig er ook zeker een maal in Casa Santa Maria; een
prachtig verbouwde boerderij uit de 16e eeuw, waar ze heerlijke traditionele lekkernijen serveren (www.restaurantecasasantamaria.com).

drink in the BB+ bar and bar Ni Te Muevas, go dancing at Club Barock (all three in La
Laguna) or at Club La Luna y Tu (Santa Cruz) and you’ll have a great night.
The border between the north and the touristic south is drawn by the national park
in the middle of the island, with the biggest mountain/volcano in Spain, the Teide, as
the main attraction. The original inhabitants thought the devil lived in this volcano –
which by the way had its last eruption in 1798. Tenerife means something like ‘snowcap
mountain’, because it has a mountain with a snowy top in spite of the comfortable
temperatures.

5 must do’s on Tenerife:
• Take a jeep trip through the national park of the Teide, or go up the mountain using
the overhead cableway.
• Go whale and dolphin spotting, special boat tours are organized daily (go to Peurto
Colón in the morning and you can hop right on).
• Go surfing in El Medano.
• Visit the gigantic water park Siam Park and build your own pool party!
• Go hiking in the Teno Rural Park.
Fuerteventura
Fuertaventura is the oldest Canary Island, and is after Tenerife also the biggest – with
about 87.000 inhabitants and a surface area of 1.660 m2. (Inhabitants sometimes also
say; ‘at high tide, Tenerife is the largest, but at low tide Fuerteventura is largest!’) The
island of Fuerteventura has a lot of stretched out beaches and endless dunes. The island

is relatively flat – especially when compared to the other islands, with mountains of
only 600 meters high. From Tenerife it’s half an hour to Fuerteventura by plane. The
main differences between the islands: Fuerteventura is a lot less populated than Tenerife, and this shows by the calm traffic and the total of 3(!) traffic lights on the whole
island. You can also do some great shopping, mainly in Puerto del Rosario, which is
the capital of the island. Be sure to take a look around the streets of Leon y Castillo and
Avenida Juan de Betancourt for some nice shops. The biggest shopping centre is called
Las Rotundas, where the better known brands can be found.
Culture and Aloë Vera
Done shopping and ready for some culture and history? Take a (rental) car in the
direction of Betancuria, a historical city situated in the middle of the island. There
you can also visit the famous Cathedral of Santa Maria de Betancuria. Also be sure
to have a meal at Casa Santa Maria; a beautifully reconstructed farm from the 16th
century, where they serve delicious traditional refreshments
(www.restaurantecasasantamaria.com).
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waar fenomeen in de gay scene in Fuerteventura. Vanaf Dovela is het
nog maar een paar minuten lopen naar de Buddha Bar en de nieuw
geopende gay club Bubbles (die een darkroom heeft en paal om aan te
slingeren!). Mocht je na de Bubbles nog door willen gaan, dan kan dat
onder andere in de hysterische club Waikiki, die tegen het strand aan is
gelegen. Waar de Bubbles al om 4 uur sluit, gaat het feest daar nog tot
in de kleine uurtjes door.

Lanzarote
Uitgeraasd op Fuerteventura, - even - uitgekeken op alle stranden en
klaar voor wat nieuwe impulsen? Bezoek dan ook Lanzarote, dat gaat
vanuit Fuerteventura bijna in één moeite door. Vanuit Corralejo brengt
de ferry je binnen een kleine 20 minuten naar Lanzarote. Wat het daar
tekort komt aan stranden, maakt het ruimschoots goed met natuur
(lees: vulkanisch maanlandschap) en nightlife. Met de organisatie Last
Minute Travel kan je voor 80 euro een dagtripje naar Lanzarote boeken
en de zogeheten Grand Tour doen. Hierbij breng je wel aanzienlijk wat
uurtjes door in de bus, maar bezoek je alle highlights van het eiland:
de vuurbergen, het nationale park Timanfaya, de vulkanische tunnel
van Jameos del Agua (je hebt daar ook een museum en een schitterend
aangelegd zwembad), La Geria (de wijnstreek met wijnproeverijen), en
heel veel plekken met een mooi panoramisch uitzicht.

5 must-do’s op Fuerteventura:
• Seksen in de duinen, ofwel: een bezoek brengen aan Parque Naturel de
las Dunas; Europa’s eigen Sahara!
• Het buffet plunderen/van de spa genieten/logeren in Gran Hotel Bahia
Real, met een geweldig uitzicht op de zee
(www.granhotelatlantisbahiareal.com).
• Bezoek naast Betancuria ook het pittoreske stadje La Oliva, met het
mooie oude landhuis en tevens expositieruimte Casa de los
Coroneles.
• Bezoek de zwarte stranden van Ajuy aan de westkust.
• Ga naar Jandia Peninsula, hier vind je bergen, wederom schitterende
stranden en restaurantjes waar je heerlijk kunt eten;
het zuidelijke schiereiland is zeker een bezoekje waard.

Something else the island is known for in Betancuria; the production of Aloe Vera.
Because of the combination of the favorable climate and the quality of the soil the plant
grows best here. A good place to do your Aloe Vera shopping is at Aloe Vera Fresca. The
Aloe is a relief when you burned your willy on the nude beach! The Aloe can also be
ordered via www.aloeverafuerteventura.com.
In the most northern part of the island lies the city of Corralejo: the most bubbling part
of the island. Here you will find a few beautiful beaches - including a gay beach at
kilometer post 22 - bars, restaurants and clubs. In Corralejo there’s enough to do. You
can have great food there; restaurant Dovela (La Iglesia 21) is highly recommended.
Here you can eat great food and have after dinner talks, and gay owner José and his
dog Simba 2 (Simba 1 unfortunately got run over by a car a while back) are a true
phenomenon in the gay scene of Fuerteventura. From Dovela it’s only a few minutes
walk to the Buddha Bar and the newly opened gay club Bubbles (which has a darkroom and a dancing pole!). Should you want to go on after visiting Bubbles, you can
do that at the hysterical club Waikiki, among others, situated next to the beach. While
Bubbles already closes at 4 o’clock, the party goes on until the early morning there.
Lanzarote
Spent your fury on Fuerteventura, - temporarily - tired of looking at all the beaches
and ready for some new impulses? Then why not visit Lanzarote while you’re at it?
From Corralejo the ferry takes you to Lanzarote within a short 20 minutes. What it
lacks in beaches, it makes up for in nature (specificly: volcanic moon landscape) and
nightlife. With the agency Last Minute Travel you can book a day trip to Lanzarote for
80 euros and take the so-called Grand Tour. This does include a lot of hours on a bus,
but allows you to visit all the high lights of the island: the fire mountain, the national
park Timanfaya, the volcanic tunnel of Jameos del Agua (you also have a museum and
a beautifully constructed swimming pool there), La Geria (the wine district with wine
tastings), and a lot of places with a gorgeous panoramic view.

5 must do’s on FuertEventura:
• Have sex in the dunes, or in other words: visit Parque Naturel de las Dunas;
Europe’s own Sahara!
• Raid the buffet/enjoy the spa/stay at the Gran Hotel Bahia Real, with a great view
of the sea (www.granhotelatlantisbahiareal.com).
• Besides Betancuria, also visit the picturesque little city La Oliva, with the beautiful old land house and also exposition space Casa de los Coroneles.
• Visit the black beaches of Ajuy on the west coast.
• Ga to Jandia Peninsula, where you’ ll find mountains, more beautiful beaches and
small restaurants where you can have great food; the southern peninsula is surely
worth a visit.
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INFO:
• Informatie over Tenerife: www.webtenerife.com en
www.pinkcanaries.com.

Information about Tenerife: www.webtenerife.com and www.pinkcanaries.com.
• Logeren op Tenerife: het prachtige 5 sterren resort Hotel Iberostar
El Mirador (www.elmiradorgranhotel.com) heeft romantische suites
met hemelbedden en uitzicht op zee.

Staying on Tenerife: the beautiful 5 star resort Hotel Iberostar El Mirador
(www.elmiradorgranhotel.com) has romantic suites with four-poster beds and sea view.
• Informatie over Fuerteventura: www.fuerteventuraturismo.com,
www.fuerteventuragayguide.com of www.gayfuerteventura.com.

Information about Fuerteventura: www.fuerteventuraturismo.com,
www.fuerteventuragayguide.com or www.gayfuerteventura.com.
• Logeren op Fuerteventura: lekker handig centraal in het uitgaansdistrict
van Corralejo, in Hotel Corralejo Beach (www.corralejobeach.com).

Staying on Fuertaventura: nice and convenient in the clubbing district of Corralejo,
at Hotel Corralejo Beach (www.corralejobeach.com).
• Tip: huur een auto om zelf beide eilanden te verkennen. En wel mét
navigatie-systeem, want niet alles staat even duidelijk aangegeven…

Tip: rent a car so you can explore both islands on your own. Use a navigational
system, because not everything is clearly pointed out…

