
 

 

Meno: D8 510 - NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL LTD      la  13.1.2018 
Helsinki- Teneriffa (Reina Sofia) klo 11:20-15:45 
  
 Paluu: D8 511 - NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL LTD     la  20.1.2018 
Teneriffa- Helsinki klo 16:35-00:50 (21.1.2018) 
  
Sisältäen: 

 lennot 
 majoitus Jardin Tecina Hotel **** 
 puolihoito 
 laivaliput 
 kuljetukset lentokentältä hotellille ja takaisin 
 rangepallot 
 Maitan opetus pelipäivinä 
 5 x greenfee 

HINTA: 1754€ per aikuiset + Golfbägin kuljetus  
Yhden hengen huonelisä: 210 Euroa 

 

 

La Gomera 
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20.1.2018 
 



  

La Gomera 
Minun Gomerani 

Matkasin ensimmäisen kerran Gomeralle 

vuonna 2003, jolloin saarelle avattiin golfkenttä. 

Ajattelin, että Kanarian Saaret eivät ole minua 

varten . Tästä ajatuksesta lähti vierailuni 

saarella;  olen viettänyt Jardin Tecina-hotellissa 

öitä enenmmän kuin vuodessa on päiviä!  

Alkujaan kuljetus saarelle oli työlästä. Nyt 

yhteydet on järjestetty niin, että kkun saavut 

Reina Sofian lentokentälle Teneriffalle, matkaat 

bussilla parikymmentä minuuttia Los 

Christianoksen satamaan, josta on lauttayhteys 

La Gomeran saarelle. Merimatka on miellyttävä 

isolla Fred Olsenin kantosiipialuksella, johon 

bussi matkatavaroineen mahtuu mukaan. Saaren 

pääkaupungista San Sebastianista matka jatkuu 

raviinien seassa puikkelehtien bussilla vielä 

puolisen tuntia. Hotelli sijaitsee Playa Santiagon 

kalastajkylässä, korkealla kukkulan harjanteella, 

josta näköalat merelle ovat mitä huikeimmat. 

Hotelli on kanarialaistyylinen kompleksi.  

Ei mikään loistoluokan hotelli ja ikääkin on jo 

kertynyt, mutta palvelee loistavalla sijainnillaan 

ja ystävällisellä henkilökunnallaan golffareita 

loistavasti. Hotellin ympärillä on 200 erilaista 

kasvia, jotka ovat merkittyjä niin englanniksi 

kuin latinankielellä.  

Hotellista on kentälle matkaa 300 m. Saari on 

rauhallinen ja antaakin mielestäni päivälle 

pituutta enemmän kuin mikään muu kohde. Peli-

ja harjoittelupäivän lomassa ehdit nauttia 

lämmöstä, kävellä ja ihailla ympäristöä ja 

vangita muistoja kameralle, kuntoilla, uida jne. 

Hotellin ravintolassa on päivittäin runsas buffet-

pöytä, jonka salaatit ovat suoraan omasta 

maasta. Hotellissa on  myös kaksi muuta 

ravintolaa, joita puolihoitolaiset voivat käyttää 

pienellä lisämaksulla. Paikka on kyllä kokemisen 

arvoinen ja monet asiakkaat lähtevätkin 

mukaani vuosi vuoden jälkeen.  
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 Paljon hyvää. Rauhallista. 
 Kaunista. Sulavaa. Levollista… 
 

La Gomeralla matkailija saattaa joutua muistuttamaan itseään olevansa Kanariansaarilla.  
Teneriffan naapurisaari on pysynyt aitona ja rauhallisena keitaana, jossa jylhät vuoristot ja vehreät 
metsät hehkuvat vasten sinistä Atlanttia. 
 
Vaikka turistit ovatkin löytäneet La Gomeran, on pieni saari vielä varsin koskematon. Vierailijoiden 
virta on onnistuttu pitämään suhteellisen matalana matkaajien suunnatessa suuremmille 
naapurisaarille.  
La Gomeralla on reilut 20 000 asukasta. 
 
Saarella on myös mielenkiintoinen historia: La Gomera oli tutkimusmatkailija Kolumbuksen 
viimeinen etappi Euroopassa ennen kuin mies lähti valloittamaan Amerikkaa. Tarun mukaan 
paikalliseen neitoon ihastunut Kolumbus vietti La Gomeralla kuukauden. 
 

La Gomeran saari on tunnettu vihellyskielestään, el silbosta. Aikoinaan vihellyskieltä käytettiin 
laaksojen yli kommunikoimiseen, eikä muinainen puhetapa ole kuollut – vihellyskieli on pakollinen 
oppiaine paikallisissa kouluissa. 

La Gomera ei ole yhtä tunnettu rannoistaan kuin muut Kanariansaaret – harva matkailija 
lähteekään saarelle pelkästään loikoilemaan rannalle. Tietysti auringonpalvonta onnistuu myös La 
Gomeralla esimerkiksi Playa Santiagon tai Valle Gran Reyn mustahiekkaisilla uimarannoilla. Meren 
pohjavirtauksia tulee La Gomeralla varoa. 
 
La Gomeralta löytyvät perinteiset kanarialaiset herkut kuten kani sekä ryppyiset kanarianperunat 
papas arrugadas, jotka nautitaan mojo-kastikkeiden kanssa. Paikallinen erikoisuus on miel de 
palma, palmuhunaja. La Gomeralla kannattaa syödä myös kalaa sekä paikallisia juustoja. 
 
Saarelta ei löydy vilkasta yöelämää tai hulppeaa ostostarjontaa – La Gomeralle matkataankin 
yleensä joko rentoutumaan tai patikoimaan kauniissa luonnossa tai golffaamaan. 
 
La Gomeran ilmasto on aurinkoinen ja lämmin vuoden ympäri.  Talvikausi noin 20 asteen 
keskilämpötiloineen on oivallinen ajankohta golffareille. 

 

http://www.rantapallo.fi/espanja/teneriffa/


 

 

 

Garajonayn kansallispuisto on saaren helmi 
 

La Gomeran tunnetuin nähtävyys Garajonayn kansallispuisto on UNESCO:n 
maailmanperintökohde. Kansallispuistosta kohoaa myös saaren korkein huippu, joka 
on usein peittynyt pilvimereen. 
Alueelta löytyy laakeripuumetsää, jota ennen kasvoi laajasti Välimeren alueella, 
mutta joka nyt on erittäin harvinainen. Garajonayn ikivihreässä sademetsässä voi 
tuntea liikkuvansa oikeassa taikametsässä. Alueelta voi bongata myös erikoisia 
kasveja ja puita. 
Sumun ja kostean ilmaston takia kansallispuistoon kannattaa pukeutua lämpimästi. 
Saaren korkein kohta on 1487m korkea Alto De Garajonay. 
 
Viehättävä pääkaupunki San Sebastían 
La Gomeran pikkuinen pääkaupunki San Sebastían on enemmänkin kylä kuin 
kaupunki. San Sebastíanin kaduilla on mukava kävellä perinteisiä kanarialaistaloja 
ihaillen. 
 
Pääkaupungista löytyy myös muutama nähtävyys – paikallinen kirkko La Iglesia de la 
Asuncíon on peräisin 1500-luvulta ja siellä voi tutustua taideaarteisiin. Casa de Colon 
on museona toimiva talo, jossa Kristoffer Kolumbuksen kerrotaan asuneen ennen 
Amerikan-valloitustaan. San Sebastíanin keskustasta löytyy Torre del Conde, 1400-
luvun puolivälissä rakennettu torni, joka on yksi Kanariansaarten vanhimpia 
rakennuksia. 
 
Näköalapaikka Ermita del Santo 
Valle Gran Reyn upeaa aluetta voi ihastella Mirador Ermita del Santon 
näköalapaikalta, jonne voi saapua vaikka jalkapatikassa. Vierestä löytyy myös pieni 
kirkko. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gomera tarjoaa henkäsalpaavia maisemia ja laadukkaan golfkentän. 
 
Tecina Golf on Donald Steelin vaativan suunnittelutyön tuloksena syntynyt upea 
golfkenttä, jonka jokaiselta väylältä ja greeniltä on hienot näköalat merelle ja alas 
Tecinan laaksoon. 
 

Kentän erikoisuus piilee korkeuseroissa. Ykköstii on 175 metriä korkeammalla kuin 
viimeisen reiän viheriö, joten kentällä laskeudutaan koko ajan lähemmäksi Tecinan 
laaksoa ja merta.  

Golfkentän alueella on kauniita värikkäitä kukkaistutuksia palmuineen. Ellet käytä 
golfautoa, klubitalolta 2 km päässä olevalle aloituspaikalle on kuljetus minibussilla. 
Viimeinen väylä päättyy klubitalolle. Loistava jatus Donald Steeliltä!  Ihana kenttä, 
jota voi pelata päivästä toiseen kyllästymättä! 


