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Matkan motiivi ja taustat

Taustalla halu oppia näkemään, kuulemaan ja ymmärtämään erilaisia näkemyksiä 
matkailusta ja sen kehittämisestä

 Matkalla tein yhteistyötä matkailualan yritysten kanssa

 Vierailut ja haastattelut

 Erilaisten matkakokemusten ”testaamista” 

 Matkailijoiden ja matkailun ammattilaisten observointia

Taustalla akateemiset opinnot – teorian ja käytännön vuoropuhelu

 Erityiskiinnostus vastuulliseen matkailun kehittämiseen ja ympäristötieteeseen

 Pedagogiset opinnot ja aikuiskasvatustiede

 Maisterin opinnot matkailututkimus pääaineena loppusuoralla (tavoite kevät 2014)

Taustalla matkailualan työkokemus

 10 vuotta Espanjassa ( Gran Canaria, Mallorca ja Costa Blanca );  kohdeoppaana ja 
kohdepäällikkönä, matkatoimistoissa ja hotelleissa

 10 vuotta suomessa ( Helsingin virallinen opas & matkailukoulutuksen kehittämistehtävät)

Matkaraportin ei ole tarkoitus jäädä vain lapin yliopiston kurssitöiden kansioon, vaan 
tavoitteena on levittää tietoa Gran Canarian tarjoamista vaihtoehdoista matkailijoille!



Ei ole oikeaa ja väärää – on vain valintoja

 Hotellin ympäristöä Maspalomasin 

turistialueelta
 Gran Canarian pohjoisosassa hotellin 

ympäristö voi olla tällainen



Voit valita lounaspaikaksi kansainvälisen ”pikaruokaravintolan” tai 

paikallisen pienyrittäjän paikallista ruokaa tarjoavan paikan.



Tuliaiset voit ostaa ostoskeskuksen ”alkosta” tai 

suoraan paikallisen viinitilalta



Voit kävellä rakennetuilla urbaaneilla kävelykaduilla 

tai luonnonmaisemien keskellä vuoristopoluilla



Voit viettää aikaasi ostoskeskuksissa tai löytää 

todellisia ”piilossa olevia salaisuuksia” lähtiessäsi 

ruuhka-alueiden ulkopuolelle



Muchas gracias! Kiitos!

The Human Tour;  Eduardo Martín 

almeida

 Kiitos, että tästä matkasta tuli upea 

kokemus niin kenttätutkimustyön kuin 

lomailunkin kannalta! 

 Kiitos ohjelman suunnitteluavusta  ja 

toteutuksesta!



Kiitos kaikille niille yrityksille ja yritysten edustajille, jotka 

vastaanottivat minut ja varasivat aikaa mielenkiintoisille 

keskusteluille

Aurinkomatkat, San Fernando GC

Heli Rantanen kohdepäällikkö & Eeva Liisa 

Puumala, kohdeopas

Oficina de Turismo, Agaete, GC

Sandra Cabrera, Técnico de turismo

Hotel Roca Negra, Agaete, GC

Tomás Pérez Sánchez, johtaja

Finca las Longueras, Valle de Agaete, GC

Lourdes Pérez, johtajatar

Finca los Berrazales, Valle de Agaete, GC

Victor lugo jorge, viinitilallinen



Kiitos maittavista gastronomisista elämyksistä! 

Restaurante Locanda, El Roque, Moya

Attilio & susana

Casa del Caminero, Tejeda pueblo, Gc

Armando Gil & Ricardo

Déjate llevar, Tejeda pueblo, Gc

Nikos & Fernando

Casa Martell, Santa Brigida, Gc

Antonio

Ruokailin erittäin hyvin myös seuraavissa 
ravintoloissa

Jardin canario, Tagoror en Guayadeque y El
Mirador de Santa Lucia

Enkä unohda koskaan lämminhenkistä 
lounasta María del Carmen Almeidan ja  
Juan Carlos Martínin luona



Kiitos upeista kohtaamisista

Ystävät vuosien takaa

Armando, Ulla, Ellu & Jordi

Paikallisoppaat

Nina, Juanjo, Marta y Eduardo

Kiitos kymmenille kohtaamisille kadulla, 
kahviloissa ja baareissa! Oli hienoa 

huomata, ettei kanarialainen 

vieraanvaraisuus ole hävinnyt minnekään!



Upeat elämykset kuuluvat kaikille! 

Lisätietoja:

Anu Nylund

anu.nylund@gmail.com

http://viatourismus.wordpress.com

Valokuvat: 
Anu Nylund y Eduardo Martín 
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