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hesy & jasy 
 

 
Teide – från vår hotellbalkong. 
 
23 december kom vi till vårt hotell i Puerto de la 
Cruz. På självaste julafton fick vi vår hyrbil, en 
läckert blå Citroën C3 med bara några bucklor 
och repor. Vi tänkte ge oss ut efter ett par 
gömmor direkt för att säkra hesys nummer 500 
under vistelsen.  
 

 
Murar av lavasten och kaktusar – här från hotellets gård. 
 

 
En café con leche i hotellets trädgård är inte fel! Hotellet 
heter Canarife Palace. 
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Vår första cache skulle bli mysteryn ”Old 
Scholar” mitt i Puerto de la Cruz som var vår 
hemstad för en vecka. Första erfarenheten av 
caching på Tenerife var att kartorna i MetroGuide 
Europe v. 9 inte var överens med verkligheten. 
Efter att ha kört i krokar runt hela innerstan, 
fastnat i återvändsgränder och aldrig kommit 
fram så gav vi upp för denna gång. 
Istället fortsatte vi västerut efter ytterligare 
vändor på vägar som inte var korrekta i GPSen.  
 

 
Torget i Puerto de la Cruz. Julstjärnor påminde om vilken 
dag det var. 
 
Söta ödlor och andra djur 
El Monasterio (GC10TNX) är inte bara namnet 
på cachen utan också på restaurangen nedanför 
det lilla berget. Det antyder att det har 
förekommit religiös verksamhet på stället, vilket 
man också märker på väg upp. Numer är det mer 
inriktat på lekamlig spis med flera olika 
serveringsställen. Promenaden upp leder genom 
en fin trädgård som kryllar av diverse djurliv. När 



trädgården tar slut så kommer man upp på det 
som på håll ser ut som en grön sockertopp. Uppe 
på toppen har man en strålande utsikt över Puerto 
de la Cruz, Atlanten och vulkanen Teide som är 
Spaniens högsta berg.  
 

 
Jasy och josy ställde snällt upp för foto vid El Monasterio. I 
bakgrunden ”vår” stad Puerto de la Cruz. 
 
Julafton ovan molnen 
Eftersom jasy var magsjuk när vi flög ner så blev 
det lite vila och lunch på hotellet innan det blev 
ett ryck på höga höjder. Från ”vår stad” åkte vi 
upp genom den bördiga Orotavo-dalen och 
siktade på skyltar mer ”El Teide”. Det var säkrare 
än att följa GPSen ;-). Vi fick även på denna tur 
en liten extra runda… På vägen passerade vi en 
multi som vi inte skulle hinna med idag. Den 
innebär en runda på cirka 15 kilometer. Efter 
ungefär en timmes färd med ständig stigning på 
var vi uppe vid vägskälet El Portillo på 2.000 
meters höjd. Josy hade då fått chansen att känna 
på molnen vi åkte genom.  
 

 
Josy hämtar kameran. Molnen ligger som ett fluffigt täcke. 
 

Vägskyltar uppmanade oss att använda snökedjor. 
Det kändes inte så viktigt idag… Vi stannade en 
stund och njöt av utsikten ner över molnen i 
Orotava-dalen.  Åt höger låg huvuddelen av 
Teides nationalpark, men vi styrde åt vänster ut 
på bergskedjan som sträcker sig mot nordost där 
vi valt ut våra offer i form av tre cacher.  
 
Svindlande höjder 
Den första i raden var ”Piedras bajo Izaña” 
(GC11A3F) som hade en beskrivning endast på 
spanska… Här finns en hög med vulkaniska 
stenar som Teide har kastat ut. Det tog en liten 
stund att hitta denna, men med hjälp av loggarna 
så gick det bra. Enligt uppgift var vi nu på ca 
2200 meters höjd. Man kan också se det stora 
observatoriet på Tenerife i närheten. Nästa efter 
vägen blev ”El Mirador de Teide” (GCD7DA).  
 

 
Hesy och jasy ovan molnen på julafton! Josy har lyckats ta 
en bild utan att få med Teide, vilket är ovanligt på den här 
ön. 
 
Namnet betyder utsikt över Teide och är nästan 
övertydligt eftersom man ser berget från stora 
delar av ön ☺. Även här fick vi leta ett tag på lite 
olika nivåer. Och eftersom även denna bara var 
på spanska så var det bra att ha loggar att läsa. 
Den sista för dagen blev ”Tenerifique” 
(GCD7DA) som var en klassisk ”under en sten i 
skogen”. Och naturligtvis kunde man gå upp på 
höjden ovanför cachen och se Teide. Nu var vi 
nere på under 2000 meter och hade nerförsbacke 
hem. Det var en härlig julafton! 
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Vilka vägar… 
Ett måste på Tenerife är ”den glömda staden” 
Masca. Här finns flera cacher som kräver lite 
vandring, men vi hade en lättare i sikte eftersom 



vi hade tänkt se lite annat under dagen. En med 
Masca-mått drive-in vid namn ”Fox's cousin” 
(GCNJVH) skulle det bli. Vi körde väg TF-436 
från Buenavista och söderut. Det svåraste verkade 
vara att hitta en parkering bland alla de andra 
hyrbilarna men det gick till slut. Efter en brand i 
dalen i somras så var det första vi lade märke till 
en del brända palmer i en annars vacker dal. Vi 
gick raka vägen till platsen för gömman och 
hittade tre lämpliga platser, alla lika tomma. Vår 
PQ talade om att den var hittad 14:e december 
men via mobilen så läste vi två DNF från 19/12.  
 

 
Masca med sina brända palmer men helt bedövande utsikt! 
 
Eftersom vi inte var i toppform denna dag, så 
orkade vi inte ta ”Barranco” (GCGFFY) som 
bara var ett par hundra meter bort, fågelvägen... 
Den är för övrigt utlagd av svenska cacharparet 
Gösta & Marianne. Istället gav vi oss av mot 
passet på väg mot Santiago del Teide. Det blev 
återigen fantastiska vyer från slingrande vägar. 
Masca fick faktiskt inte bilväg förrän på 70-talet! 
Innan vi åkte upp till norra kusten igen så blev det 
en logg på ”altos de san jose” (GCZHCZ). Där 
var det också spår efter skogsbrand – vi blev 
svartrandiga från topp till tå av alla brända grenar 
vi gick emot. Här och var började växtligheten 
komma fram igen i form av små gröna skott på 
annars svarta stammar… Det var en fin stig på 
bergskanten och bara en liten bit utan stig upp till 
gömman.  
 

 
Här börjar tallen återhämta sig efter branden i somras. 
 
På vägen tillbaka till Puerto de la Cruz så besökte 
vi staden Icod med sin sevärdhet det tusenåriga 
drakblodsträdet. Väl värt att se var även det 
julsmyckade torget vid kyrkan, i kolonialstil. 
Varje lyktstolpe hade fått en stor röd tygrosett! 
 

 
Julprydnader på Icods torg i kolonialstil. 
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500:e inom räckhåll 
Idag var det Johan som var dålig i magen, så det 
blev en lugn förmiddag. Vi gick i alla fall ner i 
stan för att se oss omkring och åter ge oss på 
”Old Scholar” (GCBAFA). Efter att först ha läst 
på fel skylt och mailat ägaren så lyckades vi hitta 
en bättre skylt med lösningen vid ett återbesök.  
 



 
Hibiskushäck i bostadsområdet nära vårt hotell. 
 
Efter lunch så var målet att ta två gömmor så att 
hesy kunde fira sin 500 found. Nummer 499 
skulle dock bli ”Mesa Mota – Tenerife” 
(GC13VE9).  
 
Stairway to heaven 
På berget utanför universitetsstaden La Laguna 
ligger såväl cachen som ett minnesmärke över 
världens hittills värsta flygkatastrof som 
inträffade på Tenerife i mars 1977. Det var två 
Boing 747 som i dimma kolliderade på 
flygplatsen Los Rodeos (TCI). Olyckan kostade 
583 människor livet och berodde sannolikt på 
brister i kommunikationen mellan planen och 
tornet. Det finns mycket att läsa om detta på nätet 
och man kan se filmer på Youtube. (Sök på 
”tenerife air disaster”)  
 

 
Hesy och josy vid en av pålarna vid minnesplatsen 
”Stairway to heaven”. 
 

Sedan var det i alla fall dags för 
bemärkelsecachen och vi åkte vidare till ”Ermita 
El Rosario” (GC11A3C). Det blev återigen 
småvägar genom små byar innan vi kom upp till 
en till synes nybyggd kyrkobyggnad. Det var en 
fantastisk utsikt mot Guïmar-dalen och havet med 
Gran Canaria i bakgrunden. Efter en kort 
promenad på stigarna mellan kaktusar och snår så 
såg vi en karakteristisk stenhög och hesy kunde 
logga sin 500:de!  
 

 
Lycklig geocacachare som tar sin 500:e gömma. Jasy hade 
dessutom låtit tillverka en pin och ett geocoin för att fira 
händelsen lite extra… 
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Favoritstället 
Man brukar ju prata om att spara det bästa till 
sist. Ibland gör man det medvetet och ibland blir 
det bara så. Med målet 500 för hesy uppnått så 
hade vi ingen press utan valde en cache som 
verkade lagom spännande och på en ny del av ön. 
Vi tog sikte på ”AGUAIDE-CHINAMADA” 
(GCQ3Z9) och med tanke på hur svårt GPSen 
hade att skapa en rutt så undrade vi lite över 
vägarna. Vi valde att köra efter kartan tills vi 
närmade oss. Efter att ha åkt genom det 
fantastiskt vackra landskapet i Anagabergen så 
åkte vi ut på den slingrande vägen mot den lilla 
byn Las Carboneras. Där vägen såg ut att ta slut 
så svängde den 90 grader och det blev en brant 
och avsmalnade väg som fortsatte sista biten till 
den lilla byn Chinamada med runt 10 invånare 
och en liten restaurang.  
 



 
En av de otroliga vyerna från Chinamada. 
 

 
Jasy kopplar av med sin GPS på restaurangen.  
I väntan på papas arugadas con mojo rojo. 
 

 
Josy har hittat en kompis. 
 
Svindel? 
Det är bara tiotalet år sedan den sista biten av 
vägen blev asfalterad. Det finns fortfarande 
grottbostäder som är inhuggna i bergen. Ofta 
kompletterade med en moderna fasad och 
elektricitet. Vi parkerade och tog en vacker 
promenad ut på klipporna drygt 600 meter över 
havet (bra träning för jasys svindel…). Efter lite 
letande så hittade vi en burk och kunde logga.  
 

 
Cachen ger en fantastisk utsikt över berg och hav. 
 



 
Promenaden ut till cachen visar upp en del av Tenerifas 
typiska växlighet. 
 
När vi kom till byn så hade restaurangen öppnat 
och vi han få ett bord ute innan horder av tyska 
vandrare dök upp. En enkel lunch kan smaka 
fantastiskt i en vacker miljö. Här blev det 
grönsakssoppa för hesy och pommes frites för 
Johan. Jasy testade den lokala specialiteten 
”papas arugadas con mojo” d v s skrynkliga 
potatisar (kokta i extremt salt vatten) med en sås 
på spansk peppar, vitlök, spiskummin och olja. På 
vägen tillbaka hejade vi på en bonde som kom 
vandrande uppför bergen med en börda av ris och 
blad. Vi såg även en man som stod och krattade 
sin åker som låg precis på kanten av en brant. Det 
gäller att inte snubbla på krattan på ett sådant 
ställe. 
 

 
Varför bär han på de stora bladen, nerifrån dalgången? Vi 
fick inte svar, utan nöjde oss med att heja glatt. 
 

Utan bil 
De sista dagarna då vi var utan bil ägnades åt 
”vanlig turism”. Bland annat ett besök på Loro 
Parque som var en fantastiskt trevlig djurpark, 
och inte alls den turistfälla man kunde befara. 
Inträdet på 30 Euro för vuxna och 19 Euro för 
barn var prisvärt. Förutom att se världens största 
samlig av papegojor jämte många andra djur så 
kunde man välja på ett flertal uppvisningar. Vi 
valde att se späckhuggare, delfiner och papegojor 
i sevärda uppträdanden. Man kunde också se 
sjölejon och en filmvisning. Parken är också 
ansvarig för bevarandet av diverse hotade 
djurarter. 
 

 
Tåget till Loro Parque – farligt men roligt. 
 

 
Promenaden längs berget rakt ovanför havet vid Puerto de 
la Cruz. 
 



 
 

     
Från botaniska trädgården i Puerto de la Cruz. 
 
Slutsatser 
Det tar alltid längre tid än man tror att köra i berg 
trots att standarden även på de mindre vägarna 
var oväntat hög. Om man inte är ute efter att 
logga många cacher under sitt besök så finns det 
många cacher som tar en hel eller halv dag i 
anspråk. Det finns gott om cacher med hög 
svårighetsgrad för de som inte har svindel. Det 
går inte att stanna på alla vackra platser man 
passerar om man inte har obegränsat med tid! 
 

 
Panoramavy över Mascadalen 


