
TOURS & TIPS

LANZAROTE

EEN DAGJE NAAR 
HET STRAND-
DE PLAYAS  
DEL PAPAGAYO

De magere resten van de vesting Rubicón aan 
de Playas del Papagayo herinneren aan het  
feit dat Jean de Béthencourt hier in 1402  
een fort liet bouwen. Omdat de stranden zo 
afgelegen zijn en op een gegeven moment tot 
Monumento Natural de los Ajaches werden 
uitgeroepen, is dit deel van het eiland lang 
bouwactiviteiten bespaard gebleven. Helaas  
is daar de afgelopen twintig jaar ingrijpend 
verandering in gekomen. Vanuit Playa Blanca 
zijn de hotelcomplexen inmiddels tot aan de 
voet van de hoogvlakte die naar de Playas voert 
opgerukt, en daarbij hebben ze ook nog eens 
een grondregel die de Lanzaroteños gezamenlijk 
hadden gesteld aan hun laars gelapt, te weten 
dat de kust overal voor iedereen toegankelijk 
moet zijn. Erg jammer.  
 
Ook al gaat er geen goede weg naar toe, er 
zitten toch vaak aardig wat mensen op de Playas 
del Papagayos. Alleen in het laagseizoen is er 
nog sprake van de ooit geroemde eenzaamheid 
van deze fraaie stranden. Niettemin is het nog 
altijd leuk om er een dagje heen te gaan.  

De Playas del Papagayo bestaan uit een reeks 
stranden, die achtereenvolgens de namen Playa 
de Mujeres, Playa de las Ahogaderas, Playa del 
Pozo, Playa de la Cera en Playa de Papagayo 
dragen. Voorbij de Punta de Papagayo liggen 
nog twee baaien met stranden: het Playa Caleta 
del Congrio en het Playa de Puerto Muelas. 
Inmiddels is daar ook een camping gekomen.

LOPEND NAAR DE STRANDEN 
De wandeling duurt een uur. Begin bij de oude 
haven 1  en volg de zeepromenade, u passeert 
op een gegeven moment de Marina Rubicón 2  
en komt bij het hotelcomplex Castillo de las 
Coloradas 3 . Wie minder ver wil lopen, kan  
ook op de parkeerplaats van het Castillo de las 
Coloradas beginnen (volg de borden in het 
dorp). De wandeling start dan aan de zeezijde 
van het hotel. Laat u niet afschrikken door de 
schijnbaar steile rotswanden: na een korte en 
ongevaarlijke klauterpartij, waarbij u af en toe 
de handen nodig hebt, bereikt u de hoogvlakte. 
Vanaf dit punt is het ongeveer 45 minuten lopen 
naar de stranden. Eenmaal boven kunt u zich 

De Lanzaroteños beginnen nog altijd te zwijmelen als ze het over de Playas del  
Papagayo hebben met hun kristalheldere water en zachte zand. Het is dan ook  
zeker de moeite waard een bezoekje aan deze stranden te brengen. De weg erheen  
is echter niet al te best, dus ga bij voorkeur te voet of met een mountainbike.

Er zijn twee strandbars 1  2  bij de Playas del 
Papagayo, maar in het hoogseizoen zijn die 
buitengewoon druk en de menukaart is daarop 
ingesteld. Het is daarom verstandig zelf 
voldoende water en een picknick mee te nemen.

Wandeling vanuit Playa Blanca, per fiets of  
auto is ook mogelijk.

In plaats van over land kunt u ook per boot  
naar de Playas del Papagayo gaan. Zo vermijdt  
u de hobbelige weg en kunt u tegelijkertijd  
de zuidkust van Lanzarote vanuit een nieuw 
perspectief bekijken. Afhankelijk van uw voor- 
keuren kunt u een uitgebreide excursie boeken 
(met vissen, barbecue, duiken of snorkelen) of 
een eenvoudige transfer heen en weer nemen 
– beide opties zijn inclusief verblijf op het strand. 
Voor meer informatie kunt u in de haven van 
Playa Blanca bij de aanbieders terecht.
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gemakkelijk oriënteren. Er lopen weliswaar 
talrijke wegen over het plateau, maar uiteindelijk 
leiden ze allemaal naar de stranden. Bovendien 
is duidelijk te zien waar u heen moet, zodat u 
zich niet in de looprichting kunt vergissen. 
Tijdens de wandeling ontvouwen zich steeds 
nieuwe vergezichten en er zijn veel mooie 
plaatjes te schieten, vergeet daarom niet een 
camera mee te nemen.

MET DE AUTO OF MOUNTAINBIKE
In Playa Blanca en langs de wegen ernaartoe 
staan borden die de weg naar de Playas del 
Papagayo wijzen. Het begin van de weg richting 
de stranden is nog geasfalteerd, maar al snel 
belandt u op een hobbelige onverharde weg, 
waar motorvoertuigen een tol van € 3 moeten 
betalen. Wie met de fiets is, hoeft niets te 
betalen, maar moet wel rekening houden met 
een stoffige rit. Gelukkig gaat het maar om  
4 km, terwijl aan het einde het kristalheldere 
oceaanwater wacht, waarin u alle stof kunt 
afspoelen.

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-lanzarote.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


