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Klassiskt, lyxigt och urbant. Nyrenoverade Santa Catalina går att boka via researrangörer som Ving. 

Här är Gran Canarias hotellnyheter 
Även inför vintern 2019–2020 fortsätter Gran Canaria att toppa 
researrangörernas bokningar. Här årets hotellnyheter för svenska gäster. 
 
År efter år toppar Gran Canaria listan på svenskarnas favoritresmål. Fortfarande väljer de 
flesta någon av sydkustens välkända badorter, men intresset för att utforska resten av ön ökar, 
vilket också märks i boendeutbudet. Under de senaste åren kunnat se två tydliga trender: 
 
● Urbana hotell: Stadsturismen har ökat, inte minst hos millennials som önskar att få ut 

lite mer av sin resa. Detta har lett till en ”urbanisering” av öns hotellutbud, där 
huvudstaden Las Palmas de Gran Canaria har en uppsjö hotell i olika stilar: Från 
design- och spahotell till och mer klassiska charterhotell vid stadens playa Las 
Canteras. Trenden ser inte ut att vara på väg att mattas av, tvärtom öppnar snart flera 
urbana hotell – inte sällan i historiska miljöer. 

● Temaboenden: Efterfrågan på mer skräddarsydda hotell fortsätter och andelen 
boenden med inriktning på golf, wellness, träning och gastronomi ökar –liksom 
utbudet av barnfria, respektive extra barnvänliga, hotell. 

  



Säsongens hotellnyheter för skandinaviska gäster 
Samtliga erbjuds av minst en av de stora researrangörerna. 

 
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel 5*GL  
Mitt i Doramas-parken i Las Palmas ligger detta nyrenoverade hotell 
från 1890 i kolonialstil. Santa Catalina är en del av stadens kulturarv 
och här har många celebriteter övernattat. Hotellet har subtropiska 
trädgårdar, vackra sällskapsrum, spa, restauranger och och en 
uppvärmd inomhuspool.  
  
 
 
Arguineguín Park by Servatur  
Ett helt nytt hotell som skapats med fokus på nordiska gäster och 
deras behov. Speciellt för hotellet, som precis som namnet antyder 
ligger i Arguineguin, är de moderna och flexibla lägenheterna. Här 
finns boenden med upp till tre sovrum för den stora familjen – och en 
specialdesignad lägenhet för kompisgänget där allt som allt sju vuxna 
och två barn kan bo tillsammans. 
 
 
Club Maspalomas Suites & Spa 
Ett nyrenoverat lägenhetshotell som kombinerar traditionell 
arkitektur med modern komfort. Alla rum har egna små trädgårdar 
och hotellets fokus ligger på hälsa och välbefinnande. Det finns ett 
spaområde, ett välutrustat gym och en pool med simbanor. 
Hotellrestaurangen som drivs av toppkockar och det finns en 
välsorterad vinkällare. Endast för vuxna. 
 
  
 
Canteras Suites Apartments 
10 meter från stranden Las Canteras i Las Palmas finns detta 
nybyggda och familjeägda lägenhetshotell med ljusa lägenheter. 
Hotellet är ett self-servicehotell utan bemannad reception eller 
servering, utan är mer tänkt för de gäster som trivs med att sköta sig 
själva. Förutom att man bokstavligen kliver direkt ut på 
strandpromenaden är det nära till allt: marknaden, shoppingdistrikt 
och restauranger. 
 

 
För mer information kontakta:  
Terri Herrera, presskontakt, 0704–32 22 26, terri@mimadre.se eller Juan Fernando Suárez, Gran 
Canaria Tourism board, 0737–59 44 95, Juan.Fernando@tourspain.es   
 
Gran Canaria Tourism board är en fristående statlig organisation grundad av Gran Canarias 
myndigheter. Syftet med organisationen är att utveckla öns turistnäring och att bibehålla kanarieön 
Gran Canaria som en destination i toppklass.   


