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Program för veckan 

Tisdag 2 april 
07:00 Ca 30 min morgonjogg i området kring La Pared.  
15.00 Löppass –   Ca 8-10 km lugn löpning. 
 
Onsdag 3 april 
07:00 Ca 30 min morgonjogg i området kring La Pared.  
15:00 Kort jogg och löpstyrkeövningar i anslutning till hotellet 

Torsdag 4 april – ultrapass/lugn löpning – ett heldagsäventyr 
Klockan 8:30 springer vi iväg och kommer efter 31,5 kilometer på vägar och vandringsleder till 
Palyitas på andra sidan av Fuerteventura. Där äter vi lunch och sedan springer vi samma väg tillbaka 
igen. Turen blir 63 kilometer och kommer att ta hela dagen. För dig som vill springa halva distansen 
går det kostnadsfritt bussar mellan Playitas och La Pared. 

Det mörknar tidigt, så pannlampa är bra att ha. 
Vi håller ihop gruppen så länge det går, men delar oss om det skulle vara nödvändigt. En ledare 
kommer att springa sist och ingen ska bli lämnad ensam och avhängd. Vi lägger ut vattendunkar på 
några ställen. Dessutom stannar vi vid en liten butik utefter vägen.  

Fredag 5 april  
15:00 Lugn återhämtningsjogg 45-60 minuter 

Lördag 6 april. ”Ökendagen” 
Klockan 10 drar vi ut i öknen. Fri fart och väg. Vi stannar till vid en kitesurfar-bar och tar en fika innan 
vi vänder norr ut mot La Pared igen. De som vill springer direkt tillbaka ut i öknen med Mia, eller så 
lufsar vi fram längs stranden till Costa Calma och sneddar genom öknen till La Pared. 
Turen, ungefär 25 kilometer, blir så krävande vi själva väljer att göra den till. Badmöjligheter finns. 

Söndag 7 april 
09:00 Utflyktslöpning till utsiktsplatsen Los Mojones (12km) där vi varierar gång med jogg. Hemvägen 
bjuder på lättsprungen nerförsbacke i ytterligare 12km. Turen blir 24 kilometer.   

*Vi reserverar oss för eventuella justeringar i programmet. Uppdaterade tider anges på plats!


