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Middellandse 

Zee 

 
Fuerteventura ligt niet ver van Afrika maar ook relatief dicht bij Europa. 

De grootste troef van het eiland ligt evenwel in de enorme rust die 

de kilometerslange gouden zandstranden uitstralen en het 

turkooisblauwe  heldere  zeewater.  Hier wordt  men  bij  elke  stap 

aangenaam verrast door prachtige landchappen. 

 
In dit deel van de Canarische Eilanden lijkt de tijd oneindig ... 

 
Verlaten  bossen met grote cactussen, ravijnen  met tamarisken en 

palmbomen (zoals die van Vega de Río Palmas) en hoewel er slechts 

enkele zoetwaterbronnen zijn vormt water het belangrijkste element 

van het eiland. 

 
Het langgerekte Fuerteventura heeft van Corralejo tot aan Punta de 

Jandía een lengte van 139 kilometer en is het tweede na grootste eiland 

van de archipel. 

 
Het ligt op ongeveer 100 kilometer van de Afrikaanse  kust  en 

beschikt over het grootste kustlijn  van de Canarische Eilanden met een 

onderwaterwereld waar duikliefhebbers met volle teugen kunnen 

genieten. Daarboven  worden  er vaak spectaculaire 

wereldkampioenschappen  windsurfen  gehouden. 

 
 

La Palma 

CANARISCHE EILANDEN  
Lanzarote 

Razendsnelle surfers doorkruisen de golven met een duizelingwekkende 

snelheid en maken hier onlosmakelijk deel uit van het landschap. 

Kortom Fuerteventura is een eiland met voor ieder wat wils, een 
ongerepte kust onder een onovertrefbare zon. 

 

 
La Gomera 

 

El Hierro 

Tenerife Fuerteventura 

Gran Canaria 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
Op Fuerteventura kan men 

onmogelijk  binnen  blijven 

zitten, het  is  er voor  gemaakt 

om  de  hele dag in de 

openlucht door te brengen. 

Het eiland  is  een open boek 

dat met een  onbevangen blik 

gelezen dient te worden. Het 

lijkt ervoor geschapen  om  de 

mensen zich  hier volkomen  vrij 

te doen voelen. 

 
Met  meer  dan  2800 

zonuren per  jaar  en  een 

gemiddelde 

temperatuur van 22 graden Celsius 

beschikt men hier over de ideale 

omstandigheden voor het 

beoefenen  van  allerlei  takken 

van watersport in de moderne 

toeristencentra van Corralejo, 

Caleta de Fustes, Costa Calma, 

Morro Jable of La Pared.  Ook  

zijn 

 
 
 
 
 
 
                      Port  Moro Jable  

 

 
er vrij nieuwe jachthavens: 

El Castillo, Corralejo, Gran Tarajal 

en Morro Jable. 

 
Maar  om  het  eiland  beter te 

leren begrijpen dient men 

beslist een bezoek te brengen 

aan het kunsthistorisch 

monument Betancuria, een 

plaatsje dat begin XV e eeuw  werd 

gesticht door Jean de 

Bethencourt, het grote Huis 

van de Kolonels  in  La Oliva,  het 

Ecologisch Museum van La Alcogia 

of een bootexcursie naar het 

eilandje  Lobos,  dat voor de 

kust  van  Corralejo  ligt.  Er zijn 

nog veel meer mogelijkheden 

voor interessante uitstapjes  die 

men ter plekke zal kunnen 

ontdekken, want het licht 

glooiende landschap verbergt 

niets voor het oog van de 

bezoeker. Het ligt klaar om 

ontdekt  te  worden. 

Omschrijving 

Vanaf  het  moment dat de reiziger het 

luchthavengebouw verlaat zal hij  onder 

de   bekoring  raken van het eiland. 

Fuerteventura is een grote  vlakte  met 

zachte heuvels, dat de indruk geeft 

afgescheurd te zijn van de kustlijn en 

van het vasteland. De wind zorgt 

ervoor dat dit oudste eiland van de 

Canarische Eilanden constant 

van uiterlijk verandert. 

De geografische ligging en de 

hoogteverschillen zijn bepalend geweest 

voor het droge klimaat met schaarse 

regenval en een heerlijke 

temperatuur. Deze factoren, 

tezamen met een groot aantal 

zonuren en de aanwezigheid van 

voortreffelijke stranden, maken 

Fuerteventura tot een unieke plek. 

 

 
 

 

 

 

 
Dit is het eerste Canarische eiland 

dat uit  de  zee verrezen  is  en 

het enige  waar aan de 

oppervlakte het  Afrikaanse 

continentale   plaat te zien  valt, 

evenals  een  groot aantal 

stranden die als het ware in de 

lucht hangen: formaties van 

samengeperst zand bovenaan 

de kliffen waaruit men kan 

opmaken  tot  waar het 

zeeniveau ooit gereikt  heeft. 

 
Op deze droge langwerpige 

eiland  bevinden  zich  slechts 

drie grote stuwmeren: Las 

Peñitas,  Los Molinos,  Río Cabras  

en  talrijke waterputten. De 

komst van moderne 

drinkwaterinstallaties die  het  

zeewater  geschikt maken voor 

consumptie hebben ervoor 

gezorgd dat er voldoende 

zoetwater is. 

 
Betancuria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botanische Tuin  La  Lajita  
             Oasis  Park 
 

Een terrein  waar  ongeveer 

zeventien verschillende 

inheemse plantensoorten 

groeien. 

 
Ofschoon Fuerteventura dezelfde 

oorsprong  heeft als  de  overige 

eilanden van  de Archipel, leidde 

een duizenden jaren lang 

aanhoudende  erosie hier tot een 

landschap met een uiterst 

schaarse begroeiing, okerachtige 

kleuren en afgeronde vormen 

waaraan  nog  maar nauwelijks 

de heftige vulkaanuitbarstingen 

zijn af te lezen. Fuerteventura is 

dertig miljoen jaren geleden 

ontstaan. Er bevinden zich hier 

geen actieve vulkanen en ook 

kan  niemand  zich  uit het 

verleden nog uitbarstingen 

herinneren, maar er  zijn wel 

zogenaamde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
malpaíses te vinden, oude 

lavavelden, zoals bijvoorbeeld de 

door de vulkanen uit het kwartair 

veroorzaakte uitgestrekte met 

lava bedekte vlaktes van Montaña 

la Mancha, San Rafael en Bayuyo. 

De laatste vulkaanuitbarsting 

vond  twaalf miljoen jaar geleden 

plaats ter plekke van de Montaña 

de la Arena in de omgeving van 

La Oliva, Villaverde en Lajares. 

Ook kan men verscheidene 

erupties ontwaren in de 

vulkanische berggebieden van 

Malpaís Grande, Malpaís Chico, 

Lajares en Gairía. 

 
De  reiziger  zal echter nog het 

meest  verrast  worden door de 

indrukwekkende gegroefde 

duinen die gevormd zijn door 

met de wind meegevoerde 

afzettingsmaterialen.  Het zijn de 

Belangrijkste  uit  zee  

afkomstige opeenhopingen van 

kalkhoudend zand.  In Corralejo 

bevinden zich fraaie blanke 

zandduinen, in Morro Jable 

de stranden van Jable en 

tenslotte zijn er nog de 

zandvlaktes en duinen van La 

Pared die zich uitstrekken langs 

de zee. 

 
Fuerteventura laat zich echter 

niet uitsluitend typeren door de 

zon en zee. 

Dankzij de eigenschappen van dit 

eiland  kan  hier  een  uitgebreid 

scala aan activiteiten 

geboden worden: duiksport, 

onderwatersport, windsurf, 

plattelandstoerisme en 

 
 
 
 

 
Themapark La Lajita Oasis Park 

geologische excursies via 

wandelpaden die zich op het hele 

eiland bevinden, zowel te voet, 

op de fiets of op de rug van 

een  kameel. Cultureel toerisme 

met een bezoek aan de 

archeologische  vindplaatsen  

en de tempels - verticale 

stenen bouwwerken  omgeven 

door een mysterieuze sfeer uit 

het verleden - de 

volksbouwkunst, de molens, de 

militaire kastelen, die de tand 

des tijds  goed  hebben 

doorstaan. In Fuerteventura kan 

men bovendien volop genieten 

van het observeren  van  vogels 

in de ongerepte natuur en 

nog onnoemelijk veel meer 

mogelijkheden voor de 

avontuur.
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                istorische 

                 achtergrond 
Er zijn veronderstellingen dat 

de naam Fuerteventura 'geluk' 

of 'uiterst gefortuneerd eiland' 

betekend. Anderzijds kan de 

naam afgeleid worden van 

Buenaventura, vanwege het 

grote avontuur dat de 

ontdekking  van  het  eiland  had 

betekend. De naam die de 

oorspronkelijke  bewoners 

gaven waren  Erbania,  dat in  het 

berbers 'rijk aan geiten' 

betekent, en Maxorata 

waarvan de huidige benaming 

van de inwoners, de 

majoreros, is afgeleid. 

Uiteindelijk was het echter 

Fortaventure, De Grote 

Gefortuneerde, de naam die 

algemeen gebruikt  werd door 

zeelieden  en  cartografen 

omdat dit het grootste van  de 

oostelijke eilanden was die naar 

klassieke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
traditie de Fortunatae Insulae 

oftewel Gefortuneerde Eilanden 

genoemd werden. 

 
Voor de komst van de 

Europeanen was Fuerteventura 

door een zes kilometer lange 

muur verdeeld in twee 

koninkrijken: dat van Maxorata 

en dat van Jandía, beide 

 

verdedigd door de moedige 

Altahay, die zeer gerenommeerde 

krijgslieden waren. Begin XV 

eeuw arriveerde de Normandiër 

Jean de Bethencourt op het 

eiland  bij  Puerto  de  La  Peña 

en hij  besloot  te  gaan wonen 

in  het kasteel van Valtarajal, 

een strategische zone waar 

drinkwater voorradig was. Hij liet 

tevens een kapel  bouwen  op de 

plek waar tegenwoordig de kerk 

van Santa María de Betancuria 

staat. Eeuwenlang was dit de 

hoofdstad van het eiland, tevens 

bisschoppelijke  zetel, hoofd van 

een rechtsdistrict, eilandparochie 

en residentie van burgerlijke, 

kerkelijke en militaire 

autoriteiten. Vanwege  het risico 

aangevallen te worden door 

piraten, werden  er op het eiland 

verdedigingswerken gebouwd, 

zoals bijvoorbeeld de kastelen 

van Barranco de la Torre, El 

Cotillo en Caleta de Fustes. Eind 

XIX eeuw werd Puerto de Cabras, 

 

het tegenwoordige Puerto del 

Rosario, de hoofdstad van 

Fuerteventura en werden de zes 

huidige gemeentes  van  het 

eiland gesticht. Hoewel 

Fuerteventura allerlei goederen 

leverde aan de grotere 

eilanden, was het de 

bakermat van vele emigranten 

tot dat in de jaren zeventig van 

de twintigste eeuw een 

omwenteling  plaatsvond  dankzij 

de ontdekking van de voordelen 

van het eiland voor de 

toeristenindustrie. 

 
De landbouw op Fuerteventura 

heeft altijd  in  het teken gestaan 

van de strijd  tegen  het  gebrek 

aan water. Dankzij de 

vindingrijkheid van de boeren is 

hier een ingenieus 

bevloeiingssysteem ontstaan 

waarbij de beschikbare akkers 

maximaal benut worden door de 

constructie van stenen 

steunwallen die het water 

optimaal opvangen. 

 
 
 

H         
H 
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Op  het  gebied  van  veeteelt 

vindt men hier vooral geiten, 

uiterst landelijke dieren die 

uitstekende melk produceren. 

De ongeveer 

50.000  geiten  die  een  deel  van 

de tijd in stallen  doorbrengen 

en 

25.000 kustgeiten produceren de 

befaamde Quesos Majoreros, 

uitsluitend van geitenmelk 

gemaakte kaassoorten die 

kwalitatief zo goed zijn dat 

hieraan behalve talrijke premies 

en erkenningen ook een 

Herkomstaanduiding is 

toegekend. 

 
Het belang van de geitenkuddes 

voor de economie van het eiland 

komt duidelijk naar voren in het 

specifieke taalgebruik van 

herders en veeboeren, waarbij 

elke geit afzonderlijk wordt 

getypeerd op grond van de kleur 

van zijn vacht, de plaats van de 

gekleurde vlekken en de 

kenmerken van zijn hoorns, oren 

of poten. Bijkomend is de 

aanwezigheid 
 

                    Betancuria 

 

 
van taros belangrijk, 

bouwwerken die specifiek 

bestemd zijn voor het drogen 

van de kaas. 

 
Vanwege de landbouw en 

veeteelt werd van oudsher 

voornamelijk het binnenland van 

het eiland bevolkt. Fuerteventura 

heeft echter ook altijd levendige 

handelsactiviteiten onderhouden 

via de natuurlijke havens van 

El Tostón,  Puerto de la Peña, 

Pozo Negro en Caleta de Fustes. 

Tegenwoordig heeft dit geleid tot 

belangrijke havens als Gran 

Tarajal, Corralejo, Morro Jable en 

Puerto del Rosario, deze laatste 

als belangrijkste centrum voor 

invoer en export. 

 
Het erfgoed van Fuerteventura op 

het gebied van kunsthistorische 

monumenten bestaat 

voornamelijk uit religieuze 

bouwwerken. Er zijn op het eiland 

echter ook interessante 

archeologische overblijfselen te 

vinden met betrekking tot 

militaire, industriële en graf- en 

volksarchitectuur. 

Routes 

De  ongerepte  schoonheid van 

de stranden van dit meest 

sensuele en paradijselijke 

deel van de Eilanden, wordt 

aangevuld met culturele 

schatten die ons in aanraking 

brengen  met de  sporen van 

diens identiteit, het kloppend 

hart van de geschiedenis, met de 

essentie van het eiland. 

 
Het zonovergoten okerkleurige en 

zachtglooiende  grondgebied 

van Fuerteventura is 

onderverdeeld in zes  gemeenten 

waar nog talrijke verrassingen 

zijn  te  ontdekken. 

La Oliva 
Volgens de kroniekschrijvers 

waren  het  de hier ooit in groten 

getale voorkomende olijfbomen 

die de naam gegeven hebben aan 

deze  gemeente  in  het 

noorden van Fuerteventura.    

El Cotillo                          

 

 
Het plaatsje Corralejo ligt 

beschut tegen de wind aan 

een blanke baai. Het is een 

modern toeristisch middelpunt 

met een aantrekkelijk 

aanbod op het gebied van 

vrijetijdsbesteding en eersteklas 

overnachtingsgelegenheden. 

El Cotillo, met een karakteristieke 

kustsfeer aan het Nauw van La 

Bocaina en het eiland Lobos aan 

de horizon, en Parque Holandés 

zijn twee toeristische zones van 

deze gemeente. 

 
De  reiziger die  graag  iets  

meer wil weten over de 

bijzonder  rijke geschiedenis 

van deze plaats wordt 

aangeraden  een  bezoek  te 

brengen aan het Huis van de 

Kolonels  of  het  Huis van La Cilla, 

waar men verrast zal worden 

door de nauwe verbondenheid 

met de landbouw van dit eiland 

dat veelvuldig van langdurige 

droogteperiodes  heeft  te  lijden        
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 Maar ongetwijfeld zijn de meest spectaculaire oorden die men in La Oliva kan vinden: het 

 Natuurpark Dunas de Corralejo

 en het Natuurpark Isla de Lobos, waar men nog kan genieten van de natuur in een    

 ongerepte en harmonieuze staat.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  natuur  is  genereus  geweest 

met deze streek waar zich 

gebieden bevinden die bijzondere 

bescherming  genieten  waardoor 

deze  ongerep t kunnen  blijven. 

Zo bevindt zich hier bijvoorbeeld 

het Beschermde Landschap van 

Vallebrón, met aan de noordzijde 

talrijke terrassen en stenen 

muurtjes die getuigen van de 

intensieve landbouw die hier in 

het verleden is uitgeoefend. 

 
 
Montaña de Tindaya 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere enclaves die bijzondere 

aandacht verdienen zijn het 

Natuurmonument Malpaís de la 

Arena en het Natuurmonument 

Montaña de Tindaya, een 

archeologische vindplaats  met een 

mysterieuze  sfeer  waar  meer  dan 

tweehonderd afbeeldingen van de 

menselijke voet te zien zijn. 

 
 

 
 
 

Antigua 

In  deze  gemeente  iets  ten 

oosten van het midden van het 

eiland bevindt zich Caleta de 

Fuste, waar een vesting uit 

de XVIII eeuw nog steeds de 

horizon bewaakt ter 

verdediging tegen 
 
 
 
 
 
 
Caleta de Fuste 

 
 
 
 
 
 
Natuurpark Dunas de Corralejo 
 

 

 

 

 

 

aanvallen van piraten. Dit 

toeristisch centrum is tezamen 

met Nuevo Horizonte ideaal voor 

een gezinsvakantie, zowel 

vanwege de gerieflijke 

voorzieningen als de veilige 

stranden. Windsurf- en 

duikscholen, fantastische 

restaurants en een moderne 

 



 
 

 
jachthaven zorgen voor een 

gegarandeerd heerlijke vakantie 

in deze fraaie plaatsjes. Deze 

gemeente biedt ook gelegenheid 

om te genieten van de enige 

18-hole golfbaan van 

Fuerteventura; deze ligt op 

slechts  vijf  minuten  afstand  van 

het vliegveld en beschikt over de 

allermodernste installaties waar 

ook  professionele  golfspelers  te 

vinden zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is de moeite waard een bezoek 

te brengen aan het Centrum voor 

Volkskunst Molino de Antigua, met 

prachtig verzorgde tuinen vol 

inheemse planten, cactussen en 

palmbomen, en een nog 

functionerende maismolen die men 

van binnen kan bekijken. Hier is 

tevens een van de belangrijkste 

tentoonstellingsruimtes voor moderne 

kunst van Fuerteventura gevestigd. 

 

    Centrum voor Volkskunst 

Molino de Antigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de kleurrijkste festiviteiten 

van dit stadje is de Peregrinación de la 

Matilla, een bedevaartstocht naar 

Valles Ortega die in de maand 

september gehouden wordt. 

Eveneens belangrijk zijn de Beurs voor 

Landbouw, Veeteelt en Visserij 

(FEAGA), waar men in contact kan 

komen met de primaire sector, en 

de Eilandsbeurs voor Volkskunst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molino de Antigua 
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  Bij Antigua behoren het                 

  Landelijk Park Betancuria, het    

  Natuurmonument  Los  Cuchillos de      

  Vigán, het Beschermde Natuurgebied 

   Malpaís Grande en het   

   Natuurmonument   

   La Caldera de Gairía, alle gebieden     

   die de reiziger zullen fascineren door   

   hun schoonheid. 

 

 
 

 

 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tefía 
Dit voormalige vissers- en 

veehoudersdorpje is vrij laat, pas 

eind  XIX  eeuw, een hoofdstad 

geworden. Ook nu nog kan men 

hier enkele goed bewaarde 

geheimen ontdekken, zoals 

bijvoorbeeld de herinnering 

aan het verblijf van Miguel de 

Unamuno in de dertiger jaren 

van de vorige eeuw. 

 
In Tefía, een van de gehuchten 

die verspreid liggen in de vlakte 

van Tetir, is het Ecologisch 

Museum van La Alcogida 

gevestigd, een plattelandsdorpje 

bestaande uit zeven  nauwkeurig 

gerestaureerde woningen waar 

de bezoeker zich een beeld kan 

vormen omtrent de wijze waarop 

men hier vroeger woonde en 

waar traditionele gerechten 

geproefd kunnen worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men vindt hier wijnkelders, 

waterreservoirs en putten, 

broodovens, mesthopen, enz. 

 
De  hoofdstad  van  het 

Gezegende Fuerteventura - 

zoals Unamuno het eiland 

noemde - viert de 

patroonfeesten  ter ere van de 

Maagd van El Rosario begin 

oktober met een levendig 

aanstekelijk volksfeest waar het 

vrolijke karakter van de 

eilandbewoners geheel tot zijn 

recht komt. 

 
Tenslotte wijzen wij erop dat niet 

ver van de kerk van El Rosario, in 

de stad waar Unamuno de zee 

heeft ontdekt, een museum staat 

waar talrijke voorwerpen die 

herinneren aan de schrijver 

en teksten van diens hand 

tentoongesteld worden. 

Morro Velosa Statues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier bevond zich de eerste 

Europese  nederzetting  van  de 

Canarische Eilanden. Ook deed 

deze plaats vijf eeuwen lang 

dienst als hoofdstad van het 

eiland. Dit Kunsthistorisch 

Monument omvat een  belangrijk 

erfgoed  dat  te  danken  is  aan 

de vooraanstaande positie 

die Betancuria lange tijd 

heeft ingenomen op 

Fuerteventura. 

Vele fraaie bouwwerken openen 

hun  deuren voor reizigers  die 

graag volop genieten van de 

sfeer  uit  vervlogen  tijden, 

zoals bijvoorbeeld  de  kerk van 

Santa Ana,  het museum voor 

Gewijde Kunst of het 

Archeologisch museum, waar 

een aantal voorwerpen van 

de verdwenen cultuur van de 

majos is te zien. 

 

 

Betancuria 

 
Bovenop het bergmassief bevindt zich het  

uitkijkpunt  van  Morro Velosa, een 

aanbevelenswaardig restaurant  waar  men   

tijdens  een maaltijd van traditionele 

gerechten  volop  kan  genieten van het 

uitzicht op het ongelooflijk mooie 

landschap in het centrum van het eiland 

dat deel uitmaakt van het Landelijk Park 

Betancuria dat 91,2% van het 

grondgebied van deze gemeente 

inneemt. 

 
Op de Vlakte van de Palmasrivier 

zetelt de Maagd van La Peña, 

patrones van Fuerteventura, op 

haar troon. Dit beeld van albast 

vormt de aanleiding tot een door 

de eilandbewoners drukbezochte 

bedevaart.



 

ájara 

    In Pájara zijn alle verschillende soorten natuurgebieden die op Fuerteventura voorkomen samengebracht: zoutpannen, duinen, bergtoppen, ravijnen en dalen. 

 
Zestig  procent  van  de oppervlakte van Pájara is beschermd natuurgebied en binnen de gemeentegrenzen groeit de distelsoort cardoncillo de Jandía die 

nergens elders ter wereld voorkomt. 

 

           Langs  Pájara  loopt een schitterende zeventig kilometer lange  kustlijn, met stranden als dat van Sotavento en de prachtige zandstranden van Cofete. 

 
 
       Sotavento 
 
 
 
 
                                

P 



 

La Pared 

       
      Zestig procent van de oppervlakte van   

     Pájara is beschermd   

     natuurgebied en binnen de     

     gemeentegrenzen groeit de  

     distelsoort cardoncillo de Jandía die  

     nergens elders ter wereld  

     voorkomt.Deze plaats is eigenlijk   

     een schiereiland dat  met de rest van   

     het eiland verbonden is door de      

     landengte  van  La Pared,  de meest 

     zuidelijk  gelegen  gemeente  van    
     Fuerteventura en de meest   
    uitgestrekte van de Canarische   
     Eilanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   In deze gemeente vindt men    

   twee belangrijke vissershavens:    

   in het noorden Ajuy, waar  

  men de karakteristieke  

  kustsfeer kan proeven,  

  Morro  Jable, bij een van de    

  belangrijkste toeristische   

  complexen  van  het eiland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Temidden van de okertinten  van 

het binnenland  ligt  het dorp 

waaraan de naam van de 

gemeente is ontleend, Pájara,  met 

de kerk gewijd aan de Maagd van 

Regla  waar  zich  een  van  de 

meest exotische en 

interessante zuilengangen  van 

de  Canarische Eilanden bevindt 

vanwege de hier afgebeelde 

gevederde koppen, poema's en 

slangen die een Azteekse 

afkomst doen vermoeden. 



 

 
 
 
 
 
 

Hier bevinden zich de voortreffelijke toeristencentra van  Costa Calma, Solana-Matorral en Esquinzo- Buhitondo. Naast de gouden stranden met kristalhelder water 

kunnen de bezoekers ook genieten van de ideale omstandigheden en kan men hier duiken, wandelen en windsurfen.  
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rijetijd 

Zoals reeds eerder vermeld, 

wordt Fuerteventura niet graag 

alleen maar opgehemeld 

vanwege het aanbod op zon- en 

strandgebied. Via de uitstekende 

wegen kan men het eiland in 

minder dan negentig minuten 

helemaal doorkruisen. De 

interessante natuur en het 

monumentale  erfgoed  

waarmee het is gezegend  zijn 

evenwichtig verdeeld  over het 

hele  eiland en hier kunnen 

allerlei verschillende activiteiten 

ondernomen worden. 

 
Hoewel op Fuerteventura de 

stranden nog de sterkste 

aantrekkingskracht uitoefenen, 

schijnt het bijzonder heldere licht 

ook  over de uitgestrekte vlaktes 

waar  men  eveneens  kan 

genieten in de openlucht. 

Deze ruige warmbruine zones 

bieden ideale omstandigheden 

voor het beoefenen van 

avonturensporten als 

deltavliegen, 

ravijnafdalingen, bergtochten, 

fietsen, enz. 

 
Op  het  hele eiland  zijn 

routes uitgezet midden 

door spectaculaire 

dichtbegroeide 

landschappen die in geologische 

en ecologische zin zeer 

opmerkelijk zijn. Midden in de 

natuur  en  langs  de  altijd 

heldere blauwe hemel kan 

men de mooiste exemplaren 

uit het planten- en dierenrijk 

van de Canarische Eilanden 

prachtig aanschouwen. De 

ongerepte kusten van 

Fuerteventura dienen als tre k 

pleister 

voor een belangrijk aantal 

inheemse vogels en trekvogels die 

daar nestelen. 

 
De wind bewerkt het landschap 

als  een  architect en vormt een 

constante factor op het eiland, 

zorgend voor buitengewone 

ideale omstandigheden voor het 

windsurfen  op de oogverblindend 

schitterende golven. In juli  en 

augustus wordt op de Playas 

de Sotavento jaarlijks het 

Wereldkampioenschap Windsurf 

gehouden in twee varianten, de 

vrije stijl welke discipline voor het 

eerst in 1997 in Fuerteventura 

werd geïntroduceerd, en racing 

(race y slalom). Verder is hier niet 

zo lang geleden Kite aan 

toegevoegd, waarbij de surfers 

dankzij de grote vliegers 

spectaculaire sprongen maken. 

De beste wind waait aan de kust 

van Jandía in het zuiden en bij 

Corralejo in het noorden. 

De stralendheldere zeebodem 

van Fuerteventura, die zich 

uitstekend  leent voor het 

maken van foto- en 

filmopnames, herbergt een 

voor de Atlantische Oceaan 

uniek onderwaterleven. Op dit 

grootste kustplatform van de 

Eilandengroep leven in totaal 

390 verschillende soorten vissen. 

In elk willekeurig rif vindt men 

barracuda's en tonijnen. Twee 

zones zijn een bijzondere 

vermelding waard: Barlovento 

en Sotavento, beide met 

een indrukwekkende 

onderwaterwereld. Van 

Corralejo tot aan Punta de 

Pesebre kan men zonder enig 

probleem duiken. Dankzij de 

aangename temperatuur het hele 

jaar door kan men hier op elk 

moment van het jaar genieten 

van de verschillende duiksporten. 

 
Het hotelaanbod wordt vooral 

gekenmerkt door een grote mate 

van comfort. Men vindt hier 

talrijke faciliteiten voor het 

beoefenen van allerlei takken van 

sport, zoals bijvoorbeeld tennis, 

squash, golf, zwemmen, zeilen, 

waterski, surfen, enz. 

 
Naast al deze mogelijkheden kan 

men tijdens een verblijf op het 

eiland bovendien kennismaken 

met het kwalitatief hoge 

serviceniveau in de hotels. Deze 

toeristencentra worden geleid 

door ware professionals van de 

sector die  oog  hebben voor 

elk detail en die cliënten de 

gewenste kwaliteit kunnen 

bieden. Daarom is het niet 

vreemd dat iedereen na een 

kennismaking met Fuerteventura 

volledig tevreden weer 

huiswaarts keert en meestal 

direct weer plannen maakt voor 

een volgend  bezoek. 

 
Landinwaarts is de 

vrijetijdsbesteding  op  het eiland 

meer gericht op de ontdekking 

van het schitterende 

architectonische erfgoed via 

uitgezette routes. Een bijzondere 

aanbeveling verdient de route 

van de molens, die jarenlang 

trouw dienst hebben gedaan voor 

de boeren die hier onder 

moeilijke omstandigheden graan 

hebben verbouwd. Elk van deze 

molens bezit geheel eigen 

kenmerken naar gelang de plaats 

waar deze gebouwd zijn. 

 
Om volledig door te kunnen 

dringen tot de cultuur van de 

eilandbewoners moet men vooral 

ook de afwisselende traditionele 

keuken geproefd hebben, waar 

alleen de beste grondstoffen 

gebruikt worden voor de 

eenvoudige gerechten op basis 

van geitenvlees, vis en 

moestuinprodukten, begeleid 

door heerlijke mojosauzen. 
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uttige gegevens 

Voor een gedegen kennismaking 

met Fuerteventura is het aan te 

bevelen in de verschillende delen 

van het eiland korte routes te 

volgen langs de belangrijkste 

bezienswaardigheden. 

 
Fuerteventura is  via  de zee 

en vanuit de lucht te 

bereiken. Het eiland heeft 

een vliegveld en drie 

belangrijke havens van 

waaruit verbindingen worden 

onderhouden met andere 

eilanden: de haven van  Corralejo 

in  het noorden met Lanzarote 

van waaruit excursies naar het 

eiland Lobos worden 

georganiseerd; de haven van 

Puerto del Rosario die 

bootverbindingen met 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gran Canaria en Tenerife biedt 

en de haven van Morro Jable, 

gespecialiseerd in activiteiten op 

toeristisch en sportief gebied. 

 

Men wordt aangeraden  zich op 

het eiland te verplaatsen met een 

huurauto of deel te nemen aan 

de excursies die door reisbureaus 

en hotels georganiseerd worden 

naar de meest interessante 

plaatsen van Fuerteventura. 

Voor allerlei soorten informatie 

betreffende accommodatie, 

vrijetijdsbesteding e.d. kan men 

zich richten tot elk willekeurig 

Toeristeninformatiebureau van 

het Patronato de Turismo van 

Fuerteventura en de  

verschillende gemeentes  die zich 

overal op het eiland bevinden. 

 
Verder vindt men in vrijwel elke 

plaats  een  aantrekkelijk  

aanbod aan culturele activiteiten 

met een maandelijks 

wisselend programma. Ook zijn 

er talrijke gemeentelijke 

faciliteiten voor allerlei 

sporten. 

 
De openingstijden van 

restaurants, winkels en terrassen 

zijn vrij flexibel, waardoor men in 

de toeristische zones vrijwel op 

geen enkel moment van de dag 

voor een gesloten deur zal 

komen te staan. Er  zijn  altijd 

wel een dienstdoende 

apotheek of een medische 

hulppost in de buurt. Fooien 

worden alleen gegeven als  

men tevreden is over de 

bediening, de taxichauffeur of 

het hotelpersoneel. 

De toeristische gebieden van het 

eiland hebben zich zoveel 

mogelijk aangepast aan de smaak 

en behoeften van de bezoekers 

en  bieden  een steeds  groter 

scala aan voorzieningen. In 

deze zin kan men hier ook 

gebruikmaken van een 

uitgebreid netwerk van 

plattelandshuisjes, bouwwerken 

met de geheel eigen kenmerken 

van het eiland, voorzien van 

allerlei gemakken om het verblijf 

tot een uiterst aangename 

ervaring te maken. 

 
Tenslotte wordt aangeraden om 

voor een gezellig dagje winkelen 

eens naar de altijd levendige 

winkelstraatjes van Puerto del 

Rosario te gaan, of naar een van  

 

de andere toeristische plaatsjes 

(El Castillo, Morro Jable, Costa 

Calma, Corralejo…). Voor 

liefhebbers van volkskunst zijn er 

Lajares, het centro Molino de 

Antigua, het Ecologisch Museum 

van La Alcogida of zelfs het 

winkeltje met volkskunst op het 

vliegveld, waar prachtige 

traditioneel bewerkte sieraden 

verkocht worden met garantie. 
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Internationaal 

netnummer + 34 

 
TOERISTISCHE INFORMATIE 

TURESPAÑA 

www.spain.info 

 
Turismo de Canarias 

www.canarias-turismo.com 

Patronaat voor Toerisme 

Almirante Lallermond, 1 

35600 Puerto del Rosario 

+928 530 844 

www.fuerteventuraturismo.com 

 
Gemeente Fuerteventura 

Rosario, 7 

35600 Puerto del Rosario 

+ 928 862 300 

www.cabildofuer.es 

AENA (Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aerea) 

+902 404 704 www.aena.es 

Trasmediterránea 

+902 454 645 

www.trasmediterranea.com 

Naviera Armas 

+ 928 851 542 

www.naviera-armas.com 

Naviera Fred Olsen 

+ 902 100 107 

www.fredolsen.es 

Verkeersinformatie 

+900 123 505 

www.dgt.es 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Centrum voor Toeristische 

Initiatieven van La Oliva 

+ 928 866 235 

 
Ondernemersvereniging Horeca 

en Toerisme 

+ 928 530 220 

 
 
 

 
 
 
 

 
Federatie van Ondernemers 

in Horeca en Toerisme van 

Las Palmas 

+ 928 532 418 

 
Vereniging voor 

Plattelandstoerisme 

“Fuerteventura Rural” 

Alarmnummer +112 

Medische spoedgevallen + 061 

Guardia Civil + 062 

Rijkspolitie + 091 

 
 
 
 
 

BELGIË. Brussel 

Office Espagnol du Tourisme 

Rue Royale 97, 5º 

1000 – BRUXELLES 

+ 322/ 280 19 26 

) 322/ 230 21 47 

www.tourspain.be 

www.tourspain.lu 

e-mail: bruselas@tourspain.es 

Gemeentepolitie + 092 

Consumenteninformatie + 010 

Postkantoor + 902 197 197 

www.correos.es 

 
 
 
 
 

NEDERLAND. Den Haag 

Spaans Bureau voor 

Vreemdelingenverkeer 

Laan van Meerdervoort, 8A 

2517 AJ DEN HAAG 

+  3170/ 346 59 00 

+ 3170/ 364 98 59 

www.spaansverkeersbureau.nl 

e-mail: lahaya@tourspain.es 

Ondernemers- en 

Middenstandsvereniging 

+ 928 878 705   
AMBASSADES IN   MADRID Paseo de la Castellana, 18  

Nederland 
             +  914 318 166 

El Castillo de Antigua 

+ 928 163 103 

            
 

                          

 

       België + 915 776 300                                                  

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

TRANSPORT NUTTIGE GEGEVENS 

ORGANISATIES VOOR TOERISME 
SPAANSE BUREAUS VOOR TOERISME IN HET BUITENLAND 

http://www.spain.info/
http://www.canarias-turismo.com/
http://www.fuerteventuraturismo.com/
http://www.cabildofuer.es/
http://www.aena.es/
http://www.trasmediterranea.com/
http://www.naviera-armas.com/
http://www.fredolsen.es/
http://www.dgt.es/
http://www.tourspain.be/
http://www.tourspain.lu/
mailto:bruselas@tourspain.es
mailto:uselas@tourspain.es
http://www.correos.es/
http://www.spaansverkeersbureau.nl/
mailto:lahaya@tourspain.es
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Punta de la Tiñosa 

Punta de la Vera 

 
PARQUE NATURAL 

DEL ISLOTE DE LOBOS 

 

Punta Martiño 
 

LOBOS 

 
La Palma 

 
 

Tenerife 

Lanzarote Punta Blanca 

Punta Aguda 

Punta de Tostón 

Corralejo El Puertito 
Punta de Trivas 

“Monumento Natural 

 

 
Cotillo 

Playa del Castillo 

Roque 
Malpaís de Arena” 

 

 
Lajares 

PARQUE NATURAL 
DE CORRALEJO 

 
Playa Alzada 

 
La Gomera 

 

309  
Villaverde 

 

El Hierro 
 

Gran Canaria 

 

Pta. de Paso Chico 
 

“Monumento Natural 
Montaña de Tindaya” 

 

La Oliva 

 
 

 
531 
Caldereta 

 

 
Punta Uña de Gato 

Playa de Tebeto 

 
Playa de Janubio 

Puerto de 

Tindaya “Paisaje Protegido 
Vallebrón” 

La Matilla Guisguey 

 
 
 

Punta de la Tiñosa 
Colonia 

los Molinos García Escámez 

 
Tefía 

 

 
Tetir 
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El Time 
 

Playa de Lajas 

Puerto de Lajas 

   O C É A N O 

AT L Á N T I C O 

 
Playa de los Mozos 

Playa del Valle 

 
Emb. de 

Los Molinos 

Llanos de 
la Concepción 

Valle de 
Sta. Inés 

Casillas 
del Ángel 

 

 
La Ampuyenta 

 
Tesjuates 

Puerto del Rosario 
 

Playa Blanca 

 

 
Punta Gonzalo 

Punta  Gorda 

Punta del Tarajalito 

“Parque Rural 
de Betancuria” 

Betancuria 

 
596 

Triquivijate 

El Matorral 
Playa del Matorral 

Punta del Cangrejito 

Emb. de Vega del Antigua Nuevo Horizonte 

Puerto de la Peña 

Punta de la Nao 

Las Peñitas Río Palmas 
Ajuí 

Valles de 

 

Casillas 

Puerto Castillo Punta del Bajo 
Caleta de Fustes 

 
Punta de la Canal 

 
 

Punta del Peñon Blanco 

Toto 

 

Pájara 

Ortega 

Tiscamanita 

de Morales 

 
 

“Monumento Natural 
Caldera de Gairía” 

Las Salinas 

Caleta Blanca 

 
Punta de Leandro 

F U E R T E V E N T U R A  
Punta de Amanay 

 
 

 
495 

 
Tuintje 

Las Casitas 

 

 
“Paisaje Protegido 
Malpaís Grande” 

Pozo Negro 

Ensenada de Toneles 

Punta Toneles 
Montaña 
Hendida 619 Tesejerague 

Teguital 
Punta de las Borriquillas 

 
 

 
Playas Negras 

 

Cardón 

 
 
 

Tarajalejo 
Ginginámar 

El Charco 

 

 
Gran Tarajal 

“Monumento Natural Ensenada de Jacomar 
Cuchillos de Vigán” Ensenada de Gran Valle 

 
Punta de la Entallada 

Las Playitas 

Punta de Piedras Caídas 

 
 

 
Punta Paloma 

Playa de Barlovento 
de Jandía 

Matas Blancas 
La Lajita 

Costa Calma 

“Istmo de la Pared” 

o Morro de Gran Tarajal 
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El Islote 

Playa de Cofete 

Cofete 
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Playa de Sotavento de Jandía 

 

 
PARQUE NATURAL 

DE JANDÍA 

      Esquinzo-Butihondo  
0 5 10 15

                   Punta de Jandía Playa de las Pilas 

                                             Punta del Matorral 

 

Playa del Matorral 

o del Morro Jable 

Solana-Matorr  

  
 

Autoweg 

Eersterangsweg  

Jachthaven  

Vuurtoren  

Golfbaan  

Vliegveld  

Natuurpark 

Interessante locatie 

Fuerteventura 

Punta del 

Ginginámar Playa del 

Ginginámar Playa del 

Colorado Playa de 

Tarajalejo 
Playa de Matas 

Blancas Punta de los 

Molinillos 
Punta de 

Barlovento Punta 

Pesebre 
Punta 

Cotillo 
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