Velkommen til

Gran Canaria

Star Tours service på rejsemålet
Hjertelig velkommen til Gran Canaria og som gæst her hos Star Tour. Vi vil
gøre vores yderste for at du skal få den bedst mulige ferie!
I denne velkomstbrochure har vi samlet information, som du kan få brug for
i løbet af din ferie. Vi guider dig til spændende udflugter, og giver dig tips
om udflugter og steder du kan besøge på egen hånd. Du kan også læse om
vores favoritrestauranter og de bedste indkøbssteder. Bagest i brochuren
finder du vigtig information, hvis noget uforudset skulle opstå. Vi fortæller
desuden om vores aktive miljøarbejde og sociale ansvar.
Du skal let kunne kontakte os i din ferie. Star Tours guider er på plads for at
hjælpe dig med alt fra bestilling af udflugter til tips om de bedste strande.
Læs mere om vores service herunder.

Ring eller sms Star Tours guider, tlf. XXXXXXXXX
Hvis du har spørgsmål, eller har brug for hjælp med noget, er vi til din
disposition. Du kan ringe til vores servicetelefon mellem kl. 8-20, så hjælper
vi dig gerne. Vi kan træffes på samme nummer om natten, hvis der skulle
opstå noget akut.
Du kan også sende en sms til os mellem kl. 8-20, så garanterer vi svar
indenfor en time! Du sms'er til det nummer du modtager en velkomst-sms
fra.
Mød os guider
I Star Tours hotelmappe kan du se, hvornår vores guider besøger dit, eller
et nærliggende hotel. Hotelmappen indeholder også information om vores
udflugter og hjemrejsetider.

Endnu engang, hjertelig velkommen, og lad os hjælpe dig med at opfylde
dine feriedrømme!
Informationen i denne brochure er indsamlet i august 2012. Vi tager
forbehold for evt. ændringer.
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Udflugter på egen hånd

omkranset af blandt andet bananplantager.

Optimer dine feriedage med interessante udflugter. Her giver vi tips om de
mest spændende og populære udflugtsmål og guldkorn, som du kan
besøge på egen hånd.

Bandama
Den lille bjergtop over Bandama-krateret er et af øens mest spektakulære
udsigtspunkter. Her ser du i klart vejr hele den nordøstlige del af Gran
Canaria; Las Palmas by, den grønne golfbane ved vindistriktet Bandama,
samt naturligvis ned i det 200 meter dybe vulkankrater, som stadig bebos af
en enlig canarisk bonde.

Vil du vide mere om åbningstider, entrébilletter, vejbeskrivelser,
udlejningsbiler eller noget andet, er Star Tours Guide Online og guiderne
her for at hjælpe dig med at vælge dine favoritsteder.
Vi ønsker dig nogle spændende oplevelser.
Agaete og Puerto de las Nieves
En frodig og smuk dalgang, hvor der dyrkes appelsiner, citroner og andre
eksotiske frugter. I selve byen finder man historie og arkitektur fra 1500
tallet og nede ved kysten ligger havnen Puerto de las Nieves, som er kendt
for sine mange fiskerestauranter. Her kan man også se klippen, hvor
stenformationen ”el Dedo de Dios” eller ”Guds finger” var et varemærke for
byen indtil den under en kraftig storm i vinteren 2006 blæste ned. Man
diskuterer stadig om man skal hente "fingeren" op fra havbunden og
restaurere den, eller om man skal lade naturen og dens kræfter have sin
gang og ikke gøre noget ved sagen.
Agüimes og Guayadeque
Agüimes er en charmerende by som byder på historie, kultur og natur.
Specielt interessant er kirken San Sebastian og Plaza de San Antón. Vil du
nyde naturen skal du tage til Temisas som er et af de smukkeste områder
på Gran Canaria. I Guayadeque, en dyb dal med et dramatisk landskab,
kan man den dag i dag se folk, der bor i grotter.
Arguineguín
En charmerende fiskerby, der ligger mellem Playa del Inglés og Puerto
Rico. Der er marked hver tirsdag kl. 9.00-14.00. Du kan tage dertil med bus
eller båd. Der er daglige afgange med båd fra Puerto Rico og Puerto de
Mogan.
Arucas
På den nordlige del af øen ligger Gran Canarias fjerde største by med sin
imponerende katedral bygget i basaltsten. Arucas er en hyggelig by
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Cruz de Tejeda
Midt på Gran Canaria i mere end 1400 meters højde kan du, omgivet af
pinjeskove og mandeltræer, nyde en fantastisk panoramaudsigt. Her kan du
bl.a. se Roque Nublo; en basaltklippe som er over 70 meter høj.
Fataga
Langs snoede bjergveje med pragtfulde udsigter kommer du til Fataga, eller
"De 1.000 palmers dal" som man også kalder stedet. Mange lokale
kunstnere gengiver motiver fra Fataga i sine billeder.
Firgas
Den lille hyggelige by Firgas er mest kendt for sit mineralholdige
drikkevand, som sælges overalt på flasker. Hovedgaden, som fører op til
udsigtspladsen ved kirken San Roque, er smukt anlagt med mosaikker, der
repræsenterer alle kommuner på Gran Canaria. Derudover findes nøjagtige
modeller af de 7 canariske øer. Se også vejrmøllen, der bruges til
fremstilling af det, for canarierne så uundværlige, gofio-mel.
Galdar
Den arkæologisk interessante grotte Cueva Pintada blev opdaget allerede i
1873 og er en vigtig del af Canarieøernes historie. Museum og arkæologisk
park åben for publikum tir-lør 9.30 -20.00, søndag 11.00 -20.00 (sidste
rundvisning kl. 18.00). Lukket: mandage, 1/1, 6/1, 1/5 og 25/12.
Jardin Botanico
7 km udenfor Las Palmas mod Tafira og Santa Brigida ligger Spaniens
største botaniske have med ca. 2.000 forskellige planter.
Las Palmas
Du bør absolut besøge den farverige provinshovedstad, Las Palmas de
Gran Canaria. Star Tour tilbyder flere udflugter med stop i Las Palmas, men
du kan også besøge byen på egen hånd. Du kan tage dertil med
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lokalbussen, benyt buslinje 91 fra Puerto Rico, eller linje 30 fra
Maspalomas, Playa del Inglés, San Agustin og Bahia Feliz.
I Las Palmas kan du vælge at stige af bussen i San Telmo, der ligger i
nærheden af den gamle bydel Vegueta. Her kan du gå rundt i
brostensstræderne og beundre arkitekturen. I Vegueta kan du også besøge
den gamle markedshal, katedralen Santa Ana, Columbusmuseet og det
kanariske museum. Ved siden af San Telmo ligger også den kendte
shoppinggade Triana.

En smuk lille bjerglandsby, som også er Gran Canarias religiøse centrum. I
byens kirke står pinjemadonnaen ”El Virgen del Pino” som er Gran
Canarias skytshelgen. Den 8. september hædres hun med stor festivitas og
om natten fyldes landsbyen med pilgrimme fra hele Gran Canaria.

Linje 30 stopper også i Santa Catalina-parken i den nye del af Las Palmas.
Her ligger de fleste hoteller, shoppingcentre, varehuset El Corte Inglés og
den 3 km lange strand Las Canteras. Strandpromenaden er fyldt med
cafeer og restauranter, og her kan du betragte, hvordan hverdagslivet i Las
Palmas blandes med turismen på en naturlig måde.
Uanset om du tager til Las Palmas med lokalbussen, eller måske i en lejet
bil, anbefaler vi, at du går rundt i byen til fods, med taxi, eller måske med
sightseeingbussen "La Guagua Turística". Bussen standser ved flere af de
mest interressante steder i byen, og du kan stige af og på lige så mange
gange du har lyst i løbet af dagen.
Las Palmas er også provinsens kulturelle hovedstad med det årlige
karneval, musikfestivaler, samt forestillinger og koncerter i koncerthuset
Alfredo Kraus og på Teatro Perez Galdós. Efter koncerten kan vi anbefale
et besøg i nogle af barerne på den populære Terazza Sotavento Club ved
lystbådehavnen.
Læs mer om shopping i Las Palmas på side 33.
Santa Brigida og San Mateo
Santa Brigida er bl.a. kendt for sin hotelskole og den relativ nyåbnede Casa
de Vino, hvor et lille museum viser fremstillingen af de lokale vine, som
naturligvis også sælges til rimelige priser. San Mateo er et af øens
kulinariske centre, hvilket bedst ses på det spændende marked, som
arrangeres hver søndag formiddag. Stop evt. også ved det lille
lokalmuseum, Cho Zacharias, eller den hyggelige restaurant La Veguetilla
og smag den lokale ost og andre specialiteter.
Teror
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Madkultur på Gran Canaria
den en meget sød og mild smag. Bør serveres afkølet!
Det spanske og canariske køkken er gennem århundreder blevet påvirket
af mange forskellige kulturer. De første indbyggere i øgruppen,
guancherne, var et stenalderfolk der ernærede sig med enkelt landbrug og
blandt andet dyrkede hvede og bønner. De spiste sjældent kød og så godt
som aldrig fisk. Noget af det mest karakteristiske for øens madkultur er
gofio. Det var en af urbefolkningens primære ernæringskilder og bestod af
malede og ristede frø og rødder.
I dag laves gofio af ristede majs og andre kornsorter. Gofio blandes med
olie og vand til en dej og serveres sammen med fisk eller suppe i stedet for
brød. Man bruger også gofio til desserter. En anden canarisk specialitet er
den typiske mojosauce, som serveres til både kød- og fiskeretter. Mojo
verde er en grøn, mild variant med meget persille, koriander, spidskommen
og hvidløg. Mojo picón er en rød og stærkt krydret sauce af paprika, hvidløg
og chili.
I takt med den stigende turisme har de fleste restauranter i turistområderne
fået et mere internationalt præg, men hvis man tager lidt udenfor de store
turistområder, kan man stadig få typisk canarisk eller spansk mad. Når du
spiser, bør du gøre som spanierne, giv dig god tid til at nyde maden,
drikkevarerne og dit selskab!
Vin og andre drikke
På Gran Canaria er der en forholdsvis lille vinproduktion. Den mest kendte
bodega hedder ”Monte Lentiscal” og ligger i Santa Brigida. Ellers er
Spanien jo et betydningsfuldt vinland, og de mest kendte vine kommer fra
Rioja og Ribera del Duero. Mange restauranter serverer deres egen husets
vin, ”vino de la casa”, som ofte smager godt.
Du kan også bestille et glas Sangria, en sød drik med vin, likør eller rom
med mineralvand og frugtstykker i. Blandt ølmærkerne kan nævnes San
Miguel, Estrella, Mahou samt Tropical, der produceres på Gran Canaria.
Efter maden er det godt med en kop stærk kaffe – café solo eller cortado
(med lidt mælk i). Gran Canaria har en lang tradition for romproduktion. De
mest kendte mærker hedder Arehucas og Artemi. Den mørke rom
produceres af sukkerrør og Ron Miel fremstilles med honning, som giver
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Tapas
Gambas al ajillo – rejer stegt i hvidløg og olie
Croquetas – kroketter af fisk, skinke eller kylling
Tortilla española – spansk kartoffelomelet
Jamon serrano – spansk lufttørret skinke
Queso tierno – hvid ost
Boquerones – ansjoser
Papas arrugadas con mojo – små kartofler kogt med havsalt, serveres med
mojo
Pan con allioli – brød med hvidløgsmayonaise
Supper
Gazpacho – kold suppe af tomater, agurker, paprika og løg
Potaje – kraftig grøntsagssuppe med bønner eller linser
Rancho Canario – kraftig suppe med kød, kylling, kikærter og kartofler
Sopa de pollo – kyllingesuppe
Caldo de pescado – fiskesuppe, serveres ofte med gofio
Caldo de papas – suppe med kartofler og pocheret æg
Desserter
Mus de gofio – mousse tilberedt af gofio
Helado de Bienmesabe – is med en sød mandel- og kanelsauce
Torrijas – en slags tyk minipandekage med anis og kanel, der serveres med
sukker eller honning.
Arroz con leche – kold risgrynsgrød
Flan – karamelbudding
Tortitas de platano – stegt banan, serveres med honning
Hovedretter
Sancocho – fiskestuvning bestående af saltet, kogt fisk, der serveres med
kartofler, mojosauce og gofio.
Puchero canario – gryde bestående af kylling, kalvekød, svinekød, majs,
kål, gulerødder, kartofler og græskar. Kan serveres sammen med skyen i
en dyb tallerken, eller som to retter: suppe efterfulgt af kød og grøntsager.
Salmorejo de conejo – kanin i stærk sauce.
Parillada de pescado – forskellige grillede fisk.
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Restauranttips
Viejas sancochadas – lokal fisk som er helt rød udenpå, hvidt kød indeni,
men med mange ben.
Carne de cabra – gedekød.
Paella mixta – paella med kød og rejer.

God mad og mindesværdige restaurantoplevelser hører med til ferien. Her
følger nogle tips til restauranter vi anbefaler.
Vær opmærksom på, at visse restauranter lukker helt eller delvist i
sommermånederne. Kontakt guiderne eller Guide Omline, som kan give dig
besked om, hvilke restauranter der er åbne, når du kommer på ferie.
Restauranttips Bahía Feliz
Broken Dreams: Midt i Bazarområdet ligger Broken Dreams som er en af
de bedste restauranter i Bahía Feliz. Ejerne og en stor del af personalet er
skandinavisk, men menuen består af typiske tex-mex-retter som fajitas,
nachos, guacamole og hamburgere, samt mange andre specialiteter. Tlf.
636 25 80 07. Coco Loco: Blue Villages egen showrestaurant, som hver
aften tilbyder underholdning for hele familien. Mere information finder du i
aktivitetsprogrammet. Menuen er varieret og stemningen i top når Star
Tours professionelle entertainers byder på sine underholdende shows. El
Sultan: Denne hyggelige restaurant ligger på Blue Village-området, på
bagsiden af hotel Orquidea. Den er med sin beliggenhed og sin gode mad
blevet den måske mest populære restaurant i Bahía Feliz. Nyd en aften på
terrassen mellem palmerne og vælg fra menuen blandt et begrænset, men
eksklusivt udvalg af kød, fisk, pasta og tapas. Tlf. 928 17 51 25. Holidays:
Når solen er gået ned og restauranterne så småt begynder at lukke, så er
Holidays hele Bahía Feliz's mødeplads. Turister og lokalbefolkning, unge
og gamle, på Holidays trives alle og enhver. Engang imellem arrangeres
specialaftener, men et enestående program hver uge er karaokeaftenen,
hvor stemningen altid er i top. Sweet Dreams: Denne hyggelige café og bar
byder på en blandning af skandinavisk kaffe, sandwiches og andre enkle
retter. På flere store plasmaskærme vises sportsbegivenheder og andre
interessante programmer.
Restauranttips Playa del Inglés
Chiles's : En ægte Tex-Mex restaurant ved lejlighedskomplekset KOKA
midt i Playa del Inglés. På Chile's serveres de bedste fajitas, tacos, nachos,
guacamole, frozen margaritas og alt muligt andet som du forventer at finde
på en Tex-Mex restaurant. Meget venligt personale og god stemning. Tlf.
928 77 00 47. Capaco : I bydelen San Fernando ligger denne lille hyggelige
tapasbar som i mange år har været favorit for gæsterne i Playa del Inglés.
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Menuen består af et stort udvalg af lækre tapas og lokale retter. Capaco har
en hyggelig terrrasse som ved aftenstid byder på en herlig stemning. Tlf.
928 76 11 24 / 636 446 971. Espetada : En lille populær familierestaurant
med god service og hygggelig stemning. De massive træbjælker og
teglgulvet bidrager til den rustikke følelse og det grillede kød tilhører uden
tvivl det bedste på øen. Menuen er omfattende og der findes med sikkerhed
noget for en hver smag. Espetada er på nogle få år blevet så populær at
bordsbestilling anbefales. Tlf 928 77 60 28 / 637 82 11 43. Greek Village :
Denne relativt nye restaurant i hjertet af Playa del Inglés, har ikke bare alle
græske lækkerier på sin menu men også en række moderne delikatesser.
Restauranten har egen import af græske råvarer og andre produkter og den
velsmagende mad serveres i et afslappet græsk miljø. Skandinavisktalende
personale. Bordsbestilling anbefales. Tlf. 928 77 36 64. Las Brasas : Las
Brasas er en rigtig klassiker blandt skandinavere på Gran Canaria. Menuen
indeholder både skandinaviske og internationale retter, husets specialitet er
fersk fisk eller kød som grilles på trækulsgrill. På Las Brasas er maden og
servicen i top, så bordsbestilling anbefales! Tlf. 928 76 29 05. Roma : Roma
ligger nær ved stranden og er meget mere end bare en restaurant. Her
serveres pizza, pasta, kød, fiskretter og meget andet. Roma er et godt
træffepunkt midt om dagen når du behøver en pause fra solen og om
aftenen kan du sidde på terrassen og nyde både havudsigten og varierende
show- eller musikunderholdning. På Roma vises de fleste store
sportsbegivenheder og flere gange om året optræder kendte skandinaviske
artister her. Tlf. 928 76 30 84. www.romagrancanaria.com Tango Tapas :
På Tango Tapas tilbyder Juan og hans imødekommende personale på
levende spansk musik og en menu fyldt af velsmagende tapasretter. En
madoplevelse udover det sædvanlige når bordet fyldes med tapas og den
velkendte Chimi-churri sovs. Tlf. 928 76 49 75 / 650 48 11 15 / 609 47 08
15. Zig Zags / Den glade Viking : En vældig populær mødeplads for unge,
festglad skandinavere i Playa del Inglés. Under vintersæsonen er der hver
aften/nat fuld fart på med velkendte skandinaviske artister og DJ's,
mandlige strippere og hede rytmer.
Restauranttips Puerto Rico
Belice: Tæt ved Amadoresstranden ligger restaurant Belice. Menuen
omfatter alt fra tapas til pizza, men specialiteterne er fisk og grillet kød. Det
store udvalg af retter gør dette til et godt valg uanset om det gælder let
fokost eller en romantisk middag. Tlf. 928 56 16 83. La Bolera: Midt i Puerto
Rico, mellem centrum og parken, ligger denne populære restaurant. La
Bolera er mødeplads for mange skandinaviske gæster som ønsker sig et
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velsmagende måltid i hyggelige omgivelser. Her bydes også på levende
musik, dans og shows flere aftener i løbet af ugen. Det internationale
køkken tilbyder en varieret menu som strækker sig fra fersk fisk til grillet
kød. Tlf. 928 56 07 83. Tango: Ved siden af Bolera i det centrale Puerto
Rico ligger Tango som er en populær mødeplads for danseglade
skandinavere. Hver aften spilles levende musik og dansegulvet fyldes af
par som slipper sig løs til rytmerne af salsa, tango eller skandinavisk
dansemusik. Tlf. 928 56 07 83.
Restauranttips San Agustín
Adiu Mare: En ny restaurant i shoppingområdet med samme ejere og
samme venlige service som på det populære Espetada i Playa del Inglés.
På Adiu Mare serveres et stort udvalg af velsmagende pizzaer, pastaretter,
tapas, kebab og østretter. Restauranten ligger i shoppingområdet, ikke
langt fra taxiholdepladsen. Et tips: Prøv Pizza kebab Adiu Mare. Tlf. 928 77
89 24. Greek Taverna: For ti år siden åbnedes dørerne til denne velkendte
græske restaurant i shoppingområdet. Hvis du har været på ferie i
Grækenland er der en stor chance for at du finder de gode græske retter
som du smagte dengang på denne populære taverna. Restauranten har
egen import af græske råvarer og produkter. Skandinavisktalende
personale. Bordsbestilling anbefales. Tlf. 928 76 67 85. Niito's: En gammel
bekendt både for den faste befolkning og tilbagevendende charterrejsere.
Niito's ligger ved Rocas Rojas og den svenske kirke og er det idealistiske
madsted for den som har noget specielt at fejre. Menuen byder på et stort
antal velkendte retter og en række specialiteter så som Søtunge Rocas og
Black and White. Uanset om du vælger fisk, kød eller tapasretter er du
garanteret en madoplevelse udover det sædvanlige. Tlf. 928 76 30 10.
Restauranttips Las Palmas
Casa Carmelo: Paseo de las Cateras, tel. 928 469 056. Argentinsk
restaurant med godt grillet kød. La Marinera: Paseo Las Canteras, ved La
Puntilla, tlf. 928 468 802. God fiskerestaurant, beliggende direkte ved
havet. La Strada: c/ Tomas Miller 58, tel. 928 273 351. Velkendt
buffetrestaurant. De har også gode tapas og grillretter. Tabla Caliente:
c/Naval 6. Flamberede kødretter. Hyggelig familierestaurant.
San Agustín
Adio Mare
En ny restaurant i shoppingcentret med samme ejere og samme gode
service som på populære Espetada i Playa del Inglés. På Adio Mare
serveres et stort udvalg af velsmagende pizzaer, pastaretter, tapas, kebab
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og kødretter. Restauranten ligger i shoppingcentret, ikke langt fra
taxiholdepladsen. Et tips: Prøv Pizza kebab Adio Mare. Tlf 928 77 89 24.
Greek Taverna
I løber af årene er den kendte Greek Taverna, der ligger i shoppingcentret,
blevet an favorit banldt både turister og lokalbefolkningen. Hvis du har
været på ferie i Grækenland, er der store chancer for, at du finder de gode
græske retter du smagte der, her på en populær taverna. Restauranten har
egen import af græske råvarer og produkter. Skandinavisktalende
personale. www.sabordegrecia.com. Tlf. 928 76 67 85.
Playa del Inglés, Maspalomas og Meloneras
Asia Palace
Midt i restaurationsgaden, Avenida de Tirajana, ligger en af øens bedste
kinesiske restauranter. Her serveres alle kendte kinesiske retter, samt et
bredt udvalg af andre asiatiske specialiteter. Restauranten er hyggeligt
indrettet i kinesisk stil og den venlige betjening medvirker til den skønne
atmosfære. Skal det være kinesisk, så skal det være Asia Palace. Avda.
Tirajana 9. Tlf 928 77 50 66.
Bali
Siden 1978 har restaurant Bali i Playa del Inglés budt på madoplevelser fra
det indonesiske køkken til turister fra hele verden. Restaurantens
indretning, serveringspersonalet og de udsøgte retter er alle ingredienser i
en ægte eksotisk aften på Bali. På grund af successen i Playa del Inglés
har Bali nu også åbnet en restaurant i Meloneras med samme stil og
menukort. Telefon: 928 76 32 61.
Café de Paris
Flere steder i Playa del Inglés, Maspalomas og Meloneras ligger det
svenske konditori med nybagt brød, kager, smørrebrød og god svensk
kaffe. Fødselsdags- og bryllupslagkager kan forudbestilles. Café de Paris er
meget mere end et konditori, det er også et hyggeligt sted at mødes om
eftermiddagen til en is eller en drink. Tlf 928 76 02 01. Avenida Tenerife 11,
Shopping Center Yumbo og Boulevard Faro.
Carpaco
I bydelen San Fernando ligger denne lille hyggelige tapasbar som i mange
år har været en favorit blandt de besøgende i Playa del Inglés. Menuen
består af et stort udvalg af lækre tapas, lokale retter og vine fra hele
Spanien. Capaco har en hyggelig terrasse, hvor der er en skøn stemning
om aftenen. Tlf 928 76 11 24 / 636 44 69 71. Calle La Palma 16, San
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Fernando.
Chili's
En ægte Tex-Mex restaurant ved lejlighedskomplekset KOKA midt i Playa
del Inglés. På Chile’s serveres byens bedste fajitas, tacos, nachos,
guacamole, frozen margaritas og alt andet man forventer at finde på en
Tex-Mex restaurant. Venligt personale og rigtig god stemning. Tlf 928 77 00
47. Avenida de Tenerife 17.
Den Danske Kro
I Yumbocentret ligger den lille persle, hvor Bent sørger for, at de
skandinaviske feriegæster ikke behøver at savne frikadellerne,
revelsbenene eller den grillede pølse i deres ferie på Gran Canaria.
Værtsparret og de mange stamkunder sørger for at stemningen er i top, og
at maden smager nøjagtigt som om mor selv havde lavet den. Tlf. 649 51
87 02.
Espetada
En lille populær familierestaurant med god service og en hyggelig stemning.
De massive træbjælker og flisegulvet bidrager til den rustikke følelse, og det
grillede kød er uden tvivl blandt det bedste på øen. Menuen er omfattende,
og der er noget for enhver smag. Espetada er på nogle få år blevet så
populær, at bordbestilling anbefales. Tlf 928 77 60 28 / 637 82 11 43.
Greek Village
Denna populære restaurant i hjertet af Playa del Inglés, har ikke blot alle
græske lækkerier på menuen, men også en række moderne delikatesser.
Vi anbefaler, at du starter med meze og derefter prøver den dejlige
lammegryde kleftiko. Restauranten har egen import af græske råvarer og
andre produkter, og den velsmagende mad serveres i et afslappende
græsk miljæ. Skandinavisktalende personale, åben hele året.
www.sabordegrecia.com. Tlt 928 77 36 64. Avenida Sargentos
Provisionales 32.
Pica Pica
Pica Pica er en ny farverig tapasrestaurant i Playa del Inglés, der tilbyder
tapas ud over det sædvanlige. Her serveres både spansk-og
græskinspirerede retter, der er lavet med kærlighed. Med en stor variation
af lækre tapas, en skøn atmosfære og et hyggeligt personale, bliver denne,
lidt skjulte restaurant, hurtigt en favorit. Til uvante tapasspisere, har kokken
selv kombineret menuer, der passer til enhver smag, og hver måned
ændres menuen, og tapasretterne tilpasses sæsonen. Tlf 928 76 01 54 /
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699 885 217. Rundt om hjørnet af Centro Comercial Jardin del Sol inden
gangbroen.
Kuparipannu
Kuparipannu er en hyggelig finsk familiedrevet restaurant. På det store
menukort er der mange finske specialiteter og internationale retter.
Restauranten tilbyder også vegetariske og glutenfri retter, og man
arrangerer private sammenkomster for både store og små grupper. Avda de
Tirajana 25. Tel 928 77 12 58.
Las Brasas
Las Brasas er en rigtig klassiker blandt skandinaver på Gran Canaria.
Menuen indeholder både skandinaviske og internationale retter, husets
specialitet er frisk fisk eller kød, der er grillet på trækulsgrillen. På Las
Brasas er maden og servicen i top, så bordbestilling anbefales. Tlf 928 76
29 05. Avenida de Tirajana 28.
A la Mummo
A la Mummo er en fantastisk restaurant med høj standard på maden og en
afslappende atmosfære. Ejeren er fra Finland, men menuen er kreativt
sammensat med indslag fra hele det nordlige Europa. Maden tilberedes af
dygtige kokke, og det serviceorienterede personale sørger for, at du har alt,
hvad du behøver. Husets specialitet er retter med rensdyrkød, som du
garanteret ikke finder andre steder på Gran Canaria. Avenida de Tirajana,
Apartamentos Roque Nublo. Tel. 928 775092. www.restaurantreno.es.
Red Cow
International restaurant og bar i Prisma shoppingcenter. Red Cow er blevet
meget populær blandt skandinaviske gæster, da de viser de vigtigste
skandinaviske arrangementer og sportsbegivenheder som ishockey,
håndbold, Idol, melodi grand prix og nyhederne. Her serveres store
portioner til fornuftige priser. Internationale retter som pizza, pasta,
morgenmad og meget mere. Åbent daglig fram til kl 02.
Roma
Roma ligger nede ved stranden og er i virkeligheden meget mere end en
restaurant. Her serveres pizza, pasta, kød, fiskeretter og meget mere.
Roma er et perfekt mødested midt på dagen, når du har brug for en pause
fra strandlivet, og om aftenen kan du sidde på terrassen og nyde både
havudsigt og varierende shows eller musikunderholdning. På Roma vises
de fleste store sportsarrangementer, og flere gange om året optræder
kendte skandinaviske artister her. Tlf 928 76 30 84.
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www.romagrancanaria.com
SUBWAY®
SUBWAY® er kendt for sine subs (baguetter) og salater. Her kan du lave
din egen sub eller salat lige som du ønsker den! Suben laves direkte, når
du bestiller med nybagt brød, vælg dit eget tilbehør og grøntsager. Er
perfekte at tage med til stranden. Beliggende i nærheden af Yumbo Center.
Bor du i Puerto Rico finder du SUBWAY® i shoppingcentret.
Tango Tapas
På Tango Tapas byder Juan og hans imødekommende personale på
levende spansk musik og en menu fyldt med velsmagende tapasretter. En
spiseoplevelse ud over det sædvanlige, når bordet fyldes med tapas og den
berømte Chimi-churri sauce. Tlf 928 76 49 75 /609 47 08 15.
Taberna La Caña
På kort tid er denne familiedrevne restaurant blevet meget populær blandt
turister og lokalbefolkningen. Det skyldes sikkert den store variation af
autentiske spanske retter og udsøgte tapas til rimelige priser, som serveres
i et smagfuldt indrettet lokale, eller ude på terrassen. Taberna La Caña er
derfor blevet inkluderet i restaurantguiden "Que Bueno Gran Canaria",
sammen med øens øvrige bedste restauranter, på rekordtid. Tlf 928 76 15
53. Avenida Tenerife 4.
The 19th Hole
Både restaurant, cocktailbar og sportsbar på ét og samme sted! The 19th
Hole ligger på Meloneras hyggelige strandpromenade, og køkkenet byder
på internationale retter, der kan nydes på terrassen med en strålende
udsigt over havet. Og selvfølgelig vises alle vigtige kampe og
sportsarrangementer på storskærme. Hver aften kan du også lytte til
livemusik!
Puerto Rico
Acaymo
De bedste restauranter ligger ofte lidt væk fra de mest populære
turistområder. Sådan er det også med denne perle, der ligger 6 km fra
Puerto de Mogán, på vejen mod byen Mogán. Acaymo serverer autentisk
canarisk mad som udsøgte tapas, grillet kød og meget mere i en cirka 100
år gammel bygning. Til frokost kan du vælge dagens ret og andet fra
menuen. Tlf. 928 56 92 63.
Barbacoa
En international restaurant, der ligger højst oppe i Puerto Rico
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(Europacentret), med en smuk udsigt over Atlanten. Velsmagende
morgenmad, frokost- og middagsretter kan nydes på en af de mange
terrasser. Du kan også nyde en kold drink eller en Irish Coffee i pianobaren.
De mindste kan lege og hoppe i trampolinen på legepladsen. Her vises
også danske nyheder og sport, bl.a. dansk håndbold og fodbold samt
internationale kampe. Underholdning hver aften med musik af blandt andre
The Drifters, ABBA og Michael Jackson giver dig en helt speciel
ferieoplevelse. Tlf 928 560 418.
Barrakuda
En rigtig god tapasrestaurant for dig, der bor i Puerto Rico, Arguineguin
eller Amadores. Barrakuda ligger i Ancora Center i Arguineguin og drives af
Juan, der også ejer den populære Tango Tapas i Playa del Inglés. Her
nyder du gode tapas, kanarisk husmandskost og spanske vine i en
indbydende atmosfære. Gå ikke glip af Barrakudas berømte flemencoshow!
Ancora Center Arguineguin. Tlf 609 470815, 656 418808.
Big Horn Steak House
I et isoleret hjørne af shoppingcentret ligger denne stemningsfulde
restaurant med de måske bedste kødretter på øen. Big Horn Steak House
er en norsk franchisekæde, der først og fremmest serverer velsmagende
kødretter. Restauranten serverer også andre varierende retter.
Bordbestilling anbefales. Tlf 928 56 19 03.
La Bolera
Midt i Puerto Rico, mellem indkøbscentret og parken, ligger den populære
restaurant. La Bolera er mødestedet for mange skandinaviske gæster, der
ønsker et velsmagende måltid i hyggelige omgivelser. Her bydes også på
levende musik, dans og shows flere aftener om ugen. Det internationale
køkken tilbyder en varieret menu, der strækker sig fra frisk fisk til grillet kød.
Tlf 928 56 07 83.
Tango
Ved siden af La Bolera i det centrale Puerto Rico, ligger Tango, der er et
populært mødested for danseglade skandinavere. Hver aften spilles
levende musik, og dansegulvet fyldes med par, der slår sig løs til rytmerne
af salsa, tango eller skandinavisk dansebandsmusik. Tlf 928 56 07 83.
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Shopping
På Gran Canaria er momsen lavere end i andre dele af Europa, hvilket
medfører at mange varer er billigere at købe her. Det gælder f.eks.
elektronik, kosmetik, spiritus, tobak samt en del mærkevarer. Du bør være
opmærksom på, at der desværre også handles med piratkoper. Derfor bør
du altid bede om en kvittering. Det gælder specielt for elektronik - vi
anbefaler kæden Visanta, hvor du er garanteret den ægte vare til en god
pris. Når det gælder parfume, anbefaler vi RIU Perfume.
Las Palmas
Las Palmas:
Avenida Mesa y Lopez – I og omkring shoppingcentret El Corte Inglés er
der et stort udbud af modebutikker for alle aldre og prisklasser. Bl.a.
Cortefiel, Zara, Massimo Dutti, Mango, Benetton, Pull and Bear og
Springfield.
Triana – Den lange gågade i nærheden af den gamle bydel Vegueta. Her
finder du også de fleste af ovennævnte tøjbutikker, og i tværgaderne er en
del mere eksklusive butikker som Loewe, Boss, Armani, Cartier, Max Mara,
Marella og Pennyblack.
El Muelle – Shoppingcenter der ligger i havnen ved Catalina Parken.
Modetøj til alle aldre, sko, tasker, smykker samt mange restauranter og
cafeer på den øverste etage med udsigt over havnen.
Las Arenas & Siete Palmas – To store shoppingcentre i Las Palmas.
Las Terrazas – Stort outlet i udkanten af Las Palmas med en del tøjbutikker
og Mediamarkt.
Mirador – Ligger ovenfor Las Terrazas, shoppingcenter med
mærkevarebutikker.
Vecindario:
Atlantico Shoppingcenter – Mange modebutikker, sportsforretninger, skoog taskebutikker, frisør, legetøjsbutik og et meget stort supermarked,
Carrefour.
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San Fernando
Bellavista Shoppingcenter – Flere forskellige tøjbutikker, frisør, apotek og
en bank. I San Fernando kan du også handle i Lidl.
El Tablero
Centro Comercial El Tablero – Et helt nyt shoppingcenter, der forvenst at
åbne i efteråret 2012.
Playa del Inglés
Shoppingcentret Yumbo – Her finder du bl.a. Visanta og RIU Perfume. Vær
opmærksom på, at der i Yumbocentret også er en hel del andre butikker
med varierende kvalitet og service.
Maspalomas/Meloneras
I og omkring Shoppingcentrene Varadero, Oasis Beach og ved
strandpromenaden er der flere mærkevarebutikker. I shoppingcentret
Varadero finder du både Visanta og Riu Perfume.
Markeder
Arguineguin – tirsdag
San Fernando – onsdag & lørdag
Puerto de Mogán – fredag
San Mateo – søndag
Las Palmas – søndag

Bæredygtig turisme
Med "bæredygtig turisme" mener vi turisme, hvor både du som kunde og vi
som arrangør tager et langsigtet ansvar for rejsemålets miljø, kultur og
mennesker.
Star Tour har et ansvar over for de lokale miljøer, hvor vi driver virksomhed,
og skal sikre os, at virksomheden har den mindst mulige negavtive
indvirkning på miljøet, både på kort og langt sigt. Samarbejde er en af de
mest effektive måder at opnå varige resultater på.
Klimabidrag
Gennem klimabidraget 5+5,- giver vi sammen med vores kunder lidt tilbage
af det vi låner fra vores jord. For hver femkrone du som rejsende frivilligt
betaler i klimabidrag, bidrager vi som virksomhed med lige så meget. Alle
penge går til miljøorganisationen Atmosfairs klimaarbejde. Atmosfair er en
etableret ikke-profitabel organisation, hvor 80 procent af indtægterne gåre
direkte til forskellige miljøprojekter.
Et grønnere fly
Den, som vælger charterfly forårsager kun halvt så meget co2-udslip som
den, der vælger ruteflyet. Charterfly er baseret på fly med mange sæder om
bord, altid fuldt bookede fly, og som flyver direkte til destinationen. Dermed
bliver miljøpåvirkningen faktisk kun halv så stor pr. person. Desuden
arbejder vi med en række tiltag, der kan gøre flyet lidt grønnere. Med
winglets mindsker vi kuldioxidudslippet med hele 4.280 ton om året.
Mindsket bagagevægt, mindre brændstofforbrug, antikondenssystem,
lettere tæpper, vandoptimering og letvægts-vogne er blot nogle eksempler.
Gennem samarbejde bliver vi stærkere
Star Tour samarbejder med flere organisationer med det formål, at forbedre
levevilkårene for mennesker og dyr. Og for at bevare eller forbedre det
lokale miljø på forskellige rejsemål. Her er nogle af dem:
Skildpadder, gibbonaber og skove
Wild Animal Rescue Foundation of Thailand driver et projekt på Phuket,
som genetablerer kommercielt udnyttede gibbonaber til et liv i det fri .
Den græske frivillige organisation Archelon arbejder med at bevare den
udrydningstruede caretta-skildpadde.
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Desuden støtter vi Foresta, en stiftelse der beskytter og udvider
skovarealerne på De Canariske Øer.
Vores fælles verdensarv
Unesco er FN's organ for kultur og uddannelse. Sammen med Unesco har
vi udarbejdet 10 regler for ansvarsfulde rejser. Vi og vores søsterselskab
TEMA samarbejder desuden med deres verdensarv-afdeling Unesco World
Heritage ved at finansiere et fadderprojekt med tilknytning til
Verdensarvlisten.
Et barns rettigheder
Ecpat er en international børnerettighedsorganisation. Star Tour var den
første virksomhed i verden, som underskrev Ecpats opførselskodeks mod
seksuel udnyttelse af børn og indførte rutiner for kontrol.
Mistænker du, at et barn udnyttes seksuelt - skal du foretage dig
følgende:
- Reager direkte. Konfronter og stil spørgsmål (det viser, at nogen er
opmærksom på hændelsen).
- Anmeld omgående din mistanke til det lokale politi, du finder
telefonnummeret i denne folder (en hurtig indgriben er nødvendig for
bevisførelsen).
- Kontakt gerne Star Tours guider, som hjælper til med at kontakte politiet.
De alarmerer også automatisk rigspolitiet i Norden, hvis nordiske
medborger mistænkes for at være indblandede.
På Kap Verde støtter vi skolen Zeca Ramos og daghjemmet Disney Jardim
Infantil, der begge ligger i fiskerbyen Palmeira på øen Sal. Vi bidrager til
oprettelse af lokaler og idrætsbaner samt formidler donationer af materiale.
Udrydningstrude dyr og planter
Vær opmærksom på, at handel med udrydningstruede planter og dyr er
forbudt i store dele af verden. Forbuddet gælder både sælgere og købere
og omfatter produkter og souvenirs lavet af f.eks. koraller, slangeskind,
krokodille, skildpadde, vilde orkideer og kaktusser. Mere information:
www.cites.org.
10 regler til dig som ansvarlig rejsende
Her følger nogle gode råd til at rejse miljøbevidst. Dem har Star Tour
udarbejdet sammen med Unesco.
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1. Vis respekt for natur- og kulturarv.
Kultur og miljø er ofte det mest værdifulde lokalbefolkningen kan dele med
dig. Husk, at handel med udrydningstruede dyr og planter samt antikviteter
er strafbart - både for sælgeren og køberen.
2. Tag hensyn til lokale sædvaner.
Vær nysgerrig. Vær samtidig opmærksom på, at det ikke er en selvfølge at
kunne opføre sig "som hjemme". Vær ydmyg og vis respekt, blandt andet
ved at klæde dig korrekt. Benyt gerne en lokal guide.
3. Giv dig god tid.
Høflighed og tålmodighed åbner ofte døre til positive oplevelser og
venskaber. I mange kulturer opfattes travlhed som et udtryk for dårlig
opførsel.
4. Vis respekt for mennesker.
Undgå vredesudbrud. At miste selvbeherskelsen betyder i mange lande, at
man mister ansigt. Det er pinligt for begge parter. Spørg inden du
fotograferer.
5. Ved en vellykket handel er begge parter tilfredse.
Benyt humor og vær tålmodig. Husk, at begge parter skal tjene på
handelen. Udnyt ikke modpartens fattigdom.
6. Giv ikke penge til børn der tigger.
Giv hellere til forældre, lærere eller humanitære organisationer. Børn, der
tjener penge på at tigge, forsømmer ofte deres skolegang og går dermed
glip af en uddannelse.
7. Køb lokalproducerede varer.
På den måde er du med til at stimulere den lokale økonomi. Samtidig
holdes lokale traditioner og håndværk i live.
8. Støt lokal miljøaktiviteter.
Støt miljøbevidste rejse- og udflugtsarrangører. Hvis en mere miljøvenlig tur
koster lidt mere, går de ekstra penge ofte til at bevare miljø- og kulturarven.
9. Spar på naturressourcerne.
Tag hellere et hurtigt brusebad end et bad. Benyt ikke aircondition
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unødvendigt, sorter dit affald hvis muligt og køb varer med returemballage.
Hvis du lejer en bil - så lad ikke motoren stå i tomgang. Følg de markerede
stier og veje, og besøg gerne lokale naturparker.
10. Rejs gerne i lavsæsonen.
Da er det lettere at komme i kontakt med lokalbefolkningen, som har mere
tid. Samtidig bidrager du til ikke at overbelaste rejsemålets miljø- og
kulturgrænser.
Læs mere på startour.dk

Hvis uheldet er ude
Ambassade/konsulat
Det danske konsulat: C/Villalba Hervás 5, Santa Cruz, Tenerife. Tlf. 922
275 757.
Mobil tlf. 607 581 517.
Sygehus
Hospiten Clinica Roca, Buganvilla 1, San Agustin, Tlf 928 76 90 04 och 928
76 90 36. Døgnåben og med skandinavisktalende personale.
Læger
Bahía Feliz: Euro Nordic, ved spacentret, tlf 928 771 510/928 762 742
Las Palmas: Inter Clinic, Calle Sagasta 62. Tlf 928 27 88 26/928 26 90 98.
San Agustín, Playa del Inglés, Maspalomas og Meloneras: Euro Nordic,
Avda de Espana 1, edificio Buenos Aires ved shoppingcentret Yumbo. Tlf
928 77 15 10 eller 928 76 27 42.
Puerto Rico, Amadores og Playa del Cura: Clínica Scandinavica: Calle
Río Piedras 2. Tlf 900 777 770.
Taurito, Puerto de Mogán: Centro Medico Mogán, hotel Taurito Princess
og Pasaje el Paraiso i Puerto de Mogán. Tlf 928 565 090.
Medmenneskelig omsorg/Turistkirkens SOS
Den Evangeliske Turistkirke er åben hele døgne for samtaler, tlf. 607 80 67
92 (oktober-april).
Politi
Nødnummer: Tlf. 112.
Bahía Feliz, San Agustín, Playa del Inglés og Maspalomas:
Politianmeldelse foretages hos Policía Nacional/Comisaría de Maspalomas.
Las Palmas: Politianmeldelse foretages hos Policía Nacional / Isleta.
Puerto Rico, Amadores, Puerto de Mogan, Playa del Cura, Taurito og
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Patalavaca: Politianmeldelse foretages hos Guardia Civil i Arguineguín.
Rejseforsikring
Star Tour samarbejder med Europæiske ERV (tidligere blot Europæiske
Rejseforsikring). Hvis du har tegnet en rejseforsikring gennem Star Tour og
får behov for hjælp ved f.eks. akut sygdom eller anden akut hjælp i
forbindelse med et ulykkestilfælde, sørger vi for, at du kommer til det rigtige
sygehus/klinik på rejsemålet.
Ved alvorlig sygdom, ulykkestilfælde, eller hvis du må rejse hjem før tid,
skal du kontakte dit forsikringsselskabs alarmcentral, da din forsikring
gennem os er en tillægsforsikring. De fleste forsikringsselskaber
samarbejder med SOS International: +45 70 105050. Europæiske ERV
erstatter din selvrisiko.
Husk at gemme kvitteringer på alle udgifter du har haft i forbindelse med
skaden, og gem også din lægeerklæring, så du får den rigtige erstatning
fra forsikringen. Skadesanmledelsen kan foretages både under og efter
rejsen på www.europaeiske.dk. Ved akut behov for kompensation for udlæg
som f.eks. lægebesøg under rejsen, kontakt AlarmCentralen på tlf. +45 70
10 90 30.
Efter kontortid kan vores personale på rejsemålet tilbyde samme hjælp.
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