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SEILEBÅTER
Bortsett fra et trivelig og yrende folkeliv
i havnen, kan man i Mogan vandre rundt
blant besøkende seilebåter av ulike
nasjonaliteter. Mange skandinaviske
seilebåter velger å ankre opp i Mogan
i kortere eller lengre perioder mens de
nyter livet som turister på Gran Canaria.
Gå inn på www.dagnatt.com og les
om Familien Trætten “I sitt rette
element”.

SANDSTRAND OG STRANDAKTIVITETER
FISKING
Puerto Mogan er naturlig nok en fiskeby der dagens
fiskere har et eget cooperativ. I tillegg til samling og
distribusjon av dagens fangst, finnes det også i
tilknytning et eget serveringssted ute på piren, der
du kan i enkle former nye et ferskt måltid mat. Vil du
selv ut å prøve fiskelykken kan du være med en av
sportfiskebåtene ut på havet. En heldagsutflykt på
havet er ikke å forakte om man i tillegg kommer hjem
med en flere kilos sverdfisk , bonito eller mindre
haifisker. Er man heldig kan man få følge langs båtripa
av en gjeng delfiner som gjerne opptrer for publikum.
Sportfiske, tel. 670 766 679

NORSKE JENTER SKAPER NYTT
OVERNATTINGSKONSEPT
Mye spennede skjer i Puerto Mogan. Cocoon Projects er et team
bestående av 6 jenter som studerer ved Prosjektdesign i Oslo.
De har i våres befunnet seg i Puerto Mogan for å utvikle et
overnattingssted som har fått navnet Cocoon Residence.
Prosjektet går ut på å utvikle et helhetlig konsept med
design av interiør og grafiske elementer og dertil
markedsføring, alt pakket inn i budskapet ”Your
moments”. Et overnattingssted der voksne
par kan pleie hverandre og kjærligheten,
alt inn i den vakre rammen Puerto
Mogan gir.

Ved siden av havnen i Mogan finner man en deilig sandstrand som de senere årene har fått
en grei ansiktsløftning og virker betraktlig mer innbydende og renere enn tidligere. I
tilknytning til stranden og havnen kan man også leie vannscootere eller melde seg på
dagsturer med dykkerklubben som tar deg med på spennende turer ned til båtvraket som
ligger nedsunket ikke så langt fra havneområdet. Mogan frister også med en gul undervannsbåt
som daglig kjører utflukter for turister som ikke lider av klaustrofobi.
For dykking, tel. 928 565 438

KUNSTNERLIV
Mogán har en avslappende atmosfære som tiltrekker
seg mennesker av ymse slag. Ikke minst de som
ønsker en alternativ livsstil. Dette bærer mange av
butikkene preg av, som tilbyr mye brukskunst blandet
med tradisjonelle suvernierer for turister. Gatesangere
og kunstnere, artister og glade amatører skaper en
helt spesiell stemning i havnen i Mogán

GLASS BOTTOM BOAT
Hvorfor ikke besøke Mogan sjøveien. Ferjer som kaller
seg ” Glass Bottom Ferries” går en gang i timen fra Puerto
Rico til Mogan (hver halve time). Fra Mogan til Puerto
Rico går ferjen tilbake kvart over hver hele time. Noen
ferjer går helt til Arguineguin, og andre går innom Anfi
del Mar. En hyggelig liten båtur langs sørkysten av Gran
Canaria, der du kan studere undervannslivet gjennom
glassvegger i bunnen av ferjen. Velger du å sitte oppe
på dekk kan du nyte utsikten og solen, samtidig som du
serveres et glass sangria av hyggelige og serviceinnstilt
mannskap ombord!
Tel. 629 989 633/629 989 366

Mogán

RESTAURANGER
Mange restauranger i Mogan frister
med sjømat og en herlig beliggenhet
helt i havnen, der et yrende liv blant
seilebåt- entusiasmer kan skues. Mye
av det samme er å finne på menyene
og ofte er det tilgang på ledig bord som
får avgjøre valget av restaurang. For
den som ikke lar seg begeistre av
havets delikatesser, finns det alltid en
og annen italiensk pizzeria som faller
i smak. I Puerto Mogan finner du også
den kjente norske restaurangen ”Que
Tal”, gjemt inne i et smug.
Restaurangen ble norgeskjent gjennom
den populære realityserien ”Sydenliv”
for noen år tilbake. En utradisjonell og
moderne restaurant med en spennende
meny, eller en velbesøkt launge der du
kan nyte et glass champange selv på
dagtid!
Tel. 928 56 55 34
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