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Kanariasta puhuttaessa, ensimmäisenä
suomalaisen mieleen nousevat kuvat alati
paistavasta auringosta, komeista
rantahietikoista ja eksoottisista palmuista.
Harva kuitenkin tietää, että Kanariansaarten
välillä on suuriakin eroja ja että siinä missä
yksi saari vastaa kaikkiin auringonpalvojien
toiveisiin, voi toinen saari tarjota esimerkiksi
mykistävät vedenalaiset näkymät tai
ihanteellisen ympäristön aktiivilomaa etsiville.
Monipuolisuudellaan yllättävä Kanaria on monella tavalla unelmien
matkakohde, oli toiveena sitten patikointi, golfaaminen, täydellinen
rusketus tai tähtien katselu. Samalla tavalla Kanaria voi olla vastaus
myös veikkaajan täydellisen lomanviettopaikan metsästykseen, sillä
lähes joka saarelta löytyy casino. Laajimman valikoiman pelureille
tarjoavat tässä suhteessa Fuerteventura ja Teneriffa, mutta
yksittäisiin casinoihin voi törmätä myös muilla saarilla.

Ei maailmanluokan kasinoita
Casinot Kanarialla eivät aivan yllä maailmanluokan maineessa
olevien suurkasinoiden tasolle, sillä pääasiassa eurooppalaistyyliset
kasinot käsittävät muutamia kymmeniä kolikkopeliautomaatteja sekä
jokusen pöytäpelin.

Lanzarotelta löytyy kanariansaarten kärkikolmikkoon kuuluva kasino - Gran Casino de
Lanzarote. Siellä voi pelata jo aamukymmenestä alkaen lähes neljääkymmentä
hedelmäpeliautomaattia ja viittä pöytäpeliä, mikä antaa osviittaa casinon kokoluokasta.

Pelatessa mukaan passi ja pukeudu siististi
Mukaan casinolle on suositeltavaa ottaa passi, sillä jotkut casinot
eivät myönnä sisäänpääsyä ilman henkilöllisyystodistusta. Osa
casinoista perii myös pienen sisäänpääsymaksun tai erillisen
maksun muista kuin casinon pääaulan tiloihin pääsystä. Paikallisiin
casinoihin on vain harvoin pukukoodia, mutta tässäkin asiassa smart
casual on aina vahva ohjenuora. Tämä tarkoittaa siis miesten
suhteen kauluspaitaa ja siistejä farkkuja, ja naisilla vaikkapa
tyylikästä mekkoa.

Gran Canaria ei kuulu kärkikolmikkoon

kärkikolmikkoa pitävät tällä hetkellä Gran Casino
de Lanzarote Lanzarotella, Casino Playa de las
Americas Teneriffalla ja Gran Casino Antigua
Fuerteventuralla. Päivittäin kello kymmeneltä
aamulla avautuvalla Gran Casino de Lanzarotella
voi pelata lähes neljääkymmentä
hedelmäpeliautomaattia ja viittä pöytäpeliä, mikä
antaa osviittaa casinon kokoluokasta.
Peliautomaattien parissa voi kuitenkin huvitella
aina kello neljään asti aamuyöllä, pöytäpelit ovat
avoinna kello 19-04.
Vedonlyöntiä brittipubeissa
Vedonlyöntiäkin saarilla voi harrastaa. Hotellin wi-fi-yhteyttä
käyttämällä voi mistä tahansa kirjautua veikkauspalveluiden sivuille
ja asettaa kätevästi vetoja vaikkapa kisoista, joita on katsomassa
paikan päällä. Casinopelit ovatkin hauska vaihtoehto lomalla, kun
haluat taukoa auringosta tai vain kokeilla jotakin uutta muiden
saarten aktiviteettien ohella.
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