
LANZAROTE 2016
Bara vara i 29 dagar – En dagbok 

Måndag 15 februari: Temp 23º
Landade i styv kuling kl. 14.30. Molnen jagade över 
flygfältet, ömsom sol (varm), ömsom helmulet. Ingen 
guide från Fritidsresor på bussen. Ingen talade om vad 
hotellen hette där bussen stannade. Vi kom rätt. Det 
visade sig att busschauffören åkt iväg utan guiden som 
kom i en taxi strax efteråt.

Lägenhet nr. 3211 blir nog bra. En trappa upp, stor 
balkong i söderläge och mot stora poolen. Allt ser bra 
ut. Här kommer vi nog att trivas. Efter uppackning, 
kort promenad och inköp av frukost + välkomstöl
sökte vi upp Nico´s rest. Lovordad av tidigare gäster. 
Stämmer. Åt stor och god pizza. För första gången 
begärde vi doggybag där pizzan får bli lunch imorgon. 
Kollade på SVT Play på kvällen (Husdrömmar). Sov 
länge – sköna sängar.

Tisdag 16 februari: Temp 23º, Pool 22º
Lång promenad t o r hamnen, tog 2,5 tim 
med mycket tittande hit o dit. Fortfarande 
lika blåsigt. Här mäter de vindstyrka i km/h. 
Det blåser 43 km/h. Det är som en trimmad 
moped! Receptionisten sa att vintern på
Lanzarote = blåst! Besökte turistbyrån på
vägen hem. Efter lunch = gårdagens 
doggybag parkerade vi på vår balkong i 
skydd mot vinden. 

Premiärdoppade oss i poolen. Varm!  Provar 
ett rödvin från Lanzarote. El Grifo, inget stort 
vin, finns lite spritz i bakgrunden. 

Lasse klipper skägget jättekort = 1mm.



Onsdag 17 februari: Temp 22º, Pool 22º
Mindre blåst, mera sol, känns mycket varmare. 
Promenerade österut längs strandpromenaden. Vände 
tillbaka efter 45 min = 1,5 h. Besökte Norska 
Sjömanskyrkan på hemvägen. Den ligger runt hörnet i ett 
nästan övergivet köpcentrum.
Eftermiddagen slappade vi på balkongen. 28º i skuggan. 
Läste, slumrade och badade i poolen. Semester kanske det 
kallas. Ikväll tittade vi för första gången i vårt liv på SVT 
World. Himla bra om man inte har tillgång till fungerande 
bredband.

Torsdag 18 februari: Temp 15º
Vi är inte insnöade som hemma, men inregnade. 
Morgonpromenaden påbörjades före 10 för att kunna 
avslutas innan regnet kom. Icke sa Nicke. Vi fick vända i 
regn efter 45 min. Vissa stopp gjordes efter vägen för att 
undkomma det värsta regnet men vi insåg att det var lika 
bra att knata på i blötan. Väl hemma satte vi på
värmeelementet, tog fram fotokursen och korsorden och lät 
tiden gå. Energin kröp i kroppen så till slut tog vi ännu en 
promenad i full utrustning. 

Fredag 19 februari: Temp 15º
Trist väder. Regnar till o från + lite åska. Det lär ha snöat på Grand Canaria! 
Gick sen fm österut och tillbaka, ca 2 tim. Fick en dryg timmes sol på balkongen. 
Var på infomöte med Fritidsresor. Mest försäljning av utflykter. Äter på Nico´s
ikväll. Ulla frossade i kanin oooohhh vad gott! Lasse i lamm.

Vi gick en halv timme tills regnet tog överhand, fällde upp paraplyerna och tog långa steget hem. Totalt 
2,5h promenad idag. Dessa 3 dagar blev 6,5h på fötterna. Imponerande enligt oss. Whiskey och gott vin 
underlättar livet. Även SVT World. Himla bra!

Lördag 20 februari: Temp 20º
Promenerade nästan hela dagen. Mot hamnområdet. Besökte två
lägenhetshotell. Det tredje hade vi kollat på (på nätet) för ett år sedan. När vi 
stod utanför och pratade kom ett svenskt par ut på balkongen och bjöd in oss. 
De bodde på hotellet för 11:e året i rad!!!! Fantastiskt läge med utsikt över 
hamnen. Vi tittade på hotellets hemsida vad som var ledigt kommande vinter. 
Inget förutom 7 dgr i en av lägenheterna. Paret vi besökte hade bokat för två år 
framåt, 10 veckor varje år!

Åt tapas lunch i gamla staden. Hemåt strosade vi längs stranden och satte 
avtryck. I morgon hoppas vi kunna ligga där. Mellofirande framför TVn på
kvällen. SVT World är bra att ha.



Söndag 21 februari: Temp 21º

Skakigt väder på fm. Läste och pluggade 
utbildningsvideor. Bra väder på em. Låg en stund och 
solade därefter promenerade vi till en restaurang som 
en tidigare gäst lovordat. Trevlig utsikt över havet men 
i övrigt har vi inte samma uppfattning. Ost o vin på
kvällen.

Nu har vi varit här en vecka och det har gått åt ca 17 
liter färskvatten till mat och dryck. Det här tänker vi 
inte på hemma, men här skall det bäras hem från 
affären.

Måndag 22 februari: Temp 23º, Pool 24º, Hav 20º

Hemma eller hav. Det var frågan. Målet var hav, men molnen 
inverkade. Vi tog en promenad först, kaffe med gofika (som inte var 
gott ), sen gick vi ner till havet. Strand, sand inte helt skönt. Hårt 
knöligt och lutande åt fel håll, men i alla fall. Vi låg där i ett par timmar 
och BADADE i Atlanten. Kallt men skönt. After bad, på altanen med 
GT och slapp. Vilken skön dag!! Vi är såååå nöjda med dagen. 

Tisdag 23 februari: Temp 23º, Pool 24º, Hav 19º

I morse utmanade vi molnen och gick ner till havet trots allt. Det 
var rätt tomt, men fylldes på fort. Vi låg nog och huttrade i 1 h 
innan solen bröt igenom och värmde. Sen värmde den väldigt 
mycket. Lasse badade. Kallare än igår. Gick hem och hade 
poolhäng resten av em. Rena semesterlivet. Vi läser mycket. 

Onsdag 24 februari: Temp 23º, Pool 24º, Hav 18º - 19º

Efter VLT och annat gick vi till havet. Det var tomt när vi kom ner, men sen 
blev det rena folkvandringen. Tydlig ebb och flod. Skiljde nog 20 
längdmeter på 3 timmar. Solen stekte markant, havet svalkade skönt. 
Poolhäng med bad på em. Lasse läste ut Ferry Tales (Skidskytten Björn 
Ferrys bok – brutalt utlämnande.)  Kollade hotellområdet, ifall vi vill åka 
tillbaka – hur vill vi bo då? En del lägenheter alltid i skugga, andra har sol 
mkt längre. Lagade hamburgare med sallad och avokado till kvällsmat. Vi 
har hyrt bil i morgon Det blir spännande.



Torsdag 25 februari: Temp 22º

Rondellernas ö. Det är Lanzarote. Stora, välplanterade och ofta 
med en raffig och stor installation. T.ex. tre stora kameler i 
naturlig storlek. Rondellhundar släng er i väggen. Bilen vi hyrde 
var en liten vit söt Lancia. 

Vi besökte först öns äldsta bodega El Grifo. Museum, affär, 
vingård mm. Fint och välordnat. Vi lärde oss att lavan ligger 
som ett täcke över jorden. Mellan 40 cm till 3 meter tjock. När 
vinrankan planteras gräver man bort lavan ner till jorden. Då
planteras stocken och sedan återfylls lavagruset allteftersom 
plantan växer. Vilket jobb! 

Sen Playa Blanca där vi åt lunch. Vidare upp på väst kusten mot 
El Golfo. En liten by på en minut. Efter vägen dit såg vi 
fantastiska ”havsgrottor” och den gröna sjön, som de höll på att 
gräva ur. Vi avslutade resan med en titt i den påkostade byn 
Puerto Calero. 

Väl hemma igen hittade vi ingen P-plats. Vi åkte runt kvarteret 
två gånger utan napp. Bilen fick stå högst upp i backen en bit 
från hotellet. Grillkväll i restaurangen på kvällen.  God mat, men 
ack o ve vilket liv. Musik, ungar och mycket folk. Skönt att 
komma hem.

Fredag 26 februari: Temp 18º - 20º

I morse vaknade vi till mulet väder och hård blåst. Efter 
morgonsysslorna ( cleaning vid nio ) hämtade vi den lilla vita i 
backen. 

Målet för dagen var norr och första stopp blev Jardin Cactus. Kunde 
väl aldrig tro att det kunde bli nåt. Men vilket misstag. Det var 
imponerande. En ”krater” i flera våningar fylld med kaktusar i olika 
storlekar och färger. Vi var djupt imponerade. Design César 
Manriques. 

Nästa stopp blev Mirador del Rio. Samma designer lika behagfullt 
och sobert. Nerför backar till palmdalen och Haria. En grön och 
vacker by, men en minus för restaurangen som vi valde. Tyvärr. 
Inte tog de kort och inte fungerade bankomaten och inte var banken 
öppen. Efter tio minuter funkade allt med hjälp av kusinen? Tror vi. 
Lugnt fredagsmys. 



Lördag 27 februari: Temp 20º, väldigt blåsigt

En gnutta sol i den hårda blåsten gjorde att vi iklädde oss kortbyxor. Det fick vi ångra många gångar under 
dagen. Vi styrde kosan tvärs över ön rakt norrut till Club la Santa. En gigantisk sport- och boende 
anläggning. Vi såg mest till cyklister och löpare. 

Vi vände tillbaka och kom till Timanfaya info center. En lika fin och informativ byggnad som de som vi såg 
igår. Samma designer. Vi såg en film och var med om ett fiktivt vulkanutbrott. Vidare mot Timanfaya
naturreservat. Där får man inte köra bil själv utan mot en avg. på 90 kr får man följa med en buss, som tar 
en runt många av kratrarna. En tur på månen kan det nog liknas vid. 

Lunch på byns bar i Yaiza. Fullt av folk, surrigt, kallt och genuint. Lunchen blev billig. På hemvägen 
besökte vi två bodegor. La Geria och Rubicon. De är inte särskilt kundtillvända på dessa ställen. Handlade 
och tankade innan vi lämnade ifrån oss bilnycklarna till den söta lilla vita Lancian. Lördagsmys till Mellon.

Söndag 28 februari: Temp 20º, Pool ca 23º

Skakigt väder. Ringde och grattade en förvånad Maria. Magnus 
googlade för att få veta varför. Undrar hur det firades sen?  
Promenerade till hamnen och hem igen. Vid kyrkan i hamnen stod 
folk utanför och lyssnade till högmässan. Inte brukar vi se ”kö” till 
en överfull kyrka hemma. 

Knappt 2 timmar inkl några besök i affärer. Handlade smör, vatten 
och tomater. Låg en stund vid poolen, gav upp. Gick in, duschade 
och läste en stund till. Tortelini till middag + SVT World en stund. 
Kollar in VLTs rapport från sista VIK matchen. Gick ej vidare till 
SHL slutspelet! Snöpligt slut för ett lag som spåddes en självklar 
plats i SHL. Trist för staden och alla hockeyälskare.

Idag för 30 år sedan sköts vår statsminister Palme. Kommer ihåg att 
barnen kom in i sovrummet på morgonen och berättade vad de sett 
o hört på TV. Vi trodde dem inte först.

Måndag 29 februari: Temp 21º

Ont om sol idag, desto mera blåst. En 
förmiddagspromenad. Lösa korsord och 
plugga photoshop. Köpte pizza på Nicos. 
Gott. Hoppas på bättre väder imorgon 



Tisdag 1 mars: Temp 23º, pool 24º

Vilken dag! Blå himmel, sol, blåst men ändå. Det bådar gott. 
Promenad mot öster. Mycket hård blåst när vi kom ner till havet, 
men sol. Vi gick fram och tillbaka en dryg timme. Satt ner och 
tog en öl. Precis som vi har pratat om. Härligt. Dessförinnan 
gjorde en del av oss en marknadsundersökning på plats angående 
spritpriser. Intressant är att en plastförpackning är mellan 10-30 
%  dyrare än glas.  Hur tänker man då? 

Efter kaffe och cleaning lady gick vi ner till poolen för att 
exponera baksidan. Very hot sun. Det är det vi har väntat på. 
Läste en stund på balkongen och talade om för varandra vad bra 
vi har det och hur mycket vi har att vara tacksamma för. Ser fram 
emot en lika skön dag imorgon.

Onsdag 2 mars: Temp 23º

Slagen av den underbara gårdagen, 
tillbringade vi hela dagen på vår 
balkong. Mestadels under 
parasollen. Vi läste och läste och 
läste. Det gäller att hushålla med 
böckerna. Imorgon blir en ny dag 
med nya möjligheter. Vi har ingen 
förklaring till dagen. 

Hurra, en prins är född! Råkade av 
en slump kolla på SVT Play och 
fick se prins Daniels direktsända 
presskonferens. Vi skålade i en 
liten whiskey!

En ny norsk grupp har morgongymnastik mellan 8.00 – 8.30. Trodde sådant 
bara förekom i Sällskapsresan.

Torsdag 3 mars: Temp 24º, pool 25º, hav 20º-21º
Igår spekulerade vi kring den nye prinsens namn. Vi bestämde 
Oscar Carl Olof. På konseljen idag fastställde kungen detta. Skönt 
när vi är överens.

Idag har vi fått sand mellan tårna. Hur mycket som helst. Tre 
timmar vid havet. Med dopp och vridningar. Det är hårt och 
knölig, men skönt efter simturen. Satt sedan hemma på balkongen 
och njöt av bekvämligheten. 
Åt en härlig 
middag ute i den 
nedgående solen 
och konstaterade 
att så fort solen 
försvinner blir det 
kallt. En härlig 
dag.



Fredag 4 mars: Temp 23º

En marknadsdag i sol och värme. Vi gick till 
hamnområdet på fm för att bese marknaden. Vi tyckte 
att den var stor efter våra mått mätt. Det finns större. 
Mycket av läder, T-shirts och smycken. Klockan blev 
lunch och vi drogs till fisktorget. Tapas för 3.50 såg 
frestande ut. Såååå gott. Vi hängde kring bardisken. 
Strosade hemåt, men tog en omväg förbi affären och 
inhandlade en wienervariant med choklad till kaffet. 
Mmm! 

Efter några timmar på vår oas dressade vi om för ännu 
en promenad till hamnområdet. Vi tänkte inta en 
fiskmåltid vid dykcentret. Tips från Klas-Göran o 
Margareta. Grillad sjötunga. Vi håller med. Det var gott. 
Långsamt strosande hem för att se att de flesta 
restauranger efter streetan var fullsatta. Kul. En bra och 
god dag i en hel del sol.

Lördag 5 mars: Temp 22º, pool 24º

Lisa Syrén inledde dagen. Då känns det som 
hemma. Mulet väder, promenad österut. Många 
ute i samma ärende. Utegymmet testades! Vi 
gick till toan ca 2,5 km bort på streetan, vände 
hemåt och stannade vid Handcraft beer. Vi 
valde varsin APA. God. Hemåt via alla stånd 
med mer eller mindre lämpliga utbud. 

Handlade, kokade vatten till kaffet, intog detta 
med skorpor och ost på balkongen. Läste och 
njöt en stund innan det var dags att göra oss 
rena och fina till mellon. Kyckling, avokado 
och sallad smakade utsökt ihop med ett vin 
från Torres. 2 st för 8 €. En bra dag med 
blandat väder. Regn, sol och mulet.



Söndag 6 mars: Temp 20º

Vasalopps söndag. Vi såg utsändningen på fm. Norsk och 
Österrikisk vinst. Mulet väder och blåsigt. Promenad till hamnen 
för att gå på piren. Längst bort och längst ut. Rätt många fiskebåtar, 
stora och små. Tapas på ”fiskrestaurangen”. Lika gott och mysigt 
som tidigare. Vi var inte ensamma där. 

Vi utforskade gatorna i Gamla stan. Det finns många små hotell vid 
varje gata. En glass på Biosfera. Gott. Det var den första. Hem till 
kaffe på balkongen. Skönt en stund. 

Måndag 7 mars: Temp 18º

Borta bra men hemma bäst. Fullt utrustade begav vi oss med 
buss till huvudorten Arrecife, ca 2 mil från Carmen. Mulet 
väder – bra för utflykt. Överfull buss även med ståplatser 
inberäknade. Resan dit tog ca 45 min. Lång strandpromenad, 
hård blåst, tråkig omgivning, många vägarbeten och allmänt 
ointressant. Vi gick ut till ett fort –historiskt museum, stängt-
det var ju måndag. Affärsgatan ingenting för oss. Vi hittade en 
restaurang med tapas som verkade genuin. Det var den nog. 
Där åt vi. Efter tre timmars promenad gick vi tillbaka till 
bussen. Vilken kö! Vi hade tur att hitta en buss hem till 
Carmen del Puerto och kom helskinnade hem. 

Kaffe och lur i kylan på balkongen. Sen hemma mys med 
Husdrömmar. Elementet och rödvin värmde oss den kvällen. 

Tisdag 8 mars: Temp 19º

Internationella kvinnodagen blåste nästan bort. Kallt och 
mulet. Nu får det räcka med dåligt väder. Inte ska vi behöva 
sitta inne och frysa. Fotokurs och trevlig bok räddade en del 
av dagen. Sen tog vi oss i kragen, fikade, bytte utrustning och 
drog iväg mot väster. Inte många låg på stranden och det kan 
man förstå. Två timmar på fötter sen var det skönt några 
minuter på balkongen. Färska stekta korvar till middag. Gott. 
Element även i kväll. 

Såg Mästarnas 
mästare som 
startade idag.



Onsdag 9 mars: Temp 22º pool 24º

Solen är skön, solen är toppen,. Solen är varm, målar brun hela 
kroppen. Solen som gör det blir morgon var dag. Solen på
Lanzan är bäst tycker jag. Idag.  

Pool och balkonghäng i sol hela dagen. Avslutades på
grillrestaurang på streetan. Gott! 

Bokade 40 års firandet i augusti. Diggiloo i Strömsholm .

Torsdag 10 mars: Temp 19º, pool 23º

Vi låg och frös långa stunder vid poolen på fm. Glest mellan de 
blå fläckarna, men fortfarande hård blåst. Vi gav upp, gick upp 
och fikade och fick faktiskt en hel del solstunder. Många 
boksidor konsumerades denna dag. En promenad i kvarteren 
bakom oss och besök i affären fick avsluta dagens uteliv. 

Fredag 11 mars: Temp 20º, pool 23º

Mulet när vi valnade. Inte kul. Rejält blåsigt. Det har vi blivit 
trötta på. Varje dag blåser flaggan så att vi inte ser dess 
mönster – tycker Ulla. Lasse fortbildade sig och Ulla satt på
balkongen i flis och läste ut en bok. Det har blivit många 
sidor och det är inte det sämsta. Mitt på dan klarnade det upp 
(som vanligt), vi kokade kaffe och sen promenad till 
marknaden. Den såg likadan ut som för en vecka sen. Ca 110 
stånd. Avslutade besöket med tapas på favorit stället – La 
Lonja - vid fisktorget. Kan vara sista gången. Det kommer vi 
att sakna. Hem, handlade, pressade på balkongen och Lasse 
gjorde bryta på sangria och chips i chipsskålen. Nytt 
fredagsmys? Bjöd in barnen till rubin bröllop i augusti. 
Spännande vad de säger. 

Paret överraskades av tidvatten och en stor våg!

Lördag 12 mars: Temp 22º, pool 23º

Idag slog Lasse rekord genom att runda udden vid Matagorda. 
Längst bort, längst ut. Det har han pratat om länge. Vi gick i 
sanden en bra bit. Hittade små söta badvikar och presumtiva 
bostäder innan blåsten tvingade upp Ulla mot land medan Lasse 
kämpade på. En solig dag. Tillräckligt för oss. Men alldeles för 
blåsigt. Em levde vi ”balkony life”. Inte helt fel det heller. 

Söndag 13 mars: Temp 22º, pool 23º

Vilken final! Strålande sol från klarblå himmel. Precis som 
man önskar sig på en semester. Det blev poolhäng hela dagen. 
Vi sammanfattade vistelsen på balkongen i de sista strålarna 
och kom fram till att allt varit bra och att vi kan tänka oss en 
repris. Dock ej fyra veckor. Vi tog också adjö av duvan, som 
har följt oss hela tiden med glada tillrop och ibland ett besök 
här inne.  Puerto del Carmen utan blåst kan rekommenderas. 
Imorgon åker vi hem. 

Text & bild: Ulla & Lasse

Söta duvor som var nyfikna stamgäster

Utsikt från balkongen över hotellets poolområde.


