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Rannan edessä parkkipaikka joka on helppo löytää. Sininen rakennus on ravintola, jonka
hintataso saattaa järkyttää suomalaista maailmanmatkaajaa suuresti...

Kanarialla on lukuisia mahtavia uimarantoja, joista jokainen voi
valita itselleen sopivimman. Kanarian uimarannoista peräti
seitsemän on äänestetty Euroopan kymmenen parhaan
joukkoon. Tällä kertaa esittelyssä on yksi Castillo del Romeralin
rannoista.
Castillo del Romeral on oikea kalastajakylä, toisin kuin Puerto de
Mogan. Tämä tarkoittaa sitä, että kylässä asuu vain paikallisia, eikä
siellä ole hotelleja. Kylään on tehty hiljattain pieni uimaranta, joka on
ollut talvella 2017-18 joka kerta tyhjä, kun olemme siellä vierailleet.
Joten mikä kaipaat rauhaa rantapäivällesi on Castillo del Romeral
varteen otettava vaihtoehto.
Castillo del Romeral on viimeinen paikallinen kylä ennen
Maspalomasin turistialuetta, joka alkaa Bahia Felizin kohdalta.
Inglesistä on sinne matkaa noin 15 kilometriä ja sinne pääsee
suoraan vanhaa rantatietä (GC-500) pitkin. Kylä löytyy kun kääntyy
tien GC-501 suuntaan rantaan päin. Uimarannan yhteydessä on
kalasatama, parkkipaikka ja ravintola. Parkkimaksuja on
paikalliskylissä tietenkään ole. Yllättäen Castillo del Romeralista
löytyy myös hehtaariluokan betonista tehty merivesiallas joka
soveltuu myös uimiseen.
Castillodel Romaralin varsinainen ”Playa” on varsin pieni, mutta
idyllinen. Suihkuja ei alueella ole sillä paikalliset eivät niitä tarvitse.
Myöskään rantatuoleja ei löydy, mutta rauhaa sitäkin enemmän. Ota
tosin huomioon, etteivät kaikki Kanarialaiset vietä koko päivää kuivin
suin. Osa kalastajista näet maistelee Tropicalia enemmän tai
vähemmän tosissaan parkkipaikan ympäristössä puolen päivän
jälkeen, kun aamuyöstä alkanut työpäivä on ohi. Nämä eivät tosin
juurikaan häiritse satunnaista matkaajaa, sillä Kanarialla
suhtaudutaan rahaa alueelle tuoviin turisteihin yleensä varsin
positiivisesti.
ps. Kylään vievän tien vierestä löytyy myös Kanarian keskusvankila,
josta löytyy aika vähän kuvia matkaoppaista, vaikka kyseessä
arkkitehtuurisesti mielenkiintoinen kohde. Muutama suomalainenkin
on kuulemma ”vieraillut” kohteessa…

Muista muutama käytännön asia:
• Gran Canaria sijaitsee samalla leveysasteella kuin Marokko, joten
aurinko paistaa erittäin voimakkaasti, muista siis käyttää korkean
suojakertoimen aurinkovoiteita, näin myös rusketuksestasi tulee
kauniimpi.
• Aurinko polttaa myös vedenpinnan alapuolella, metrin syvyyteen
asti.
• Ota aurinkoa maltillisesti varsinkin ensimmäisinä lomapäivinä.
• Suojaa lapset erityisen hyvin, hattu tai huivi kannattaa pitää
päässä, jotta vältyt auringonpistokselta.
• Muista juoda paljon (pullotettua) vettä. Vältä jääkylmiä juomia.
• Tietyillä saaren eteläpuolisilla rannoilla on osittainen
tupakointikielto: Tupakointikielto koskee 75% ranta-alueesta. Tämä
tarkoittaa, että jokaisella rannalla on erikseen merkityt
tupakointialueet, joissa on tuhkakupit. Näiden kieltojen rikkomisesta
saattaa joutua maksamaan suuret sakot.
• Muovisandaalit tai uimakengät suojaavat jalkoja kuumalta hiekalta.
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