
Der kom et godt tilbud igennem en af lokal aviserne om en uge “All Incluce” på Fuerteventura, 
en af Canarieøerne.
Det tilbud kunne vi ikke modstå, så den 16. marts 2009 kørte vores nabo, Niels, os til Hammel, 
hvorfra der var busafgang til Billund lufthavn.
Vi lande på øen omkring kl. 19.00 og blev transporteret de ca. 50 km ned på sydøen til vores hotel 
Apollo Club Dragon Park i Costa Calma.
Vi udforskede byen dagen efter. Der var nu ikke meget at komme efter rent spansk. Det meste var 
hoteller ligesom vores med “alt inclusive”, d.v.s. mad og drikke hele dagen og aftenen med..
Resten af ugen havde vi lejet en bil og kørte øen rundt på kryds og tværs.
Efter en fin uge med godt vejr (det blæser altid på Fuerteventura, så det regner vi ikke med), blev 
vi fløjet hjem igen til Billund, hvor der holdt en bus og ventede på os. Vi blev sat af i Hammel, 
hvor vi havde bestilt Niels til at hente os igen.



Hotel Club Dragon Park

Vores værelse er det første med det mørke vindue i stueetagen





Udsigt til en stor vindmøllepark oppe i klitterne bagved hotellet





Hotellet by night, receptionen og vores værelse



Der tog ca. 15 minutter at gå fra hotellet og ned til 
stranden. 



Vi lejede en bil og kørte rundt på hele øen. Første tur gik til 
sydenden. Her var meget øde med 18 km grusvej ud til et fyrtårn







Der er usædvanlig 
flotte asfalterede 
veje over hele øen, 
især i den vestlige 
del.

Næste tur gik op mod nord, ind over bjergene. Her var heller ikke nogle træer, men 
mange farver på bjergsiderne.



Et udsigtspunkt oppe i bjergene: Herfra kan man se ned på de store sandklitter på 
sydøen



Pajara.
Kirken, Iglesia de 
Virgin de la Regale, 
er fra 1700-tallet

Æslet er fra nu - og 
er MEGET træt.

Fiskerbyen 
Los Malinos.
Her er der en sort 
lavastrand



Bye har fået EU 
tilskud til
at anlægge en fin sti 
hen til
nogle store grotter - 
en vår
og en tør



Her er vi inde i den tørre grotte.



Tør og tør er måske så 
meget sagt.
Der var så fugtigt, at 
kameralincen
duggede.
til højre ses billedet 
efter at lincen
var blevet afdugget.

Inde i grotten lå denn flotte sten.



Man følte sig helt hensat til Løvehovederne ved Hammershus på Bornholm



Atlanterhavet tonsede vand ind over klipperne.

Størknet lavaskum.



Her kan man rigtig set den sorte strand



I byerne var der noget frodigere.



Læg mærke til farveskiftet på bjergene



På en bjergtop mødte vi disse to store krigere.
Læg mærke til Karen, som står og holder den ene i hånden.

Vi passede IKKE
sko sammen!

På vores vej kom vi også 
forbi en planteskole med 
speciale i kaktusser



Her er vi på nordspidsen 
af øen, ved byen 
Corralejo.
Herfra kan man se over til 
naboøen Lanzarote.

Lige syd for byen ligger et stort område  - las Dunas - med det fineste  sand, transporteret 
herover fra Sahara - af Vor Herre - forståes.



Her er krystalklart vand



Så er vi igen på nord-
vestkysten.
Denne gang ved byen 
El Cotillo.

Syd for byen er der en fin strand, hvor der var mange surfere og paraglidere, 
der muntrede sig i bølgerne



På vej tilbage stoppede vi 
lige og så på en gedefarm

Her er vi på østkysten ved byen Grand Tarajal





Lidt nord for byen, men temmelig højt oppe, ligger dette fyrtårn og rada station



Vi sluttede som vi begyndte med at køre ned på den sydlige del af øen, men 
istedet for at køre helt ud til fyrtårnet, drejede vi ind over bjerget og kom ned 
på den sydlige vestkyst.
Også en fin sandstrand, men lidt for meget blæst lige den dag

Selv herude i “the midle 
of no-where” boede der 
folk. Der var også en
missionsstation herude.

Vejen var mejslet ud 
i klippen ogsærdeles 
smal. Vi mødte heldigvis
kun et par biler og det 
var hvor der var plads 
til at vi kunne komme 
forbi hinanden.




