
TOURS & TIPS

LA PALMA

WANDELING  
LANGS DE RAND 
VAN DE CALDERA - 
LA CUMBRECITA

Van het platform La Cumbrecita 1 : (1287 m) 
hebt u een prachtig uitzicht. In het zuiden ziet  
u de bergkammen van de Cumbre Nueva,  
waar vaak wolken tegenaan botsen die zich 
even later weer oplossen. In het noorden rijzen 
de wanden van de halfcirkelvormige caldera  
tot een hoogte van 2426 m omhoog; na een 
regenbui storten watervallen de krater in.

START MET EEN OMWEG
Het brede pad start bij het infohuisje  
(dag. 9-18 uur) achter de parkeerplaats van  
La Cumbrecita 1 . Bij de splitsing na 100 m 
houdt u links aan en komt u door een licht 
dennenbos weer bij een splitsing. Hier is het  
de moeite waard een kleine omweg te maken 
naar de Mirador de Los Roques 2 , waar zich 
grandioze uitzichten de diepte in openen. 
Een prima plek om te vernemen wat er meer 
dan vijfhonderd jaar geleden in de caldera is 
gebeurd…

UITSTAPJE: HET JAAR 1493
In april 1493 was La Palma net veroverd, maar 
nog steeds hielden zich honderden oerbewoners 
schuil in de caldera – zij wisten dat de reus - 
achtige, door 1000 m hoge rotswanden omgeven 
ketel niet in te nemen was. Water en proviand 
waren hier genoeg, want in de caldera ontsprong 
een altijd stromende beek, en meer dan honderd 
bronnen bevloeiden een weelderige begroeiing 
van laurierbomen, wilgen en ceders. Hun aan- 
voerder was Tanausú, zijn Spaanse tegenspeler 
de gewetenloze Fernández de Lugo. Zo beloofde 
hij Tanausú een wapenstilstand, als deze met 
hem in onderhandeling wilde gaan. De Oud - 
canarische vorst ging in goed vertrouwen op 
het aanbod in en verliet zijn schuilplaats.
Lugo’s mannen namen hem echter gevangen  
en brachten hem aan boord van een schip. Als 
kostbare trofee moest hij naar de koning van 
Spanje gebracht worden. Tanausú weigerde te 
eten en stierf tijdens de overtocht. Ondertussen 
hadden zijn stamgenoten zich overgegeven.  
De conquista was voltooid en La Palma was bij 
de Spaanse kroon ingelijfd. 

NAAR DE MIRADOR DE LAS CHOZAS 
Hierna keert u terug naar de splitsing en volgt u 
de wegwijzer richting Lomo de las Chozas. Op 
een smal pad over een verende grond loopt u 
door het geurende naaldbos langs de 
afgebrokkelde rotsmassieven. Kleine zijkloven 
worden met houten bruggetjes overgestoken.  
 
Na een lange rustige klim komt u bij een 
onverhard pad en u volgt dat naar rechts. Bij  
de splitsing iets verderop kunt u zowel links als 
rechts verdergaan, want beide paden gaan naar 
de boven de afgrond hangende Mirador de  
Las Chozas 3 , waar een pad met balustrades 
heenvoert – het uitzicht is fantastisch! 

De rondwandeling in het hart van het nationale park is kort, maar spectaculair.  
Uitzichten de diepte in volgen elkaar op, terwijl u hoog in de lucht over de rand van  
de caldera loopt. Behalve het ruisen van de naaldbomen en het ‘krakra‘ van de  
kraaien is het hier doodstil. 

Centro de Visitantes de El Paso: LP-3,  
km 23,9 (3 km oostelijk El Paso, bushalte),  
tel. 922 49 72 77,  
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques 
(Spaans), dag. 9-14 en 16-18.30 uur, entree 
gratis.  
 
Vanaf het bezoekerscentrum is het nog 7 km 
naar La Cumbrecita, dat alleen met de auto of 
te voet bereikbaar is. Automobilisten krijgen 
hier gratis een vergunning voor de toegangsweg. 
Als de parkeerplaats in La Cumbrecita vol is, 
moet u bij het Centro de Visitantes wachten  
tot een auto terugkomt. Het geheel wordt 
elektronisch bewaakt, onthoud het kenteken 
van uw auto. Om wachttijd te voorkomen,  
kunt u beter vroeg komen!  
 
In het bezoekerscentrum, waar u ook de 
vergunning om te kamperen in de caldera kunt 
krijgen en u ’s zomers voor gratis wandelingen 
kunt aanmelden, krijgt u aanschouwelijke 
informatie over de vulkanische oorsprong van 
het eiland en over zijn geschiedenis (uitleg in 
verschillende talen). Elk uur wordt er een film 
over La Palma en de caldera getoond.

Met de auto over de LP-3 naar het Centro de 
Visitantes, vanaf daar met vergunning verder 
over de LP-302 tot La Cumbrecita.

INFORMATIE

VERVOER

TERUG NAAR LA CUMBRECITA 
Van de Mirador gaat u terug naar de piste, 
waarover u twintig minuten eerst in zuidelijke, 
dan in oostelijke richting naar het startpunt  
La Cumbrecita terugwandelt. Onderweg staan 
panelen die – voorlopig alleen in het Spaans – 
informatie over de caldera geven.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-la-palma.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


