FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: El Hierro + Tenerife (3 dagen)
Land: Spanje
Route: Zelf uitgestippelde route (bestaande route of zelf uitgestippeld)
Aantal wandeldagen: 13
Reisperiode en condities: 9 april – 24 april 2016
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren): Los
Cristianos (Tenerife) – Valverde – Frontera – Sabinosa – Frontera – El Pinar – San Andres –
Los Cristianos (Tenerife).

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Er is geen rechtstreekse vlucht naar El Hierro. De beste verbinding is vliegen naar Tenerife en
dan de ferry nemen naar El Hierro (alle dagen mogelijk behalve op zaterdag). Je kan ook een
binnenlandse vlucht nemen van Tenerife Noord naar El Hierro maar die is veel duurder voor
mensen die niet op de Canarische eilanden wonen en je moet dan ook nog eens van de
internationale luchthaven in Tenerife Zuid naar die van Tenerife Noord.

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
Ik gebruikte de kaart van Kompass. Lang niet alle paden stonden erop, maar ik vulde de kaart
aan met paden die ik vond in de wandelgidsen van Sunflower Landscape
(http://sunflowerbooks.co.uk/product/walking-in-la-palma/), Deltas Wandelgids en Rother
Wanderführer (https://www.rother.de/rother%20wanderf%FChrer-el%20hierro-4072.htm.
Deze laatste gids was veruit de beste van de drie (ook al omdat hij enkel wandelingen op El
Hierro bevatte, een 40-tal). Ter plaatse zag ik ook een kaart van Freitag & Berndt, maar ik
weet niet of ze deugt. Ik gebruikteook vaak OpenStreetMap, de gps-ontvangst is goed op het
eiland. Een kaart vind je ook ophttp://wiki.openstreetmap.org/wiki/El_Hierro.
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Ervaren terrein- en weerscondities
Prima weer gehad in deze periode (9-24 april). Sommige dagen hingen er wel veel wolken in
de bergen, maar die verdwijnt vaak ook. In het noorden van het eiland kan er soms een
onaangename wind staan. Terrein is niet erg moeilijk, maar de hoogteverschillen kunnen wel
flink oplopen als je van een dorp dichtbij de zee naar de bergrug moet. Twee camino's waren
zogezegd afgesloten toen ik er was, maar later hoorde ik dat je ze eigenlijkj toch kon volgen
op eigen risico.

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
Uitstekende plaatselijke bewegwijzering!

Bevoorrading (voeding en water)
Praktisch in alle dorpen zijn er winkeltjes en bars, behalve in de heel kleine.
Overnachting + nuttige links
a. Er zijn genoeg overnachtingsplaatsen voor een trektocht op het eiland. Luxehotels zijn er niet,
behalve de parador. Ik vond al mijn overnachtingsplaatsen meestal via www.booking.com. Het
busaanbod is te vinden op http://www.transhierro.com. Vragen stellen kan via het e-mailadres
info@transhierro.com.
b. Ferries tussen Tenerife en El Hierro: http://www.navieraarmas.com/en/home
c. Een kaart van het eiland vind je op http://wiki.openstreetmap.org/wiki/El_Hierro.

Optioneel: Tips rond materiaal
Niet van toepassing.

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Het is een beeldig eiland, dat gespaard is gebleven van massatoerismeen er zijn tal van
wandelmogelijkheden. Beslist een aanrader voor natuurliefhebbers. Je kunt er het hele jaar
door naar toe. In de periode dat ik er was stonden er heel veel bloemen in bloei.

Foto’s
Link naar online fotoalbum: https://goo.gl/photos/ff8dNzwPh7dHrqoT7
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com
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Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag: http://hikingadvisor.be/wpcontent/uploads/2016/10/Reisverslag_ErikVloeberghs_TenerifeElHierro.pdf
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via erik.vloeberghs@hotmail.com.
(geef hier je emailadres in)
Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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