Pressemeddelelse
111 steder ... lader dig opleve Gran Canaria på ny
Gran Canaria er blandt danskernes mest populære rejsemål. Tusind
vis besøger øen hvert år, og mange vender tilbage igen og igen, fordi
den smukke ø bliver ved med at fascinere. 111 steder på Gran Cana
ria som du skal se understreger, hvorfor Gran Canaria er De Kana
riske Øers dronning.
De Kanariske Øer steg op fra havet for mere end 3-4 mio. år siden. Solen skinner altid
ned over de lavaskabte øer, og turister fra hele Europa flokkes hertil. Hovedøen Gran
Canaria er den absolutte perle, og det er intet under, at øen både sommer og vinter er
blandt danskernes favoritdestination. Gran Canaria »rører ved sjælen og kysser sindet«.
111 steder på Gran Canaria som du skal se lader dig opleve det usædvanlige, det
anderledes og det spøjse. Bogen viser dig alle de hjørner af øen, som den normale turist
overser.
Uanset om du er førstegangsbesøgende eller tilbagevendende gæst giver bogen
dig inspiration til at opleve alle de skjulte kroge af Gran Canaria. Blandt de mange
oplevelser kan du:
•
•
•

Leje en cykel eller en bil og køre forbi kamelplejehjemmet.
Finde det forfaldne kurhotel, hvor der blev holdt dansefester i 1950’erne.
Blive slået bagover af skønheden i Gauyadeque-kløften med huler fra forhistorisk
tid, hvor øens første indbyggere begravede deres døde.

Bogens forfatter, Rolando Suárez, har boet på Gran Canaria det meste af sit liv. Han
elsker øen og mener ikke, at man kan finde en lignende perle noget andet sted på
kloden. Rolandos kærlighed til Gran Canaria strømmer gennem hele bogen og ud til
læseren, så du heller ikke kan undgå at forelske dig i vidunderlige, solbeskinnede Gran
Canaria.
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