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Fuerteventura tarjoaa
rauhaa ja rantoja
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Fuerteventura on Kanariansaarista karuin, mutta
myös rauhallisin. Saariryhmän toiseksi suurimman
saaren lomakohteet ovat tasokkaita ja
hiekkarannat pitkiä, mutta rajun merenkäynnin
vuoksi usein uimiseen vähemmän houkuttelevia.
Teksti ja kuvat: MIKKO UOLA
Diskoja, yökerhoja, baareja? EI!
Fuerteventura on suomalaisten silmissä poikkeus. Sinne on tehty
matkoja jo vuosikymmeniä, mutta saari ei ole noussut läheskään
samanlaiseen suosioon kuin Teneriffa ja Gran Canaria tai lähes yhtä
karu naapurisaari Lanzarote. Fuerteventuran matkailijat tulevat
pääosin Saksasta, Englannista, Ranskasta ja Skandinaviasta.
Saarella ei ole samanlaista menoa ja meininkiä kuin muilla saarilla.
Se on lähinnä rauhallisen lomailun saari, jossa kaupallinen hälinä on
vähäistä. Osasyynsä rauhallisuuteen on tässäkin: asukkaitakin
saarella on vain 100 000, alle kymmenesosa Teneriffan väestöstä.
Hotellit sijaitsevat pieninä ryppäinä eri puolilla saarta, eikä
varsinaisia lomakaupunkeja ole kuin saaren pohjoiskärjen viehättävä
Corallejo. Pääkaupunki Puerto del Rosario on suurin kaupunki, mutta
matkailullisesti lähes merkityksetön.
Fuerteventuralta löytää perinteistä elämää viettäviä kalastajakyliä
kuten pohjoisrannikon Majanichio ja etelän Cofete. Etenkin
jälkimmäisessä on sellaista primitiivistä tunnelmaa, joka tuo
väistämättä mieleen afrikkalaiset alkuasukaskylät. Siellä on myös
laaja hiekkaranta, jossa matkailijan ei koskaan tarvitse löhötä kylki
kyljessä.

Kun Fuerteventuran pitkät hiekkarannat ovat alttiita lähes jatkuvasti
puhaltaville tuulille, ne keräävät lomalaisia lähinnä rantakävelylle,
lämpiminä päivinä myös auringonottoon. Surffaajille rannat ovat
erinomaisia. Saari on myös naturistien suosiossa, mutta
housuttomille auringon palvojille ei ole eristettyjä rantoja, vaan he
sulautuvat vaivattomasti muiden auringonpalvojien joukkoon tietyillä
yleisillä rannoilla.
Aurinkoa, hiekkaa ja eläimiä
Fuerteventura on Kanariansaarista aurinkoisin. Vuoristoinen
maisema on kauttaaltaan hiekan ja laavan peitossa sammuneiden
keilamaisten tulivuorten muistuttaessa saaren vulkaanisesta
alkuperästä. Sademäärä on aivan mitätön, ja käyttövesi on
puhdistettava merivedestä. Veden vähyys näkyy myös lähes
olemattomassa kasvillisuudessa. Istutettujen palmujen lisäksi
saarella ei kasva lainkaan puita, jopa kaktuksetkin ovat istutettuja.
Hiekasta ja laavasta pistää esiin muutamia ruohotuppaita, joita on
juuri sen verran, että saaren ainoat kotieläimet vuohet saavat
auttavasti ravintoa. Vuohenjuusto kuuluukin olennaisena osana
ravintoloitten ruokapöytiin.
Hämmästyttävää kyllä tällä lähes vailla kasvillisuutta ja vettä
olevalla saarella elää myös villieläimiä. Saaren eteläkärjessä
olevassa Jandian luonnonpuistossa, jossa ei ole yhtään puuta,
näkee niin villiaaseja kuin villivuohiakin äärimmäisen karussa
ympäristössä.

Fuerteventuran lomahotellit kestävät vertailun muiden aurinkolomakohteiden kanssa.
Barcelo Jandia Mar -hotellin uima-allasaluetta.

Saaren tärkeimpiä vetonauloja on kuitenkin laaja ja monipuolinen
eläintarha, La Lajitan kylässä oleva Oasis Park. Trooppiseksi
puistoksi rakennetun eläintarhan asukkaat ovat etenkin Afrikan
eläimiä kirahveista, norsuista ja virtahevoista apinoihin ja
papukaijoihin. Eläintarhan kameliajelut tarjoavat pohjoisen ihmisille
ripauksen aavikon eksotiikkaa.
Helppo liikkua
Fuerteventuran lentokenttä on Puerta del Rosariossa.
Matkanjärjestäjien kuljetusten lisäksi sieltä on kohtuullisen hyvät
bussiyhteydet eri puolille yli sata kilometriä pitkää saarta. Maantiet
ovat hyväkuntoisia, ja autonvuokraus on melko edullista. Kun
polttoaineen hinta on runsaan kolmanneksen halvempaa kuin
Suomessa, autolla tutustuu saareen varsin kohtuullisin
kustannuksin. Siellä on myös lukuisia patikkapolkuja, joilla voi tehdä
lähempää tuttavuutta karuudessaan erikoisen luonnon kanssa.
Suomalaisille Kanariansaaret ovat lähinnä talvilomakohde.
Tosiasiassa talvi, joulun seutua lukuun ottamatta, on kuitenkin
Fuerteventuralla matalasesongin aikaa. Saaren päivälämpötila yltää
talvella hädin tuskin +20 asteeseen. Pilvisenä ja tuulisena päivänä
matkailijat viihtyvätkin lähinnä hotellin baarissa rantojen ja uimaaltaiden sijaan. Kesällä lämpötila on miellyttävän lämmin, mutta ei
juuri koskaan kuuma. Pohjoisten matkailijoiden sijaan saaren hotellit
valtaavat silloin pääasiassa espanjalaiset, mutta myös esimerkiksi
saksalaiset ovat löytäneet kesäisen Fuerteventuran.

Jandian hiekkaranta on yksi Fuerteventuran suurimmista ja suosituimmista.

Valmismatkojen lisäksi nettimatkatoimistojen lento+hotelli -paketit
ovat varteenotettava ja taloudellinen vaihtoehto Fuerteventuralle
matkustettaessa.
FAKTAT FUERTEVENTURA
Pinta-ala: 1660 km2
Asukasluku: 100 000
Pääkaupunki: Puerto del Rosario
Elinkeinot: lähes yksinomaan matkailu, jonkin verran kalastusta
Miten pääsee: matkanjärjestäjien valmismatkoilla, reittilennot
edullisimmin Saksan kautta

Jandian luonnonpuiston villiaasit löytävät toimeentulonsa äärimmäisen karusta
maastosta.

Oasis Parkissa tutustutaan Afrikan savannin eläimiin istutettujen palmujen katveessa.

Fuerteventuran pohjoisrannikolla oleva Cofeten kalastajakylä edustaa primitiivistä
kanarialaista asumista.

