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CANÀRIES PARCS NACIONALS 
Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma i Lanzarote 

 
 
 

El 19 de juny de 1799 el geògraf i naturalista 
Alexander von Humboldt arriba a les illes 
Canàries. És la primera parada d’un llarg 
viatge de 5 anys que el portarà a recórrer el 
continent sud-americà, una aventura 
extraordinària que canviarà la manera com 
la ciència veu el món. Humboldt fa sis dies 
d’escala a Tenerife, puja el Teide, se sent 
fascinat pels dragos i s’enamora de la vall de 
l’Orotava. Impressionat per les illes, tan bon 
punt baixa del Teide el pare de la geografia 
moderna escriu una carta al seu germà. Ahir 
al vespre vaig baixar del pic – va escriure 
Humboldt. Quin espectacle! Quin goig! 
Me’n vaig amb llàgrimes als ulls. M’hauria 
agradat establir-me aquí. A més a més de 
Tenerife, Humboldt només va veure La 
Graciosa. Nosaltres, veurem molt més. 
Durant nou dies visitarem Tenerife, El 
Hierro, La Gomera, La Palma i Lanzarote, 
descobrirem les capitals històriques de les 
illes i explorarem els parcs nacionals de Las 
Cañadas del Teide, Garajonay, Caldera de 
Taburiente i Timanfaya. I decidirem, com 
Humboldt, si ens hauria agradat establir-
nos aquí. 
 
 

SORTIDA 1 de març de 2023 

 
 
 
1r Dia. Barcelona – Tenerife. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida del vol a Tenerife. Un cop recollit l’equipatge ens 
traslladarem al centre històric de La Laguna, considerat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Durant el nostre recorregut visitarem l’antiga Catedral del segle XVI i l’Església de 
Nostra Senyora de la Concepción. Dinarem i a la tarda coneixerem panoràmicament la ciutat de 
Santa Cruz, capital de l’illa. Quan acabem la visita anirem a instal·lar-nos a l’hotel de Santa Cruz 
per sopar i descansar.  
 
2n Dia. Tenerife – El Hierro. 
Avui volarem a l’illa d’El Hierro, Reserva de la Biosfera des de l’any 2000. El nostre recorregut 
ens descobrirà boscos, platges de sorra negra, cons volcànics i camps de lava. Durant el  
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recorregut coneixerem la zona volcànica de La Restinga, passejarem per la població de Valverde, 
visitarem el Charco Azul i ens acostarem a alguns dels miradors més espectaculars de la illa com 
el de las Playas i el de Roque y Bonanza. Dinarem durant les visites i al vespre ens allotjarem i 
soparem a l’hotel situat en un espectacular indret. 
 
3r Dia. El Hierro – Tenerife. 
Aquest matí després d’esmorzar, anirem a conèixer les poblacions costaneres de La Caleta i 
Tamaduste, i ens acostarem als miradors de Jianma i de Isora. En acabar les visites ens 
traslladarem a l’aeroport i  volarem de retorn a Tenerife, on ens allotjarem les tres properes nits. 
 
4t Dia. Tenerife – Teide – Tenerife. 
Avui dedicarem tot el dia a explorar l’interior de l’illa de Tenerife. Recorrerem els carrerons de 
la població històrica de La Orotava, continuarem fins l’espectacular Parque Nacional de las 
Cañadas del Teide i agafarem el telefèric que ens pujarà a 3.500 metres d’altitud. Dinarem i a la 
tarda anirem a conèixer el poble de Garachico. Tot seguit continuarem fins a Icod de los Vinos, 
on veurem el cèlebre Drago Milenario. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
5è Dia. Tenerife – La Gomera – Tenerife. 
Aquest matí sortirem ben d’hora cap a Los Cristianos on agafarem el ferri que ens durà a l’illa de 
La Gomera. Avui dedicarem el dia a descobrir en vehicles 4x4 aquesta illa volcànica coneguda 
com l’illa Colombina en honor a Cristòfol Colom, que va fer escala a l’illa en ruta cap al Nou Món. 
Durant l’etapa d’avui visitarem el Parque Nacional Garajonay, on es troba el punt més alt de 
l’illa, i ens endinsarem al conegut Bosque de Laurisilva, considerat Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Acabarem el dia fent una passejada pel centre històric de San Sebastián, capital 
de La Gomera, des d’on agafarem el ferri de retorn a Tenerife. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
6è Dia. Tenerife – La Palma. 
Aquest matí agafarem el vol a l’illa de La Palma, a l’extrem nord-oest de l’arxipèlag de Canàries. 
Quan arribem farem una visita de la seva capital Santa Cruz i anirem a dinar al mateix Parador 
Nacional, on ens allotjarem. A la tarda anirem a Fuencaliente des d’on contemplarem 
panoràmiques espectaculars dels volcans de San Antonio i Teneguía. Acabades les visites 
retornarem a la localitat de Santa Cruz, capital de l’illa. Sopar al Parador. 
 
7è Dia. La Palma – Taburiente – La Palma. 
Esmorzarem i iniciarem l’excursió fins al cràter de la Caldera de Taburiente, declarat Parc 
Nacional. Arribarem al Roque de los Muchachos, el punt més alt de l’illa (2.426 metres) i 
baixarem fins a la localitat de Puntagorda, on encara es conserven molins de vent tradicionals. 
Pararem al mirador El Time i dinarem a Puerto Tazacorte, una petita població amb cases del 
segle XVI. A la tarda tornarem a entrar al Parc Nacional per veure el cor de la Caldera; des 
d’aquest punt, conegut amb el nom de La Cumbrecita farem una petita excursió fins a Lomo las 
Chozas per gaudir del paisatge abans de retornar al Parador. Aquest vespre soparem en un 
excel·lent restaurant local. 
 
8è Dia. La Palma – Lanzarote. 
Esmorzarem a l’hotel i després agafarem els vols que ens duran a l’illa de Lanzarote. Situada a 
l’est de l’arxipèlag, Lanzarote és la més oriental de les Canàries i la més propera a Àfrica. La 
influència del desert del Sàhara, la manca de grans muntanyes que atrapin la humitat i els 
extensos camps de lava de Timanfaya, confereixen a Lanzarote unes característiques úniques 
ben diferents de les Canàries més orientals. Després d’aterrar ens adreçarem a l’hotel i 
disposarem de la resta de la tarda lliure per descansar i gaudir de les seves instal·lacions. 
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9è Dia. Lanzarote. 
Aquest matí coneixerem l’extrem nord de l’illa. Pararem a l’anomenada Cueva de los Verdes i 
arribarem als cèlebres Jameos del Agua. César Manrique va condicionar algunes d’aquestes 
cavitats transformant-les en un magnífic auditori i un curiós jardí botànic. Acabarem el 
recorregut aturant-nos al conegut Mirador del Río. Dinarem i a la tarda visitarem Arrecife, la 
capital de l’illa. Durant el recorregut passejarem pel centre històric i veurem els castells de San 
José i San Gabriel i l’església de San Ginés. 
 
10è Dia. Lanzarote – Barcelona. 
Després d’esmorzar visitarem el Parque Nacional Timanfaya. Recorrerem Las Montañas de 
Fuego i apreciarem paisatges apocalíptics d’aspecte lunar, rius petrificats, profundes esquerdes, 
els vessants multicolors de la Caldera de los Cuervos i les planes cendroses del Valle de la 
Tranquilidad. Continuarem el recorregut visitant Los Hervideros i ens aturarem a les Salinas de 
Janubio. Acabarem l’itinerari tot travessant La Geria, vall coberta per les cendres de la darrera 
erupció del Timanfaya on creixen vinyes. Dinarem i a la tarda ens traslladarem a l’aeroport per 
agafar el vol de retorn a Barcelona. Després d’aterrar a l’aeroport de Barcelona donarem per 
acabat el viatge, del que esperem en guardin un bell record.  
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
4.450.- € (IVA inclòs) 

 

 
590.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols amb les companyies Vueling i Binter, classe turista • Estada a hotels de 5***** a Tenerife i 
Lanzarote, Parador de La Palma i hotel de 3*** a El Hierro • Pensió completa durant tot el viatge 
• Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita de La Laguna • Panoràmica de 
Santa Cruz • Visites de l’illa d’El Hierro • Visita del PN Cañadas del Teide amb pujada amb 
telefèric • Ferri anada i tornada a La Gomera • Visita de dia sencer de La Gomera amb PN 
Garajonay en vehicles 4x4 • Visita de Santa Cruz de la Palma i Fuencaliente • Visita al PN Calderas 
de Taburiente • Visites de l’illa de Lanzarote • Visita al PN Timanfaya • Assegurança d’assistència 
en viatge contractada amb la companyia ARAG 
 
Nota: Els horaris dels vols poden fer canviar l’ordre de les visites. 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


