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La Gomera
Av alla som åker till Kanarieöarna får  
La Gomera endast en procent av 

besökarna. Och av denna procent är 
det inte alltför många som kommer 

med husbil. Men nog finns dom där – 
husbilsåkarna som tagit sig till ön för 

att utforska naturen och kanske lära 
sig vissla?!

Gröna och visslande

KANARIEÖARNA MED HUSBIL: DEL 6
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Silbo är otroligt vik-
tigt för La Gomeras 
historia, så viktig att 
barnen i skolan lär 

sig vissla.

Silbo, El Silbo eller Silbo Gomero. 
Det där kära barnet som alla 
känner till har många namn, 
så även visslingsspråket på La 

Gomera. Det är rörigt, det är flummigt 
och det är helt fantastiskt. För det kall-
las för språk men är egentligen inget 
språk. För vissla kan man oavsett vart 
man kommer ifrån eller vad man har 
som modersmål. Det är helt enkelt ett 
sätt att kommunicera. Silbo är otroligt 
viktigt för La Gomeras historia, så viktig 
att barnen i skolan lär sig vissla. Sam-
tidigt är det ett språk som nästan dog 
ut och som behöver förvaltas så att det 
inte ska försvinna. 

Teorierna om varför visslandet upp-
stod på La Gomera går isär. Vissa påstår 
att det handlar om en vidareutveckling 
av originalspråket, att det lät väldigt 
visslande. Andra påstår att det handla-
de om att kommunicera på bästa sätt. 

Höga berg och djupa dalar är led- 
ordet på ön och det är svårt att ropa till 
varandra med tanke på eko. Visslande 
däremot går alldeles utmärkt att utföra 
oavsett om man står inne i en dal eller 

uppe på ett berg. Idag finns det vägar 
runtom hela ön men tidigare var det 
fötterna som användes för att ta sig 
fram. Det där med mobiler fanns inte 
på kartan. Genom att vissla kunde in-
formation förmedlas mellan byar och 
var ett bra sätt att ha kontakt på. 

För den som vill höra visslandet idag är 
ett besök till Mirador De Abrante ett 
måste. Det är en utsiktsplats, en restau-
rang men också platsen där Oscar och 
Mario arbetar. Jo, de arbetar inne i res-
taurangen men killarna är också fenor 
på att vissla. Mot en slant ställer de upp 

och bjuder på en visslande föreställning 
som bevisar att de faktiskt kommuni-
cerar med varandra på detta sätt för de 
som är skeptiska. Efter att förundran 
gällande visslandet har lagt sig är ett 
tips att bege sig ut till den lilla glasbygg-
naden längst ut vid restaurangens spets. 
Här möts besökaren av en otrolig utsikt 
över ön då hela utsiktsplatsen är gjord 
av glas. Utsiktsplatser finns det många 
av, liksom på alla Kanarieöarna. En av 
de mer kända är Mirador De Los Roques 
(bild på föregående uppslag). Härifrån 
syns toppen som heter Agando. När 
molnen är framme skapas en dramatisk 
scen kring toppen som gör att ett be-
sök är ett måste, trots att vindstyrkan 
kan bli ganska utmanande och begrän-
sar hur lång tid som spenderas utanför 
husbilen. En annan utsiktsplats som 
tyvärr hamnat i skymundan är Mirador 
Del Palmarejo, också kallad Mirador 
César Manrique. Konstnären från Lan-
zarote kom till La Gomera och skapade 
en fantastisk utsiktspunkt som idag ty-
värr står och förfaller. Det sägs att res-

Mario och Oscar är duktiga på att vissla.

Utsikten är magnifik från Mirador de Abrante.

Mirador Del Palmarejo har en fin utsikt.

taurangen som fanns i anslutning till 
utsiktsplatsen var för dyr och turisterna 
uteblev. Idag marknadsförs inte platsen 
längre, någonting som många i lokalbe-
folkningen försöker ändra på. Däremot 
så finns det ingenting som hindrar ny-
fikna husbilsåkare för att stanna till och 
besöka platsen. På kvällen ser det helt 
otroligt ut när städer och byar syns lysa 
upp under den stjärnklara himmeln. 

La Gomera är känt för att vara ett bios-
färområde där man testar nya metoder 
för att skapa ett hållbart samhälle. Mest 
känd är nationalparken Garajonay. 
1986 hamnade den på UNESCOs världs-
arvslista och är en riktig sagoskog. Oav-

sett väder kommer ett besök hit inte 
att vara en besvikelse. Det finns en 
stor mängd olika stråk att välja mellan 
– både med olika längd och olika svå-
righetsgrad. För den som vill finns det 
också cykelstråk som är mycket trevli-
ga. Börja dagen med att stanna vid be-
sökscentret och hämta kartor och mer 
information om parken. Juego de Bolas, 
som det heter, erbjuder mer än bara 
information om Garajonay. Här finns 
till exempel försäljning av Gofio-kakor.  
Gofio är ett mjöl som tillverkas av ros-
tade majskorn och som går att använda 
till det mesta. En viktig ingrediens på La 
Gomera som inte bara hittas i bakverk 
utan även i den lokala maten. 
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Vanligaste synen är pilotvalar 
och flasknosdelfiner men en 
och annan sköldpadda kan 

också dyka upp. 

Gofion förvandlar också soppor till 
stuvningar. Även om maten på La Go-
mera inte är den vackraste så erbjuder 
ön rustik mat som mättar – och mycket 
fisk förstås för vad vore en ö utan fisk 
och skaldjur på menyn?!

En ö är alltid förknippad med vatten 
och La Gomera är inget undantag. Pla-
nera en båttur för att se djurliv och La 
Gomera utifrån. Företaget Excursiones 
Tina erbjuder dagliga turer och även 
om det inte finns några garantier så 
är det väldigt stor sannolikhet att ögo-
nen kommer få vila på både valar och 
delfiner. Vanligaste synen är pilotvalar 
och flasknosdelfiner men en och annan 
sköldpadda kan också dyka upp. Båten 
stannar i en vik där det ges tillfälle till 
att bada och sedan serveras lunch om-
bord innan båten sakta tar sig tillbaka 
till hamnen i Valle Gran Rey. Turen tar 
cirka fyra timmar och är en trevlig om-
växling från husbilens rullande hjul.

Under båtturen med företaget Excursiones Tina 
erbjuds ett badstopp.

Flasknosdelfiner leker vid 
båten under en utflykt.

San Sebastián de La Gomera är en trevlig huvudstad.

Och på tal om rullande hjul – låt 
husbilen styra mot byn Alojera. Här lig-
ger Casa de la Miel de Palma, där fokus 
ligger på palmhonung, något som till en 
början kan vara förvirrande då inga bin 
är inblandade i produktionen och det 
i själva verket handlar om växtsaften 
från en palm. Det missvisande namnet 
har till och med fått bytas ut och idag 
heter det officiellt palmsirap. Det här 
stället tar ekologiskt till en helt ny nivå 
för här tar man verkligen tillvara på allt. 
Själva palmvätskan tas från trädet ge-
nom att ett snitt i palmens topp görs. 
Efter det rinner vätskan ner i hinkar. 
Hinkarna forslas snabbt till ett kokeri 
och där kokas de i några timmar tills 
vätskan tjocknar och blir som sirap. 
Produkten är färdig och kan användas 
till drinkar, efterrätter och sötsaker. På 
Casa de la Miel de Palma får besökar-
na lära sig hur hela processen går till. 
Detta är unikt och görs endast på La 
Gomera. I Chile finns också palmsirap 

Palmvätskan hämtas från La Gomeras plamer och 
kokas till en sirap, som smakar väldigt sött. →

men den tillverkas på ett annat sätt. 
Själva sirapen smakar väldigt sött och 
har en distinkt smak. Det går att köpa 
palmhonung runtom på ön men ett bra 
alternativ är att köpa den vid sitt besök 
här. Själva rundturen är nämligen gratis 
och ett köp i deras affär stöttar verk-
samheten. 

Det finns mycket att upptäcka och se 
på La Gomera och med husbil går det 
enkelt att ta sig runt mellan de olika 
byarna och städerna. Färjan lägger till i 
San Sebastián de La Gomera och det är 
också öns huvudstad. Här är ofta väldigt 
mycket folk, någonting som är missvis-
ande med tanke på att ön inte har så 
mycket turism jämfört med de andra 
öarna så som Gran Canaria och Teneriffa. 
Det som händer är att det kommer tur- 
ister från Teneriffa som tar sig över för 
en dagstur. De flesta av dessa väljer att 
stanna i San Sebastián och spenderar 
några timmar i staden. Huvudstaden är 

I El Cercado tillverkas krukor och skålar enligt  
gamla traditioner.

väl värd att promenera i och erbjuder 
ett riktigt trevligt arkeologiskt muse-
um som förklarar hur livet varit på ön 
genom åren. Och för den som är in-
tresserad av tradition så är ett besök 
till byn El Cercado ett bra alternativ. 
Här ligger fokus på keramik och det går 
att se hur skålar tillverkas enligt gam-
la metoder. Jo, La Gomera har mycket 
att erbjuda och även om det inte finns 
några campingar på ön så går det ändå 
bra att spendera tid här med husbilen. 
Tömning av toaletttank och påfyllning 
av vatten görs på bensinmackar runtom  
ön för en mindre slant. 

Gofiomjölet som är gjort på rostad majs är 
väldigt vanligt på La Gomera.
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Patrik Gustavsson
073-250 09 80

Oskar Lindgren
070-454 03 57

Urban Lindgren
070-454 03 59

Ted Fagerström
070-765 28 92

Hannu Kivinen
08-741 41 31

Mikael Olausson
08-741 41 32

Jimmy Busch
08-741 41 30

Norrhemsv. 3, Södertälje Fors 9, Västerhaninge
Välkommen till oss!

STORT UTBUD 

av nya och begagnade 

fordon för omgående 

leverans!

 
Se 2020  

års nyheter!

KANON- 
PRISER  

Demo 2019
FÖRMÅNLIG  FINANSIERING

Teckna din 
skräddarsydda 
FÖRSÄKRING  

hos oss!

ÖPPETTIDER: 11-15

Annons Caravanhallen minhusbil 19 mars.indd   1 2020-03-03   15:11:03

SIDOR & FRONT TILL HUSBILSMARKIS
I vår familjeägda och moderna tältfabrik i Dorotea skräddarsyr vi 
sidor och fronter till Din husbilsmarkis.
Service och kvalitet är våra ledord och för oss är Din fritid det 
viktigaste vi har!
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mera!

ALLA SVENSKA TÄLTS PRODUKTER

TILLVERKAS I DOROTEA, SVERIGE
SVENSKA TÄLT I DOROTEA AB 

www.svenskatalt.se - 0942 108 15 - info@svenskatalt.se

FÖRTÄLT
med tillbehör
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LA GOMERA

CAMPING, STÄLLPLATS
& FRICAMPING

La Chácaras  
Serverar klassisk mat för regionen. Deras 
getostar är fantastiskt goda.
Calle Cabo 2, Carretera General, 38829 
Hermigua

Bar Terraza Pedro  
Specialister på tacos. En riktigt familje-
vänlig restaurang.
Ctra. General, 156, 38820 Hermigua.

Restaurante La Vieja Escuela  
Lokala delikatesser som serveras i  
riktigt stora portioner.
Calle Poeta Trujillo Armas, 2, 38830 Agulo. 

Abisinia  
Internationella rätter. Bra alternativ för 
den som är sugen på en köttbit.
Calle La, Calle Cuesta de Abisinia, 38870 
Valle Gran Rey

Hotel Bar Sonia  
Erbjuder goda vegetariska alternativ.
Plaza de Chipude, s/n,  
38840 Vallehermoso.

ÄT BRA PÅ LA GOMERA

RESEGUIDE

TA SIG HIT

För att ta över husbilen till La 
Gomera är det enklaste och bästa 
sättet att ta färja från fastlandet 
(Antingen från Cádiz eller Huelva). 
Biljetterna bokar man antingen via 
internet eller på plats i den aktuella 
hamnen. Färjorna går till Teneriffa 
och därifrån byter man för att ta 
sig vidare till La Gomera. Alltså 
kör man av på Teneriffa och tar en 
annan färja för att komma till La 
Gomera. 

Cádiz – Santa Cruz  
de Tenerife
Bolag: Transmediterránea.
Avgång: Tisdagar klockan 17.00.
Restid: Cirka 49 timmar inkluderar 
ett stopp på Lanzarote och ett på 
Gran Canaria.
Prisexempel husbil med  
två passagerare:
6 meter - 679 € 
7 meter - 738 € 
8 meter - 796 € 
9 meter - 1338 €
Hyttpris: Från 256 €

Huelva – Santa Cruz  
de Tenerife
Bolag: FRS (Armas) eller Fred Olsen.
Avgång: Lördagar klockan 12.30 
med FRS. Varannan tisdag, fredag 
och söndag med Fred Olsen.
Restid: Cirka 36 timmar med FRS,  
33 timmar med Fred Olsen.
Prisexempel husbil med  
två passagerare:
FRS: 769 € oavsett storlek på bil.  
Lägg till hytt för 279 €

La Orotava
Casa de los Balcones

El Hierro*

La Palma*

La Gomera
Nr. 2 2020

Teneriffa
Nr. 1 2020

Gran Canaria
Nr. 7 2019

Fuerteventura
Nr. 6 2019

Lanzarote
Nr. 5 2019
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Fred Olsen: 770 € oavsett storlek på 
bil. Lägg till hytt från 340 € 
Måltider ingår vid val av hytt med  
de båda bolagen.

Teneriffa – La Gomera
Bolag: Armas eller Fred Olsen.
Avgång: Totalt ca 6 avgångar / dag
Restid: Cirka 1 timme
Prisexempel husbil med  
två passagerare:
Armas: 85 € oavsett storlek på bil.
Fred Olsen: från 87 till 108 €  
beroende på husbilens storlek.

San Sebastian de La Gomera  
En parkering nära strand och stad.
Prol. Barranco Primera 7

Playa Santiago  
En lugn parkering med fina promenad-
stråk.
Prol. Maritima 3

Agulo  
Besök den fina staden med trånga gator 
och fantastisk utsikt.

Precis vid infarten till staden längs GM-1

Ermita de Nuestra Señora de Las Nieves   
En parkering med en väldigt fin utsikt 
över landskapet.
Maritime Park Vallehermos  
På sommaren har poolområdet öppet 
annars ligger stranden bara ett stenkast 
iväg.
Valle Gran Rey  
Härifrån kan man lätt besöka den lilla 
staden Valle Gran Rey och åka ut på 
delfinsafari med en båttur.
Av. Maritima la Playa - la Puntilla.

RESA 
TENERIFFA MED HUSBIL


