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Körens öden och äventyr våren 2020 

Resan till Teneriffa 4.2 – 11.2 

 
Foto Alla Bäck 

Tors 6 feb 

Dagen fri för egna utflykter, rätt många besteg den 

närliggande höga kullen varifrån man får en 

magnifik utsikt över trakten. Andra strosade eller 

slappade. Niklas och Stefan tog en surflektion och 

kom tillbaka glada och nöjda men kanske lite 

utmattade…  

 

Foto Alla Bäck 

Samling i receptionen kl 18, dels för att hälsa 

nytillkomna kamrater välkomna, nämligen 

Ingmarie, Susann och Lena W och dels för att 

tillsammans bege oss till det som i programmet 

helt sonika stod som Cocktailtime. Baren låg 

utefter strandpromenaden och alla slog sig ner 

utomhus och åtminstone undertecknad 

förundrades över drinklistans alla spännande 

paraplydrinkar, och inte minst över priserna! 

Kanarieöarna är en skattefri zon, så priserna på 

alkohol är därefter… 

Efter uppdruckna drinkar skingrades skaran i 

smågrupper för att hitta något matställe, men 

många gick direkt till en folkdansuppvisning 

alldeles i närheten. Så festligt att sitta på ett 

kanariskt utomhustorg och titta på proffsiga 

dansare och musiker i sina vackra dräkter! 

 

Foto Malin Falkman 

Fred 7 feb 

Kl. 9 avgick bussen till Teide som med sina 3.718 

m är Spaniens högsta berg och jordens tredje 

största vulkan. Vulkanen är vilande men kan 

mycket väl i framtiden få nya utbrott. En bra 

guide, Laura, gjorde bussresan mycket intressant, 

hon gav oss mycket kött på benen om såväl själva 

ön som vulkanen. Landskapet utanför 

bussfönstren blev mer och mer fascinerande ju 

högre upp vi kom, och uppe i själva 

nationalparken som omger vulkanen, Parque 

Nacional de las Canadas (n’et ska ha en krok 

ovanpå…) del Teide gör lavalandskapet att man 

tror man är på månen! Landskapet har också 

använts i många filmer för att efterlikna ett 

månlandskap. Vulkanen och nationalparken 

klassas av UNICEF som ett världsarv inom 

kategorin natur. Av denna anledning får man inte 

gå omkring hursomhelst poängterade Laura, man 
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måste hålla sig till de utstakade stigarna för att 

skydda den unika naturen. Här finns både växter 

och djur som anpassat sig till Teides speciella 

klimat. Upp till vulkanens topp, dit det går en 

linbana, kom vi inte. Men det gjorde verkligen 

ingenting. Bara att få gå runt på stigarna och ta in 

allt detta exotiska var en stark upplevelse i sig! 

Och så att efteråt sitta på terrassen till paradoren, 

parkens enda hotell, med t.ex. en glass och kaffe 

och njuta av den magnifika utsikten över själva 

toppen – ja, se denna utflykt var också en av 

resans höjdpunkter! 

 

Foto Malin Falkman 
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