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Cap d’Any a Gran Canària.
Natura, volcans, barrancs, platges,
cultura…una illa com un continent en
miniatura.
www.bonviure.com

L’illa de Gran Canària, d’origen volcànic com la resta de l’arxipèlag, és un gran destí
senderista, amb gairebé la meitat del seu territori declarat Reserva de la Biosfera per la Unesco.
Gaudeix d’una gran varietat de paisatges i peculiaritats geològiques, abundància de flora i
fauna autòctones, un clima envejable i una gran riquesa històrica, humana i cultural.
Sovint la gran oblidada de les Canàries, nosaltres te la volem descobrir de la mà del nostre
de guia de Gran Canària, amant i perfecte coneixedor de tots els racons de l’illa i la seva cultura.

Punts Forts
Gran Canària sorprèn. Posseeix una gran varietat de paisatges, fauna endèmica, boscos de pi
canari, laurisilva emergent, la flora endèmica i autòctona de la Macaronèsia, profunds barrancs
radials, calderes volcàniques, cràters, camps de volcans, rocs, calderes d’erosió, dics, costes de
gran bellesa amb sorres negres i daurades, dunes mòbils …Tots aquests elements en un espai
tan reduït fan que Gran Canària sigui considerat un Continent en Miniatura.
Trepitjant camins que es remunten a l’època dels primers aborígens canaris, recorrerem l’illa
entre volcans aparentment en calma, camins ancestrals, boscos, calderes, barrancs.. paisatges
magnífics i sorprenents.
El vostre Guia de Bonviure us conduirà pels camins, la cultura, la història, la geologia i la
naturalesa de Gran Canària com a bon enamorat i perfecte coneixedor de l’illa que és… viureu
Gran Canària amb els 6 sentits !!
Bons allotjaments i gastronomia canària prop del mar i a l’interior de l’illa
Amb vol directe des de Barcelona.
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Dia a Dia
Dia 1, 31/12. Vol d’anada. La Playa de las Canteras.
Vol directe de Barcelona a Gran Canària, on arribem a la tarda. Trasllat a l’allotjament de les
primeres 2 nits, a la Playa de las Canteras. Temps per passejar vora mar o per preparar-nos pel
sopar de Cap d’any.
Celebració del Cap d’Any.
Dia 2, 1/01. Playa de la Guayedra.
Després d’esmorzar, trasllat a Agaete, a la costa nord-oest. Ruta circular que ens durà a la
solitària platja de la Guayedra, platja negra d’una bellesa molt especial, dominada pels penyasegats d’aquest tram de costa de l’illa. Camins rurals, entre antics camps de conreu, per
bosquines de tabaibal, parets de pedra seca i un forn de calç; vistes panoràmiques des de la
Degollada del Horno de Cal i el Lomo del Manco; camins seguint la costa per gaudir de la
immensitat de l’oceà.
Segona nit a Playa de las Canteras.
Desnivells aprox.: +500m / -500m. Uns 8km de distància.
Dia 3, 2/01. Parc Natural de Tamadaba.
Sortim des de la Presa dels Pérez, a la capçalera del barranc d’Agaete. Ens trobem a
l’impressionant massís de Tamadaba, que pertany a la part més antiga de l’illa, cobert del dur i
resistent pi canari. El paisatge que ens acompanya en el nostre descens està esculpit per
l’erosió de la naturalesa i la mà de l’home, aixecant bancals i terrasses en les seves escarpades
vessants. Una de les joies es troba al poblat troglodita de l’Hornillo, on avui dia encara s’usen
les coves com habitatges. L’assentament del Sao dóna prova de la importància dels molins
moguts per l’aigua del barranc per moldre el preuat llegat de base de l’alimentació dels antics,
el gofio. Acabem el recorregut a San Pedro, on al nostra vista es meravellarà amb la Vall
d’Agaete.
Curt trasllat en minibus a Agaete. Possibilitat de visitar una plantació de cafè, tarongers i arbres
fruiters tropicals.
Després, trasllat a l’allotjament de la resta del viatge al centre de la illa, a Tejeda.
Desnivells aprox.: +100m / -700m. Uns 7km de distància.
Dia 4, 3/01. Roque Nublo i Hoya de la Vieja.
Aquesta jornada ens farà recórrer paisatges petris a on trobem un dels més impressionants
Monuments Naturals més visitats de Gran Canària, el Roque Nublo. Aquesta immensa roca
basàltica monolítica ha resistit la força de l’erosió i és sens dubte un dels punts amb més
energia de l’illa, essent en el passat un lloc de culte dels aborígens. Ens trobem en un paratge
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sense influència de la humitat dels alisis, més càlid i sec, amb abundància de flora que s’aferra
als penya-segats. El so de les mallerengues i els canaris ens acompanyarà en la nostra marxa.
Desnivells aprox.: +750m / -700m. Uns 12km de distància.
Dia 5, 4/01. Camí de la Plata- Tunte.
La nostra ruta d’avui arrenca en els Llanos de la Pez, a l’ombra del Pico del Pozo de las Nieves i
Pico del Campanario. La primera part del camí creuarem una pineda de repoblació dels anys 50,
que dóna constància del com d’agraïda és aquesta terra. Creuarem per la Degollada de los
Hornos, Mirador natural de la Caldera de Tejeda, i ens traurem el cap a la finestra del Nublo,
impressionant ….
Baixarem per un magnífic camí de ferradura, amb empedrats i murs de pedra seca per salvar de
vegades més de set metres de desnivell. Abans d’aquesta obra per aquí només hi podien
passar els pastors amb els seus garrots en l’època de transhumància. Ruta Jacobea que uneix
els sants de Santiago de Tunte (Sud) amb Santiago de Gáldar. (Nord).
Desnivells aprox.: +100m / -750m. Uns 11km de distància.
Dia 6, 5/01. Cruz de Tejeda- Barranc de Madrelagua. Teror.
Comencem la ruta a la Degollada de Becerra, primer seguint carena fins a la Cruz de Tejeda.
Impressionants vistes del Roque Nublo, Roque Bentayga, i la grandesa de la caldera de Tejeda,
lloc d’inspiració que Miguel de Unamuno comparà amb una tempesta petrificada. Al fons, amb
cel clar, veurem Tenerife i el Teide.
Baixarem per un dels barrancs més Importants i humits de la zona nord de l’illa, el Barranc de
Madrelagua. Passarem pel cràter de Calderetes i pel corral de Cueva Corcho. Ens trobarem amb
exemplars de laurisilva del Bosc de Doramas. Final al poble de Lanzarote. Curt trasllat en mini
bus a Teror, decorat amb delicats treballs artesans als balcons. Teror és un lloc de peregrinatge
anual de milles de fidels de la patrona de Gran Canària, la Virgen del Pino.
Desnivells aprox.: +200m / -650m. Uns 8km de distància.
Dia 7, 6/01. Vol de tornada.
Després de l’esmorzar, aprofitarem les hores lliures abans d’anar a l’aeroport per visitar el
centre d’interpretació del Roque Bentayga, interesant jaciment aborigen de Tejeda. Després,
trasllat a l’aeroport i vol de tornada.

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
Preus
899 € sense vols.
1059 € amb vols i sense taxes.
Suplement per habitació individual : 220€ (places limitades, si us plau, consulta’ns
disponibilitat).
Suplement grup entre 8 i 12 participants: 55 €
Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 17
La mida màxima del grup dependrà de la normativa Covid vigent durant els dies del viatge.

Inclou













Els vols d’anada i tornada directes entre Barcelona i Gran Canària, sense taxes (només
per l’opció amb els vols inclosos, places amb vols inclosos limitades, consulta’ns
disponibilitat). Vols amb equipatge de mà i maleta facturada inclosa.
Allotjament i esmorzar de tots els dies (6 nits) en hotels, en habitacions dobles amb
bany.
Tots els sopars.
El guia titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
Tots els transports necessaris per seguir el programa indicat al Dia a Dia. En transport
privat.
El transport de bagatges.
Assegurança d’accidents a muntanya.
Assegurança bàsica de viatge i trekking.
Tastet de productes locals.
Direcció i gestió tècnica del viatge. Assessorament tècnic i del material a portar.
L’IVA.

No Inclou





Les taxes aèries (27€ a 8/09/2021).
Les begudes que no estiguin incloses als sopars.
Els pícnics de migdia, que podràs comprar a l’allotjament o als establiments propers.
Tot el no especificat en l’apartat “Inclou”.
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Nivell
De mitjana, 200m de pujada i 650m de baixada diaris. Hores de caminada efectives diàries
(sense comptar aturades) al voltant de 5h. Entre 7 y 12 km diaris. Veure detalls dels desnivells
diaris en el Día a día.
Senders fresats, sense dificultat tècnica.

Material







Botes de senderisme.
Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
Barret, ulleres de sol.
Pals per caminar, recomanats.
Banyador, tovallola i xancletes.
Motxilla petita i bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes
personals.
Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.

Allotjaments
Les dues primeres nits a Playa de Las Canteras, en hotel de tres estrelles, en habitacions dobles
amb bany. A uns 100m del mar. Els sopars es fan a un restaurant a primera línia de la platja, a
uns 150 m de l’hotel.
Les altres quatre nits, a Tejeda, bonic poble de l’interior de l’illa, situat en un bell entorn natural,
el Parc Rural del Nublo. En hotel rural familiar, amb molt d’encant, comoditat, bona acollida i
bona taula. En habitacions dobles amb bany.
Possibilitat d’habitació individual (places limitades).
Si voleu més informació sobre els allotjaments no dubteu en demanar-nos-ho.
A l’hora de compartir habitació òbviament es prioritzaran les preferències personals de compartició
(parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si no hi ha cap preferència
d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la
distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.

Assegurances
Bonviure inclou, en aquest viatge una assegurança d’accidents en muntanya, que cobreix
únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic (amb
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident, primer abonant els
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses
per l’assegurança.
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En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
Si voleu ampliar l’assegurança, nosaltres us ho podem gestionar: consulteu-nos les
assegurances que us podem oferir.
Igualment, si esteu interessats en contractar una assegurança de cancel·lació del viatge,
Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal, cal que ens la sol·liciteu al
mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies més tard.

Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.
Per telèfon trucant al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.
Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com
Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge.
Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 80 € per persona al compte corrent que us indicarem.
Fet l’ingrès, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment, aproximadament un mes
abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes
informacions com el lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu
etc.
A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols,
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la realització d’aquest
viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força
major, l’agència podrà a anul·ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6
dies, i 10 dies abans de la sortida quan el viatge és de 2 a 6 dies. en aquest cas reemborsaríem al
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure.
En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al màxim
les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació.
Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 20
dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, les
taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
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