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Här bor du bäst 

Gran Canaria är den perfekta destinationen året om: 
inte för lång flygning, humana priser, solsäkert och 
behagliga temperaturer – och gott om fräscha hotell. 

Söndags reporter Heidi Rovén har besökt ön 
många år i rad för olika resereportage. Här är 
hennes åtta hotellfavoriter.

 ➺Bästa boendet

TEXT:  HEIDI ROVÉN
sondag@expressen.se

FOTO:  PRESSBILDER, KRISTOFER SCHEIDERBAUER, HEIDI ROVÉN
sondag@expressen.se

på Gran Canaria

Njut av grönskande 
poolområden på 
femstjärninga Cordial 
Mogán Playa.

PUERTO DE MOGÁN

Bo i en by med fontäner
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HOTELL
FAVORITER
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Cordial Mogán Playa 
HHHHH

Stort, femstjärnigt hotell 
uppbyggt som en kanarisk 

by med fontäner, grönskande 
planteringar och kyrka. 

Flera byggnader och 
poolområden, två 

har ”stränder” 
med smågrusig 
sand. Dubbel-
rummen är inte 
jättestora men 
trivsamma. Ett 
litet thalasso spa 

där man använder 
sig av havsvatten, 

alger och lera i sina 
terapier och behand-

lingar finns också. 

ÄTA: Flera trevliga restau-
ranger med internationell och 
kanarisk inriktning. Bra kvalitet 
och varierat utbud. Generös 
frukost- och kvällsbuffé. Barer 
och snackbar vid poolen. 
PASSAR: Såväl yngre som äldre 
par och familjer. 
NÄRMASTE STRAND: Playa de 
Mogán (600 meter).
FÖR BARN: Barnpool finns, 
liksom barnklubb (4–12 år) och 
lekplats.
PRISEXEMPEL INKLUSIVE 
FRUKOST: Från Stockholm 
11/12, 6 498 kronor. Från Göte-
borg 9/12, 6 698 kronor. Från 
Malmö 13/12, 7 198 kronor. 
BOKA: apollo.se, fritidsresor,se, 
ving.se.

MASPALOMAS

Färgsprakande designhotell
Seaside Hotel Palm Beach 
HHHHH

Läckert och lyxigt design-
hotell från 1970-talet. 

Renoverades i början av 
2000-talet i en färgsprakande 
retrochic stil. Trivsamt läge 
inbäddat mellan en palmträd-
gård och Maspalomas strand. 
Till hotellet hör också ett fint 
spa med saltvattenpool, bastu 
och tyst zon. 
ÄTA: Restaurangerna är ele-
ganta och smakfullt inredda. 
Huvudrestaurangen har både 
buffé och à l a carte (interna-

tionellt/medelhavsstil), deras 
trattoria serverar italienskt, 
utomhusterrassen har barbe-
quebuffé, och man kan också 
välja något enkelt i poolbaren. 
Det finns även ett gourmet-
alternativ; L’Orangerie.
PASSAR: Designintresserade 
familjer och par.
NÄRMASTE STRAND: Playa de 
Mas palomas (180 meter).
FÖR BARN: Finns både 
bebispool och en med rutsch-
kana för lite större barn. 
Lekrum och barnklubb (4–12 år) 
samt ny, fin lekplats. 
PRISEXEMPEL INKLUSIVE 

FRUKOST: Från 
Stockholm 11/12, 
9 398 kronor. 
Från Göteborg 
11/12, 10 098 
kronor. Från 
Malmö 14/12, 
10 498 kronor.
BOKA: fritids-
resor.se.

Rummen på Seaside Hotel 
Palm Beach har alla egen stil.

VÄND

70-talsnostalgi!

ALLA PRISER avser en
vecka per person vid 

del i dubbel rum 
inklusive flyg.
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LAS MELONERAS

Afrikansk lyx med fina pooler

AMADORES 

Bo på en klippa vid havet

PLAYA DEL INGLÉS

Skön 70-talsdesign och spa för barn

Karta

Gloria Palace Thalasso 
Amadores HHHH

Det här klassiga spahotellet 
är häftigt beläget på en 

klippa ovanför Atlanten med 
vid under lig utsikt; poolen och 
havet tycks nästan smälta 
samman. Utsikten är den största 
förtjänsten, liksom hotellets 
spa och goda mat. Med en 
panorama hiss når man den 
trevliga strandpromenaden som 
går mellan Puerto Rico och Ama-
dores, perfekt för en promenad 
eller joggingtur. Dubbelrummen 
är på hela 60 kvadratmeter. 
ÄTA: En bufférestaurang med 
väldigt bra och gott utbud som 
varieras under veckan. Även en 

poolbar med enklare lunchalter-
nativ.
PASSAR: Hälsointresserade, par, 
barnfamiljer.
NÄRMASTE STRAND: Playa de 
Puerto Rico (300 meter).
FÖR BARN: Barnpool finns 
liksom barnklubb (3–16 år) och 
barnhörna i bufférestaurangen. 
Ute finns klätterställning med 
rutschkana, pingisbord och 
lekrum. 
PRISEXEMPEL INKLUSIVE 
FRUKOST: Från Stockholm 
11/12, 5 998 kronor. Från Göte-
borg 9/12, 6 198 kronor. Från 
Malmö 13/12, 6 698 kronor.
BOKA: apollo.se, fritidsresor.se, 
ving.se, solresor.se.

Hotel Eugenia Victoria HHHH
Retrocoolt hotell i centrala 
Playa del Inglés. Här har 

man valt att behålla rummens 
70-talsstil (inredningen är ori-
ginal med mörkt trä och marmor-
golv). Man erbjuder också gratis 
det andra hotell tar betalt för, 
som internet och spaentré. Alla 
rum vetter mot poolen, hälften 
har morgonsol och resten har 
kvällssol. 
ÄTA: Här ingår mat, dryck, efter-
middagsfika och glass. Frukost, 
lunch och middag serveras i 
buffé restaurangen. Det finns 
även en snackbar och en poolbar. 

PASSAR: Alla retronördar och 
spafantaster. 
NÄRMASTE STRAND: Playa del 
Inglés (1,2 kilometer, hotellet har 
shuttleservice).
FÖR BARN: Barn- och babypool, 
barnklubb 2–12 år, lekplats samt 
minigolf. Barn i alla åldrar är 
dessutom välkomna i spat varje 
dag klockan 9–12. 
PRISEXEMPEL MED ALL 
INCLUSIVE. Från Stockholm 
4/12, 5 748 kronor. Från Göteborg 
2/12, 5 948 kronor. Från Malmö 
14/12, 6 698 kronor. 
BOKA: apollo.se, fritidsresor.se, 
ving.se.

 ➺Bästa boendet

Pooltäta Lopesan 
Baobab Resort.

Gloria Palace Thalasso 
Amadores bjuder på en 
fantastisk utsikt.

Sköna Sheraton Salobre.

Stilen på Lopesan Villa 
del Conde speglar den 
traditionella arkitekturen.

Alla rum vetter mot poolen 
på Hotel Eugenia Victoria.

Söndags reporter Heidi Rovén bor 
gärna på Villas salobre med familjen.
FOTO: KRISTOFER SCHEIDERBAUER 

COSTA MELONERAS

Stämningsfulla barer 
och nära till golfbanan
Sheraton Salobre HHHHH

Udda läge, en bra bit från strand och 
hav, men intill Salobre golfbana. När 

man tagit in den minimalistiska stilen, 
besökt spat, relaxat i deras cabanas och 
njutit av maten är man såld. Det torra 
omgivande landskapet gör att man glömt 
om man är i Nordafrika eller på Kanarie-
öarna. 
ÄTA: Här finns både en mer intim res-
taurang med kreativt Medelhavskök, en 
buffé variant för frukost och middag, samt 
en poolnära servering som passar för sal-
ladslunch eller fisk. Stämningsfulla tapas-
barer finns också. 
PASSAR: Par och golfare.
NÄRMASTE STRAND: 10 kilometer.
FÖR BARN: Barnpool, barnklubb från 5 år.
PRISEXEMPEL INKLUSIVE FRUKOST: 
Från Stockholm 13/12, 5 598 kronor. Från 
Göteborg 4/12, 5 598 kronor. Från Malmö 
7/12, 6 048 kronor.
BOKA: apollo.se, ving.se, solresor.se.

COSTA MELONERAS

Bo i villa med egen pool
Villas Salobre HHHH

Läckra privata villor med två eller tre 
sovrum (4–6 bäddar), välutrustade och 

med hög standard. De flesta har egen pool i 
trädgården. Villorna ligger nära Hotel She-
raton, vid Salobre golfbana, långt från strand 
och byar men är så fina att det är värt hyr-
bilen man behöver för att se sig om på ön. 
ÄTA: Välutrustat kök finns i villan också, men 
utbudet i områdets lilla butik är begränsat. Du 
kan dock köpa till frukost eller halvpension.
PASSAR: Golfare och resenärer som önskar 
ett privat boende med hög standard. Perfekt 
för kompisgänget.
NÄRMASTE STRAND: 10 kilometer.
FÖR BARN: För småbarn finns barnstol, rese-
säng samt poolskydd om man ber om det.
PRISEXEMPEL: Villa med två sovrum (fyra 
bäddar) och pool, en vecka, kostar från cirka 
11 000 kronor i december/januari. Vill man 
inte laga mat själv kostar frukost på intill-
liggande Sheraton 14 euro per dag, halv-
pension 38 euro per dag.
BOKA: sembo.se.

Lopesan Baobab Resort 
HHHHH

Enormt lyxhotell med Afrika 
som tema på inredning, 

underhållning och restauranger. 
I den tropiska trädgården står 
stora trästatyer av djur, barn-
klubben är byggd som en liten 
by med hyddor, och det finns så 
många pooler att man kan bada i 
en ny varje dag under en vecka.
ÄTA: Välj mellan att äta i en 
grotta, hydda eller längs en flod. 
Det finns flera buffé- och à la 
carte-restauranger, liksom barer 
och kaféer. 

PASSAR: Familjer och lekfulla 
vuxna.
NÄRMASTE STRAND: Playa de 
Maspalomas (300 meter).
FÖR BARN: Barnpool och barn-
klubb finns. 
PRISEXEMPEL MED HALV
PENSION: Från Stockholm 17/1, 
5 998 kronor. Från Göteborg 4/12, 
7 248 kronor. Från Malmö 18/1, 
7 598 kronor.
BOKA: apollo.se, fritidsresor.se, 
ving.se, solresor.se. 

Middag vid floden!

LAS MELONERAS

Praktfull katedralkänsla
Lopesan Villa del Conde HHHHH

Att receptionsområdet på det här flotta 
lyxhotellet ger känslan av en maffig 

katedral är inte så konstigt då arkitekten 
låtit sig inspireras av öns äldsta kyrkor. Här 
finns allt man kan önska, till exempel fem 
restauranger och sex pooler, varav en med 
havsvatten och en med grovkornig sand som 
en strand. Rummen är ljusa och fräscha och 
hotellets thalassospa hör till världens främsta.
ÄTA: Utöver poolbaren finns fem restau-
ranger; två buffévarianter och tre à la carte 
där en är inriktad på Medelhavsköket med 
kanarisk touch.
PASSAR: Alla som vill leva gott. 
NÄRMASTE STRAND: Playa de Meloneras 
(300 meter).
FÖR BARN: Ingen lekplats men i lekrummet 
finns klätterställning, kritor, klossar med 
mera. Barnpool, ja, och barnklubb 4–12 år.
PRISEXEMPEL INKLUSIVE FRUKOST. Från 
Stockholm 11/12; 6 298 kronor. Från Göteborg 
5/12; 6 648 kronor. Från Malmö 6/12; 7 148 
kronor.
BOKA: apollo.se, fritidsresor.se, ving.se. Välutrustat kök!
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