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L’impressionant  paisatge  volcànic,  amb  més  de  150  km  de  platges  paradisíaques,  les
cicatrius que han tallat durant més de 20 milions d’anys la seva orografia, la vegetació adaptada
a l’aridesa climàtica, la brillantor dels seus cels i la riquesa i arrels d’un poble definit pel caràcter
dels seus habitants, han fet d’aquest racó de Canàries una veritable joia de la natura, declarada
per la UNESCO Reserva de la Biosfera.

Els millors camins de les Canàries, de costa i platja, junts dins grans escenaris naturals com
Jandía, Cofete, Lagunas, Playa Barca i Sotavento

L’illa més sahariana i africana de les Canàries… un paisatge únic envoltat d’oceà.

Caminarem per cinc parcs naturals: Jandía, Betancuria,  Malpaís Arena, Islote de Lobos y
Corralejo.

Excel·lent  combinació  de  senderisme  amb  possibilitats  de  banys  en  grans  escenaris
naturals ben preservats.

Punts Forts
Caminarem pels  millors  paisatges  de  costa  verge sense  urbanitzar  de  tot  l’estat  a  Cofete,
Barlovento, Lobos i Barca.

L’interior de l’illa ens mostra les millors vistes africanes de Canàries: palmerars;  muntanyes
terroses, ocres, granes; poblets que llueixen en blancs encalats; etc

Bons allotjaments i gastronomia canària prop del mar.

Una excel·lent  oportunitat  per  conèixer  la  darrera  illa  en incorporar  al  nostre  circuit  de  les
Afortunades -ja les pots caminar totes nou amb Bonviure ! – de la mà del nostre guia canari.

L’època triada, una de les millors pel senderisme, bona temperatura i possibilitats de banys.

Amb vol directe des de Barcelona.
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Dia a Dia
Dia 1, 03/04. Vol a Fuerteventura. Playas de la Pared.

Vol directe Barcelona-Fuerteventura, on arribem al matí.

Per aprofitar la primera tarda del viatge, ens desplaçarem a la zona de Barlovento, al nord-oest
de l’illa, i ens passejarem per les Playas de la Paret, una zona deliciosa amb bones vistes de la
Península de Jandía. Possibilitat de banys. Després, trasllat a l’allotjament de les primeres nits.

Nit en hotel a La Pared.

Dia 2, 04/04. Platges de Sotavento, Saladares, Playa de Esquinzo.

La nostra primera ruta transcorre per la costa est de l’istme que uneix la península de Jandía
amb la  resta de l’illa.  Des de la  Playa  de la  Barca  recorrem una bellíssima llacuna d’aigua
marina,  on l’adaptació de la flora i la fauna ens sorprendrà. La majestuosa platja de “jable”,
sorres formades per petxines i petits crustacis, i que els vents alisis transporten del barlovent al
sotavent de l’istme, serà el sender que ens portarà fins a la Playa de Esquinzo.

Nit en hotel a La Pared.

Desnivells aprox .: +150m, -150m / Distància aprox: 12km

Dia 3, 05/04. Morrojable – Cofete.

La nostra ruta ens porta al sud de l’illa. Recorrerem part del Parc Natural de Jandía. Transitant
la Gran Vall,  travessarem el Massís de Jandía per arribar a la verge platja de Cofete, antiga
platja  a  on  la  tortuga  babaua  desovava.  Els  grans  valors  paisatgístics,  geològics  i  amb el
Cardón de Jandía,  element vegetal supervivent al pas del temps, fan d’aquest un recorregut
fascinant.

Nit en hotel a La Pared.

Desnivells aprox .: +425m, -400m / Distància aprox: 10km

Dia 4, 06/04. Mirador de Veloso- Betancuria- Vega de Rio Palma – Ermita de les Peñitas.

Dins el Parc rural de Betancuria,  ens trobem la ciutat de Betancuria,  primera capital  de l’illa
fundada  al  segle  XV  amb el  seu  bellíssim conjunt  històric.  La nostra  ruta  arrenca des  del
mirador de Morro Velosa, amb unes vistes impressionants d’aquest massís central. Recorrem
antics senders plens d’història i racons, com la Vega de Rio Palmas i l’Ermita de la Presa de les
Peñitas.  Després  de  la  ruta,  ens  espera  a  la  costa  una  de  les  formacions  més  antigues  i
impressionant de l’illa …
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Nit en hotel a Corralejo.

Desnivells aprox .: +250m, -720m / Distància aprox: 14km

Dia 5, 07/04. Islote de Lobos.

Islote de Lobos, antany habitat per llops marins i foques monjo … s’ha trobat en ell, recentment,
una piscifactoria d’origen romà i restes dels primers pobladors, els Majos, procedents del nord
d’Àfrica. La serenitat, els seus grans valors naturals, la bellesa de la seva costa, la flora i fauna,
faran de la nostra jornada un dia ple de sensacions. Podrem dinar al restaurant ubicat a l’antiga
casa habitada pel llegendari Antoñito el Farero. A la tornada a Fuerteventura podrem passejar
per la Dunes de Corralejo i donar-nos un bany a les seves platges de sorra blanca.

Nit en hotel a Corralejo.

Desnivells aprox .: +100 m, -100m / Distància aprox: 7,5km

Dia 6, 08/04. La Oliva- Malpaís de la Arena- Lajares- Calderón Hondo.

Ens endinsem en els dominis del Calderón Hondo, impressionant con volcànic que forma part
de  la  jove  cadena  de  volcans  del  Bayuyo.  Arribarem  al  poble  de  Lajares  i  travessarem  el
Monument Natural del Malpaís de la Arena, fins arribar a l’Oliva, un bell racó de l’illa.

Nit en hotel a Corralejo.

Desnivells aprox .: -180m, -320m / Distància aprox: 15km

Dia 7, 09/04. Vol de tornada.

Al matí, trasllat a l’aeroport per agafar el 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

969€ sense vols
1099 € amb vols i sense taxes

Suplement  per  habitació  individual  :  150 € (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

Inclou

 Els vols d’anada i tornada directes entre Barcelona i Fuerteventura, sense taxes (només
per  l’opció  amb  vols  inclosos,  places  amb  vols  inclosos  limitades,  consulta’ns
disponibilitat). Vols amb maleta facturada inclosa.

 Allotjament i esmorzar de tots els dies (6 nits) en hotels. En habitacions dobles amb
bany.

 Els tres primers sopars.

 El guia titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada, amb el nostre estil habitual.

 Tots els transports necessaris per seguir el programa indicat al Dia a Dia. En transport
privat. Inclòs taxi 4×4 el dia al PN de Jandía.

 El transport de bagatges.

 El trajecte en ferry d’anada i de tornada a la isla de Lobos.

 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 corresponent.
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No Inclou

 Les taxes aèries (26€ a 11/07/2022).

 Els 3 sopars al Cotillo. La zona disposa d’un bon ventall de restaurants.

 Els pícnics de migdia, que podràs comprar al establiments propers a l’allotjament o al
mateix hotel.

 Tot el no especificat en l’apartat “Inclou”.

Nivell

De mitjana, 220m de pujada i 340m de baixada diaris. Un dia amb desnivell de baixada superior
(720m). Hores de caminada efectives diàries (sense comptar parades) al voltant de 5h. Entre 7 i
14  km diaris.  Veure  detalls  de  desnivells  diaris  en el  Dia  a  dia.  Senderisme traçats,  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

En bons hotels, en habitacions dobles amb bany:
Tres nits a La Pared.
Tres nits a Corralejo.

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.
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Assegurances

Incloses  en  el  preu:  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
l’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.

En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking per cobrir
incidents que puguin succeir durant el viatge i també els accidents i les malalties (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).

Opcionals:  Si  voleu ampliar  les cobertures (d’accidents i/o de cancel·lació),  nosaltres us ho
podem gestionar: consulteu-nos les assegurances que us podem oferir.

Podeu consultar les cobertures de cada una de les pòlisses, a l’apartat “Assegurances”.

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 150 € 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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