
ILHAS CANÁRIAS
GUIA DAS

Planea uma viagem a sua medidada, escolha as atividades 
perfeitas para si, em casal, com amigos ou família.
Percorre as Ilhas Canárias visitando lugares que lhe faça sorrir
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INTRODUÇÃO
As Ilhas Canárias, também conhecidas 
como “Las Afortunadas” ou “Bem-
aventuradas”, têm sido classificadas 
por muitos como um paraíso. Isto deve-
se, entre outras verdades, ao seu clima 
estável e suave durante todo o ano, às 
suas lindas praias de areia fina, à sua 
vegetação peculiar, à sua rica história e 
cultura, além da grande hospitalidade que 
carateriza as suas gentes.

O Arquipélago é composto por 8 ilhas, 
denominadas: Gran Canaria, Tenerife,
La Palma, El Hierro, La Gomera, 
Fuerteventura, Lanzarote e La Graciosa.
Cada uma das ilhas tem encantos e 
recantos para descobrir, que não se pode 
perder.

Trata-se de uma região surpreendente e 
que não está isenta de mistérios e lendas 
ancestrais. Por exemplo, sabia que existe 
uma nona ilha que aparece e desaparece 
voluntariamente? Pois, assim reza a lenda 
de São Borondón. Mas, deixando de lado 
os mitos, nas Ilhas Canárias se desfruta 
de uma rica história que embrenha as 
suas raízes num desconhecido povo - o 
aborígene canário.

Tudo isto e muito mais mostramos
neste Guia das Canárias, que o ajudará 
a planificar uma viagem inesquecível. 
Não o perca!
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ATRAÇÕES
HISTÓRICAS

DAS ILHAS 
CANÁRIAS

Embora seja possível encontrar 
referências às Ilhas Canárias em 
antigos textos gregos, a sua história 
está envolta num resplendor de 
mistérios, que pouco a pouco se vão 
revelando.

Antes da conquista europeia, o 
arquipélago estava povoado por 
diferentes tribos com pouco contacto 
entre si. Os aborígenes canários 
que povoaram o arquipélago são 
oriundos de Tenerife e conhecidos 
por Guanche.

Como observamos, encontramos 
menções às ilhas em textos antigos, 
isto é, anteriores ao século XIV, altura 
em que começaram a ser conhecidas 
pelos navegadores europeus. Dada 
a sua localização geográfica, chegar 
até as ilhas não era uma tarefa fácil. 
Foi necessário um desenvolvimento 
naval importante para que tivessem 
lugar as primeiras incursões.

Os Menceyes. Tenerife.
Os Menceyes eram a máxima autoridade Guanche.
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São Cristóvão de La Laguna.
Património da Humanidade pela UNESCO.

Posteriormente, com a descoberta da 
América, Canárias ganha importância 
especial, já que passou a servir de 
ponto de reabastecimento dos navios 
nas rotas para a península. Ao longo 
dos últimos séculos, às costas Canárias 
chegaram aventureiros, colonos e 
navegadores de toda a Europa, dando 
lugar a uma importante miscigenação 
e mescla de culturas. 

A par disto, há que acrescentar as 
peculiaridades próprias das ilhas que 
lhes conferem uma identidade própria 
e marcante.

A seguir, desvendaremos alguns dos 
lugares mais importantes e imperdíveis 
das Canárias:
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Santa Cruz de Tenerife é um dos 
grandes atrativos do arquipélago. Aí 
encontrará monumentos que são de 
visita obrigatória

Dragoeiro Milenar

Trata-se de uma planta enorme que 
foi categorizada, em 1917, como 
Património Nacional. Como pode ver, 
dissemos planta e não árvore, porque 
apesar da sua aparência, não é uma 
árvore. Trata-se de um exemplar de 
dragoeiro, de grande porte, com um 
tronco de 20 metros, e mais de 300 
ramos principais, localizado no Icod 
de los Vinos. 

TENERIFE

Dragoeiro de Icod de los Vinos.
É o mais antigo e o maior entre a sua espécie.
Tem 17 metros de altura e 150 toneladas.
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Caverna do Vento

É um dos maiores cones vulcânicos do 
mundo. Apesar de não haver referências 
sobre esta caverna até o século XIII, no 
seu interior foram encontrados vestígios 
ósseos dos Guanches com mais de 
2.000 anos, pelo que já era conhecida 
pelos primeiros povoadores.

Pirâmides de Güímar

Para aqueles que apreciam histórias 
misteriosas e lendas locais sobre 
antigas civilizações, este é o seu lugar. 
As pirâmides que encontramos neste 
lugar têm sido foco de controvérsia 
nas últimas décadas. Enquanto alguns 
arqueólogos afirmam que sua origem 
remonta ao século XIX e foram criadas por 
agricultores da região, outros defendem 
que são mais antigas, ou seja, seriam 
anteriores à colonização, de construção 
guanche.

Farol de Punta Teno

No parque rural de Teno depara-se com 
este lindo farol. O local é muito atrativo 
e perfeito para tirar ótimas fotografias, 
enquanto se admira as falésias ao longo 
do percurso.

A Casa das Varandas

Estamos perante uma construção do 
século XVII, um exemplo requintado da 
arquitetura das Canárias dessa época.
Este edifício destaca-se, como o próprio 
nome diz, pelas suas varandas. Mas não 
fica por aí, no seu interior depara-se com 
o espetacular pátio das Canárias.
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Basílica de Nossa Senhora da Candelária

Trata-se do primeiro e um dos mais 
importantes templos marianos das Canárias.

Catedral de San Cristóbal de La Laguna

Além de ser a sede Episcopal, esta 
Catedral impressiona pela sua bela fachada 
neoclássica.

Igreja Matriz da Conceição

A localização desta igreja é muito importante 
na nossa história, pois, trata-se do mesmo 
local onde, em 1500, se edificou uma das 
primeiras igrejas de Tenerife. Ao longo da 
sua história, a construção sofreu grandes 
transformações, especialmente após o 
grande incêndio de 1652. A torre, que é o 
seu símbolo identitário, remonta a 1786. La Concepción, San Cristóbal de La Laguna. 

É o principal templo católico da cidade.
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Teatro Guimerá

Criado em 1851, encontramo-nos 
perante o teatro mais antigo das ilhas. 
Surpreende-se pela sua imponente 
fachada, pela beleza e o cuidado das 
suas formas. O projeto é da autoria do 
arquiteto Manuel de Oraá, autor de 
múltiplas obras de arquitetura. Pode-se 
conhecer esse teatro a fundo através das 
visitas guiadas, organizadas diariamente.

Os Menceyes

A palavra “Mencey” diz respeito aos 
reis  dos antigos povos de Tenerife. Em 
Candelária, junto à Praça da Padroeira 
das Canárias, encontra-se uma escultura 
em bronze, que representa os últimos 9 
Menceyes que governaram a região antes 
da conquista europeia.

San Cristóbal de La Laguna

O município de La Laguna foi declarado 
Património da Humanidade pela UNESCO 
e não é para menos. É um exemplo típico 
de cidade colonial, caraterística que 
está patente na sua arquitectura, nas 
ruas de paralelepípedos, nas suas casas 
senhoriais e igrejas. Além disso, abriga 
um dos dois aeroportos da ilha.

Auditório de Tenerife

O arquitecto Santiago Calatrava Valls 
projetou este auditório, que se pode  
visitar na Avenida de la Constitución, 1, 
em Santa Cruz de Tenerife.
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Esta ilha guarda imensa memória dos 
primeiros povoadores - cuja origem ainda 
pouco se sabe. É riquíssima em história, 
tendo desempenhado um notável papel na 
conquista do Novo Mundo, pois, de acordo 
com os manuais da história foi uma das 
quais onde Cristóvão Colombo aportou.

Além disso, é o berço de renomados artistas 
como Benito Pérez Galdós. Estas são 
apenas algumas das suas atrações:

Catedral das Canárias

A Catedral da Basílica de Santa Ana está
localizada no centro da cidade de Las Palmas 
de Gran Canaria. É um dos monumentos 
mais importante do arquipélago. No 
edifício, pode-se apreciar diferentes estilos 
arquitetónicos, que vão desde o gótico 
ao neoclássico. Não é em vão, que esta 
construção se perdura por vários séculos. 
As obras foram patrocinadas pelos Reis 
Católicos em 1504 e, apesar de ter sido 
inaugurada há 66 anos, os últimos trabalhos 
foram realizados em 1781 e resultaram em 
diferentes estilos.

GRAN CANARIA

Catedral das Canárias. 
Foi construída em 1497.
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Jardim Botânico Viera y Clavijo

Este lugar merece estar na seção dos espaços 
naturais deste guia, uma vez que acolhe plantas 
e flores endémicas das nossas oito ilhas. Visita 
imprescindível e oportunidade única aos que 
desejam compreender e aprofundar a peculiar 
evolução da flora e fauna local.

Vegueta

Sob este nome, faz-se referência à parte mais 
antiga da cidade de Las Palmas de Gran Canaria. 
A zona corresponde ao primeiro assentamento 
do Reino de Castela na ilha, a partir da qual a 
cidade se expandiu.

Mercado do Porto

Trata-se do mercado tradicional da ilha onde 
poderá apreciar a gastronomia canária. O espaço 
é equiparável aos mercados de San Miguel, em 
Madrid, e de Boqueria, em Barcelona. Além 
disso, destaca-se pelo edifício modernista onde 
se encontra instalado. A construção data de 
1891 e foi baseada nos desenhos de Gustave 
Eiffel.

Gabinete Literário

É um espetacular edifício de estilo modernista, 
de fins do século XIX. Abriga a atual sede do 
Gabinete Literário, cuja atividade se centra na 
divulgação de uma diversidade de obras. Foi 
fundado pelos ilustres Cristóbal del Castillo e 
Manrique de Lara, Domingo J. Navarro, Juan 
Evangelista Doreste e Antonio López Botas.

Agaete

Este município acolhe uma das mais importantes 
necrópoles dos antigos povoadores das ilhas, 
com sepultamentos de mais de 1.300 anos. 
Ressalta-se que, nesta região se cultiva um café 
único na Europa, graças ao clima particular que 
lhe confere sabor e qualidade especiais.
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Roque Nublo

Monumento natural, que se converteu num
importante espaço de  ensinamentos da ilha, 
e que não se pode perder.

Tejeda

Perto do Roque Nublo, descobre-se esta 
pitoresca e linda cidade. Recomenda-se 
vivamente uma visita, por ser considerado 
um dos sítios mais bonitos de Espanha.

Porto de Mogán

Outro município cheio de encanto e de visita 
obrigatória. Também conhecido por “Veneza 
de Canárias”, é um sítio onde se pode  
apreciar a  arquitetura tradicional das ilhas 
e se deixar levar pelas vistas panorâmicas 
sobre o mar e as falésias. Depois de passear 
por esta bela vila pescatória, desejará relaxar 
num dos seus terraços e saborear alguns 
dos nossos pratos típicos.

Teror

O nome desta cidade vem dos primeiros 
habitantes da ilha e distingue-se pelo facto 
de abrigar a imagem da Virgem do Pinheiro. 
O sítio é também conhecido por Villa Mariana, 
por ser um centro de peregrinação para os 
canários. Desde sua criação, no século XV, 
que esta cidade se fez notar pela indústria 
agrária desenvolvida nas suas proximidades

Porto de Mogán, Gran Canaria.
A “Veneza das Canárias” pelos seus canais.
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Paróquia de São João Batista de Arucas

Esta grandiosa igreja, popularmente 
conhecida como a “Catedral de Arucas”, 
começou a ser construída em 1909 e 
alberga obras interessantíssimas das 
escolas flamenga e andaluza.

Centro Histórico de Agüimes

Em si, esta cidade é um museu, dado que 
percorrendo suas ruas depara-se com 
esculturas que revelam a riqueza cultural e 
histórica da região.

Vale de Guayedra

Este espaço natural, além de se diferenciar 
pela sua beleza em flora e fauna, é muito 
importante do ponto de vista histórico. 
Conta-se que o Rei Fernando Guanarteme 
(nome próprio, que recebeu após se tornar 
cristão, pois, antes chamava-se Tenesor 
Semidán), escolheu este sítio para se exilar 
após o término das negociações, entre 
castelhanos e os povos originários de Gran 
Canaria, de que também participou. Vale de Guayedra. Gran Canaria.

Declarado Espaço Natural.
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Paróquia de São João Batista de Arucas.
É de estilo neogótico com umas belas torres.
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Risco Caído

Num grande desfiladeiro, a 100 
metros de altura, depara-se com 21 
cavernas cavadas na própria rocha, 
que formam um lindo assentamento 
Pré-histórico, que não se pode 
perder.

Vale Guayadeque

Além de contemplar uma paisagem 
maravilhosa, rodeada pela fauna e 
flora típicas de Canárias, neste lugar 
poderá observar as famosas “casas-
caverna”, encontrar alojamentos 
originais e bons restaurantes.
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Santa Cruz de La Palma e seu 
Centro Histórico

Fundada por Alonso Fernández de 
Lugo, em 1493, o centro histórico da 
capital desta ilha é um sumptuoso 
património, tipicamente colonial. É 
o sítio ideal para um passeio, que 
se deseja para contemplar casas 
senhorias e belas varandas adornadas 
com flores.

Salinas e farol de Fuencaliente

No município do mesmo nome, 
deslumbra-se com este refúgio único, 
onde a ação do homem e da natureza 
deram origem a esta vistosa paisagem.

LA PALMA
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As planícies de Aridane

É um município que não pode faltar 
no seu roteiro. Graças a sua situação 
privilegiada, goza de excelentes 
condições climatéricas. É perfeito 
para contemplar casas coloniais e 
construções típicas das Canárias.

Igreja de Nossa Senhora de 
Candelária

Na localidade de Tijarafe avista-se 
esta curiosa igreja, de estilo Mudéjar. 
Sobressai pelo Retábulo Maior que 
é da autoria de Antonio de Orbarán.

Vila de Mazo

Bela localidade situada a leste da 
ilha que não deve faltar em nenhuma 
visita.

As Planícies de Aridane, La Palma.
Entre os locais de interesse está
a Câmara Municipal e a Praça de Espanha
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Desafiando as ondas do Oceano 
Atlântico, a leste da ilha situa-se esta 
bela localidade que não pode faltar em 
nenhuma visita. É um lugar mágico e 
cheio de curiosidades. Sabia que foi a  
última paragem de Cristóvão  Colombo 
antes de descobrir América? Por isso, é 
também designada de ilha Colombina.

Parque Nacional de Garajonay

Viaja para uma floresta da era terciária 
e entre no Laurisilva, um parque 
perfeitamente preservado.

Vale Gran Rei

Este município, além de oferecer a 
possibilidade de visitar alguns dos 
espaços naturais de destaque na ilha, é 
um lugar cheio de história. Acredita-se 
que o sítio foi eleito como residência dos 
reis da região e que foi aí que, em 1488, 
teve início a “Rebelião dos gomeros”.

Monumento Natural dos Roques

A presença de vulcões e a erosão 
natural deram lugar a estas curiosas 
formas.

Torre do Conde

É uma fortaleza militar do século XV, 
que pode visitar na cidade de San 
Sebastian, em La gomera.

LA GOMERA

Parque Nacional de Garajonay, La Gomera.
A sua superfície exceda 10% da ilha.
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Vallehermoso

É o maior município da ilha. Numa localidade 
onde o espaço é bastante escasso, 
utilizaram as encostas mais íngremes, 
dando lugar a esta curiosa cidade que não 
passa despercebida.

Igreja Matriz da Assunção

Igreja do século XV e que testemunhou 
inumeras tentativas de ataques de piratas 
ingleses. Prova disso é o afresco, que 
representa a vitória dos moradores frente à 
invasão de Charles Windhan.

Fortaleza de Chipude

Não se confunda pelo nome, pois, 
trata-se de uma formação orográfica. A 
denominação vem da forma achatada da 
parte superior que lhe confere o aspeto de 
uma fortificação.

Ermita de São Isidro

No topo da montanha Tagaragunche 
achamos esta bela Ermita. Nesta zona, ainda, 
pode visitar diferentes sítios arqueológicos.

Casa da Alfândega

Consiste numa casa antiga que, além de 
visitar e conhecer como se vivia na ilha, 
ainda, possibilita apreciar uma exposição 
sobre as primeiras viagens ao Novo Mundo.
Também, no seu interior, encontramos o 
chamado Pozo de la Aguada, onde, segundo 
uma lenda, Colombo pegou água com a 
qual abençoou os territórios descobertos.

Vallehermoso, La Gomera.
Foi durante anos o motor económico insular.
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Ilha El Hierro é uma das Ilhas mais 
desconhecida do nosso arquipélago, no 
entanto, esconde algumas das suas mais 
belas paisagens. Recentemente teve uma 
grande exposição mediática, por ter sido
o palco de uma famosa série de televisão. 
Além disso, é uma ilha que transborda 
encanto por todos os lados e que merece 
estar no seu roteiro. É um lugar de 
especial interesse para mergulhadores e 
todos aqueles que apreciam a natureza 
e que desejam descobrir as suas 
impressionantes piscinas naturais

Farol da Orchilla

Este farol destaca-se não só pela 
beleza mística de todos os faróis, mas 
também pelo sítio onde foi construído. 
Está localizado na Ponta da Orchilla, 
que aparece nos mapas gregos e serviu 
de referência à navegação francesa, 
correspondendo ao meridiano zero.

EL HIERRO
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Monumento Natural das Praias

É um monumento natural, fruto dos 
deslocamentos da crosta terrestre que 
ocorreram na ilha. O resultado é um 
espetacular e impressionante formação 
rochosa de 200  metros, a partir do nível do 
mar. É um sítio perfeito para reflexão e tirar 
lindas fotografias. Ainda, pode-se admirar o 
símbolo da ilha - o monumento Roque de la 
Bonanza.

Lagartario

É um recanto diferente que permite conhecer 
uma espécie protegida da ilha, o lagarto 
gigante, chamado Gallony Simonyi, do qual 
ainda se pode encontrar alguns exemplares.

Ecomuseu da Guiné

Visita imprescindível para quem deseja 
conhecer como viviam os nossos ancestrais 
canários e entender como a ilha tem evoluído.

Túnel vulcânico da Guiné

Nesta depressão poderá conhecer as 
diferentes etapas vulcânicas da ilha e 
compreender como ela se formou.

Menor hotel do mundo

No município de Frontera está localizado O 
hotel Puntagrande, fundado em 1830, e que 
detém o título de “menor do mundo”.
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O Miradouro do Rio

Aproveite as vistas impressionantes que 
este  observatório, obra de César Manrique, 
lhe proporciona. Vai-se deslumbrar.

Jameos de Agua e Caverna dos Verdes

Dois lugares vulcânicos que se pode visitar 
no mesmo dia. Os Jameos del Água, cuja 
passagem inevitavelmente se faz pelo 
túnel vulcânico, através de uma escada 
em espiral. A visita culmina num anfiteatro 
construído sobre a rocha onde poderá 
dedicar alguns minutos do seu passeio para 
contemplação e reflexão. Nas Cuevas de 
los Verdes visitará uma caverna encravada 
na rocha, que ao longo dos séculos serviu 
de refúgio para os habitantes da ilha, antes 
dos ataques de piratas.

Casa-Museu César Manrique

Conhece a biografia do artista, no lugar 
onde encontrou inspiração para as suas 
obras.

O Miradouro do Río, Lanzarote.
Está situado a 400 metros de altitude.

LANZAROTE
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Punta Mujeres

Alguns defendem que os piratas que 
atacaram a ilha abandonaram, nesta 
zona, um grupo de mulheres, outros 
acham que o nome se deve à  semelhança 
entre as formas das rochas e a silhueta 
feminina.

Arrieta

Desfruta de um dia de tranquilidade nesta 
pequena cidade costeira, no município 
de Haría.

O Jardim dos Cactos

Jardim dedicado à curiosa planta que 
assenta sobre uma pedreira de extração 
de lapilli.

Teguise

Conheça a antiga capital e o município
mais extenso da ilha.

Salinas de Janubio

Ainda hoje estão ativas e diferenciam-se
por ser uma engenho hidráulica de valor 
ecológico.

Castelo de Santa Bárbara e São 
Joseph

Estas fortificações de caráter militar 
remontam ao século XVIII e foram erguidas 
para proteger as rotas marítimas.

Ermida das Dores

Pode encontrá-la no Tinajo, constitui um
exemplo da arquitetura clássica das ilhas.
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Sabia que esta ilha foi declarada reserva
da Biosfera pela UNESCO? Neste guia, 
contamos-lhe o porquê e o que não
pode deixar de visitar nela:

Grutas de Ajuy

Esta gruta natural chama atenção pela sua 
impressionante distribuição. Ela possui 
algumas das chaves históricas da ilha, por 
exemplo, restos de cretáceo e fornos de cal.

Farol da Entallada

Encontramo-nos no ponto canário mais 
próximo do continente africano e num dos 
dos edifícios mais peculiares da região, obra 
de Carlos Alcón, construído em 1953.

Igreja da Virgem da Regra

Na localidade de Pájara descobre-se esta
bela igreja do século XVII.

FUERTEVENTURA

Cavernas de Ajuy, Fuerteventura
Grande valor geológico, paleontológico e etnográfico.
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Miradouro Astronómico de Sicasumbre

Visite este lugar mágico para contemplar
as estrelas. Dispõe de estacionamento e
painéis informativos.

Farol do Tostón

Apenas a 5 km de El Cotillo, encontramos 
este curioso farol. Há mais de 120 anos 
que vem ajudando os navios nos trajetos 
pelo Estreito de la Bocaina.

Tindaya a montanha mágica

Descubra a cultura anterior à conquista 
europeia nesta montanha sagrada, a qual 
atribuíam propriedades curativas.

Betancuria

Espetacular edifício de estilo modernista.
Percorre a antiga capital da ilha e deixe-se 
levar pelos seus segredos.

Vale e  Arco das Peñitas

Deixe a sua imaginação voar entre cortes
e formações exclusivas, provocadas pela 
ação da natureza na ilha.

Vale dos Apaixonados

Trata-se de um sítio mágico, não só pela 
presença de estranhas formas orográficas, 
mas também pelo seu alto valor científico, 
para a compreensão das diferentes etapas
geológicas.

Museu do Queijo Majorero

Descubra como se produz esta iguaria,  
neste museu, localizado na Rua Virgem de 
Antígua a 20 km, Las Palmas.
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A oitava ilha das Ilhas Canárias é acessível 
apenas por mar e muito recomendável a 
sua visita. Contém algumas das praias 
mais bonitas do arquipélago e paisagens 
incomparáveis. Além de encontrar locais 
de atração, como os seguintes:

Museu Chinijo

Localizado em Caleta del Sebo, este 
pequeno museu divulga os segredos das 
nossas ilhas e as suas naturezas.

Igreja de Nossa Senhora do Carmo

Esta pitoresca igreja dedicada a padroeira 
da ilha é emblemática pelos múltiplos 
elementos marinhos que apresenta.

LA GRACIOSA
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GASTRONOMIA 

Nas Ilhas Canárias, temos uma gastronomia 
repleta de contrastes, com pratos bem 
condimentados, ingredientes frescos e 
saudáveis, fruto do clima temperado e de uma 
terra vulcânica que lhe dá uma sabor especial. 
Não se estranhe ao   encontrar em cada ilha 
receitas diferenciadas.

As batatas arrugadas com mojo picón são 
talvez o PRATO MAIS CONHECIDO DAS 
ILHAS, bem como o escaldón, um prato 
elaborado à base de gofio (com farinha de milho 
tostado) e caldo de peixe, ropa vieja, cazuelas, 
sancocho, carajacas, etc. Muitos dos nossos 
produtos são preparados  artesanalmente e 
encontram-se sob Denominação  de Origem 
Protegida, como alguns dos nossos queijos e 
vinhos.

No “blog.bintercanarias.com” pode encontrar 
alguns deles

elblog.bintercanarias.com
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A seguir os pratos mais típicos e partilhados por todas as ilhas:

Batatas arrugadas com molho

Para que o prato seja perfeito, não serve qualquer batata, tem que 
ser AUTÊNTICAS DE CANÁRIAS, já que o clima e o isolamento das 
nossas ilhas permitem que o cultivo deste tubérculo seja diferente 
de outros lugares. De fato, as variedades que encontramos 
na região são as mesmas que chegaram da América e que se 
mantiveram praticamente inalteradas. Pode-se reconhecê-las 
pelo seu tamanho, mais reduzido que as europeias e as suas 
caraterísticas fendas.

Gofio

É feita a partir de uma farinha natural, proveniente de diferentes 
cereais tostados e faz parte da dieta canária desde os tempos 
guanches. Isto deve-se principalmente ao fato de não ser calórico 
e ser muito rica em nutrientes e vitaminas.

Azeitonas com molho

Molho tão presente na nossa gastronomia. É perfeito para 
combinar com a azeitona canária

Carajaca

Prato típico à base de fígado de porco. Ideal para uma boa
refeição ou um saboroso aperitivo.

Perna assada

Saboroso e típico prato canário. A perna de porco assada, 
assemelha-se a carne mechá andaluza, porém, as especiarias 
próprias do nosso arquipélago dão-lhe um sabor peculiar.

Queijo escalfado com molho

O ideal é usar um queijo de sabor suave, ou queijo semi-curado.

Sancocho

Peixe salgado que geralmente é servido com batata-doce e molho.

ILHAS CANÁRIAS
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Ensopado de agrião

Prato muito saudável à base de vegetais ao qual se adiciona a
espiga de milho (mazorca, como chamamos nas Ilhas Canárias).

Sopa de Milho

Ensopado à base de milho.

Grão-de-bico composto

Prato cheio de sabor com grão-de-bico e carne,
semelhante às mãos-de-porco ou costelas.

Ensopado canário

Proteínas e vitaminas se juntam neste delicioso ensopado com
grão-de-bico, macarrão e carne.

Caldo de batas

As batatas voltam novamente a serem protagonistas de um 
prato que se pode adicionar um ovo, para torná-lo perfeito.

Cozido canário

É um cozido com personalidade própria, que tem de 
experimentar. Aos ingredientes típicos como: carne de vaca, 
porco, frango, chouriço, bacon e, claro, grão-de-bico, junta-
se especiarias das Canárias, que tão bom sabor dão aos 
alimentos.

Carne de cabra

Carne deliciosa que é acompanhada com amêndoas. Neste 
estufado aproveita-se toda a peça da carne picada e cozinhada 
com os ossos, que lhe dão um requintado sabor.

Roupa velha canária

Prato típico de toda Espanha. No entanto, como em outros 
lugares, nas Ilhas Canárias este prato tem identidade própria 
graças às especiarias da região, que nos lembram alguns dos 
pratos típicos sul-americano.

Coelho com salmorejo

Prato saboroso e equilibrado com o sabor da terra. O Salmorejo 
difere do Andaluz, principalmente pelas diferenças no cultivo 
dos vegetais. O coelho é marinado em salmoura e em seguida 
fritado numa frigideira. O resultado é simplesmente espetacular.

Lapas

Petisco do mar que pode comer grelhado e com molho.
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Moreia frita

A moreia tem uma carne saborosa que em Canárias sabemos aproveitar bem.

Atum marinado

O sabor do Atlântico que não se pode perder. Corta-se o atum em tacos não muito 
grandes, e serve-se acompanhado de alho, azeite, vinho branco, colorau e, segundo a 
receita, especiarias como orégano  e tomilho.

Tollos

Trata-se de carne de cação cortada em tiras que, geralmente é preparada em molho.

Caldeirada de peixe

Prato marinheiro por excelência, que pode ser preparado com diferentes peixes. Está 
cheio de tradição, já que é um prato que vem dos pescadores que, com os frutos do 
mar, elaboravam um guisado com as proteínas necessárias para levar a cabo o seu 
árduo trabalho.

Vieja ou chern

São dois tipos de peixes canários que podem ser preparados de múltiplas formas. 
Se visitar as ilhas, tem que os provar.

Frangollod

Sobremesa elaborada à base de farinha de milho, leite, gemas, açúcar e passas, está 
muito ligada às festividades canárias, como o Dia das Canárias e nas romarias.

Bienmesabe canário

Outra sobremesa típica, que vem dos colonos espanhóis que chegaram às ilhas. É 
feita à base amêndoas e é considerada a mais típica sobremesa canária. Normalmente 
é acompanhada por biscoitos e línguas de gatos.

Banana das Canárias

Quer dizer o rei das bananas, que se distingue pelo seu sabor e sua cor.

Rapadura

Doce típico com açúcar, mel e limão ralado.

Truchas de batata doce

São típicos do Natal e não levam trufa. São umas espécies de empadinhas doces e 
muito saborosas.

Polvito Uruguayo

É uma sobremesa uruguaia, que sofreu modificações para se adaptar ao paladar 
canário, cuja base é feita de biscoito, doce de leite, nata e manteiga. Não lhe vai 
dececionar.
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• Rum de Mel

• Porco preto (Denominação de Origem)

• Chouriço de Teror 

• Mel (Denominação de Origem).

• Mejunje de Santa Lucía (bebida alcoólica 
à base de rum, mel, açúcar e algumas 
plantas)

• Pão de ovo e batata, típico de Teror, San 
Mateo, Tejeda, Artenara ou Juncalillo.

• Pejines (peixe muito pequeno seco ao sol 
e ao ar livre pode ser sardinha, anchova)

• Queijo de flores, fabricado em Santa 
María de Guía, Gáldar e Moya

• Iogurte de cabra Agaete

GRAN CANARIA

Saborea Gran Canaria
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• Batatas antiguas (uma qualidade de batatas com 
caraterísticas próprias, textura, cor, cheiro e sabor)

• Carne festa (pinchos ou brochetas de carne 
acompanhado de hortaliças)

• Costeletas com batatas e ananás
• Batatas recheadas

• Batatas loucas (uma preparação de batatas fritas 
com salsichas cortadas em rodelas ou carne 
assada picada, com cebola e guarnição de queijo 
ralado, acompanhado de diferentes molhos)

• Barraquito (café com leite condensado, licor e 
leite, aromatizado com canela e casca de limão

• Flocos de sal marinho

• Doce príncipe Alberto (uma espécie de tarte cujo 
recheio é uma mousse)

• Arepa de carne desfiada (massa de milho 
semelhante ao pão, que se asse e depois é 
recheada com carne desfiada)

• Fígado de coelho com cebola e vinho tinto

• Amêndoas, amendoados e Queijo de Amêndoa

• Mel de Puntagorda, El Paso, Villa de Mallet, Breña 
Alta ou Puntallana

• Escacho (peixe ruivo, cujo nome científico é 
Chelidonichthys lucerna)

• Bacalhau à garafiana

• Torresmos palmeros

• Crepes recheados

• Canja de peixe e arroz

TENERIFE

LA PALMA

EL HIERRO

Saborea Tenerife
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• Mel de palmeira Guarapo (famoso mel de palma, produzido 
exclusivamente (sem aditivos) a partir da seiva ou guarapo 
da palma das Canárias

• Almogrote (pasta de queijo de cabra canário, variedade 
curada, condimentada com alho, colorau picante, polpa de 
tomate e outras especiarias que servem para barrar, rechear 
e guarnecer

• Biscoitos e Mistela de La Gomera
• Gomerón (bebida típica de La Gomera, obtida através da 

mistura de mel de palma e aguardente de uva
• Leite assado (leite assado é uma sobremesa feita com leite, 

ovos e açúcar e cozida ao forno)
• Bolos de requeijão

• Queijo de cabra
• Carne de Cabrito ou Baifo (cabrito ou baifo, como 

denominado, é a cria da cabra até que deixe de mamar, 
com ele se faz um estufado com diferentes especiarias que 
se acompanhe normalmente com batatas fritas ao cubos).

• Fachenda (sobremesa feita com ovos, leite, amêndoas e 
açúcar)

• Leite Machanga (muito semelhante ao creme inglês)
• Bolinhos de queijo Majorero
• Bolo Majorero (elaborado com farinha de grão de bico)
• Presunto de cabra
• Jareas (são peixes pequenos, abertos e secos ao sol por 

cerca de 4 dias e salgados com água do mar)

• Vinho Malvasía
• Gueldes (variedade de peixe pequeno denominado de peixe 

verde, alongado e muito ativo)
• Sardinhas com molho
• Gofio de Amêndoa (doce canário com farinha de cereais 

tostado, amêndoas e mel)

• Vinho Malvasía
• Gueldes

LA GOMERA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LA GRACIOSA

Saborea Lanzarote
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Fábrica de queijos Cortijo de 
Caideros (Gran Canaria): queijos de 
alta qualidade a base de leite de ovelha.

Fábrica de queijos Cortijos de Pavón 
(Gran Canaria): queijos curados típicos, 
semi-curado e flor.

Fábrica de queijos Luna de Awara (La 
Palma): queijos de cabra que alimentam 
da flora selvagem da região, dando um 
sabor caraterístico.

Fábrica de queijos Las Cuevas (La 
Palma): localizado em Puntagorda, 
produzem queijos à base de leite de 
cabra cru.

Fábrica de queijos La Cabezada (La 
Gomera): não deixe de experimentar 
o queijo ao colorau e orégano, uma 
delícia.

Fábrica de queijos 
O Convento (Fuerteventura): fazem 
demonstrações do modo tradicional de 
produção, inclusive, antes da conquista 
hispânica.

Fábrica de queijos La Villa 
(Fuerteventura): encontrará uma grande 
variedade de queijos típicos como em 
flor ou em óleo.

ALGUNS
QUEIJOS DAS
ILHAS CANÁRIAS

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=facebook&utm_medium=guia
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A// contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=twitter&utm_medium=guia
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=facebook&utm_medium=guia


Adega Bentayga (Gran Canaria)
Adega Los Berrazales (Gran Canaria) Casa do Vinho 
de Santa Brígida (Gran Canaria)
Adega Las Tirajanas (Gran Canaria)
Adega de Viñátigo (Tenerife)
Adega el Lomo (Tenerife) 
Adega Reverón (Tenerife) 
Adegas regionais Valle de Güímar (Tenerife)
Adega de Monje (Tenerife) 
Adegas Tierra de Frontos (Tenerife)
Adegas Noroeste (La Palma)
Adega Teneguía (La Palma)
Adega Tanajara (El Hierro)
Adegas de Martinón (Lanzarote)
Adega La Geria (Lanzarote)
Adegas La Florida (Lanzarote) 
Adegas de Rubicón (Lanzarote)
Adega el Grifo (Lanzarote) 
Museu do Vinho (La Palma)

ADEGAS COM D.O.
O microclima canário ou, melhor dizendo, os microclimas canários já que, mesmo 
dentro das ilhas encontramos climas muito diferenciados, faz das Canárias uma das 
regiões que produzem vinhos com características diferentes e que não encontramos 
em outros lugares.

A tudo isto, há que acrescentar os solos vulcânicos e variedades autótones de uva, 
que fazem do vinho das Canárias um bebida exclusiva.

Atualmente possuímos 10 Denominações de Origem e se visitar uma das nossas 
ilhas, recomendamos que não perca a oportunidade de visitar alguma das suas 
vinhas, pois elas o surpreenderão.

A seguir, mostramos-lhe algumas das suas adegas:



DESFRUTANDO DA 
NATUREZA E DA 

AVENTURA
Os espaços naturais constituem um dos bens 
mais preciosos das Ilhas Canárias. É impossível 
encontrar um único adjetivo que os definem, já que 
são muitíssimos e extremamente diversificados: 
bosques, dunas de areia, vulcões, piscinas 
naturais etc., que se pode admirar caminhado 
pelas suas trilhas, praticando desportes, visitando 
em excursões ou, simplesmente admirando as 
vistas espetaculares e a energia que emana de 
um dos muitos miradouros. 

Em resumo, uma natureza selvagem cheia de 
contrastes que define as paisagens das ilhas com
Parques Nacionais e Reservas da Biosfera, 
formando um dos ecossistemas mais valiosos do 
mundo.

• Barragem de las Niñas: dentro do Parque 
Rural del Nublo, encontramos uma das zonas 
de acampamento mais solicitada na ilha. É 
uma impressionante floresta de pinheiros e 
uma área que se distingue pela observação 
de aves.

• Dunas de Maspalomas: deve pensar que 
está noutro planeta ao ver esta paisagem de 
filme, composta por dunas de areia finas, que 
formam este espaço natural protegido.

GRAN CANARIA
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• Parque Natural de Tamadaba , 
Agaete: é uma área de contrastes onde 
se pode encontrar terrenos escarpados, 
desfiladeiros e a mais importante reserva 
natural de pinheiros da ilha.

• Parque Rural del Nublo, Tejeda: 
reconhecido pela UNESCO como 
Reserva da Biosfera, é o maior da 
ilha. Nele encontra espécies de flora 
autóctone e miradouros com vistas 
deslumbrantes.

• Monumento Natural Barranco de 
Guayadeque, Agüimes: ao longo 
de 15 Km de ribeira, depara-se com 
uma flora autóctone e uma paisagem 
impressionante, com destaque pelas 
casas-grutas que foram habilitadas  
pelos moradores.

• Monumento Natural Caldera de 
Bandama, Las Palmas: a 15 minutos de 
Las Palmas de Gran Canaria econtra-se 
esta impressionante caldeira de origem 
vulcânica que nos leva a imaginar as 
fortes explosões que tiveram lugar aí.

Parque Natural de Tamadaba, Gran Canaria. 
7.500 hectares.
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• Miradouro de la Cilla, Las Palmas: 
no Caminho de La Silla, 3 (Las Palmas) 
encontra este restaurante-mirador para 
desfrutar de belas vistas e a gastronomia 
Canária.

• Miradouro do Pico de Las Nieves, 
Vega de San Mateo: a 1.949 metros 
de altitude descobre este miradouro 
que lhe presenteia com uma vista 
panorâmica sem igual da ilha e das suas 
impressionantes e acidentadas costas.

• Miradouro del Balcón, Las Palmas: 
daqui pode ver a chamada “cola 
de drago”, as falésias em forma de 
ziguezague, que lhe deixará sem palavras

• Miradouro Degollada de Las Yeguas, 
San Bartolomé de Tirajana: Contempla 
a ribeira de Fataga, um desfiladeiro de 
15 quilómetros de percurso, desde o 
miradouro.

• Praia de las Canteras, Las Palmas: 
Praia urbana em Las Palmas de Gran 
Canaria, onde além de apreciar o 
oceano, dispõe  de todos os serviços.

• Praia de Maspalomas e Praia de 
Inglês, San Bartolomé de Tirajana: 
duas das melhores praias de Gran 
Canaria, uma a seguir a outra, com areia 
dourada, perfeita para passar um dia ao 
sol.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=facebook&utm_medium=guia
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A// contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=twitter&utm_medium=guia
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=facebook&utm_medium=guia


• Miradouro de Ortuño: no caminho 
do Teide pela estrada da Esperanza 
encontrará este miradouro. Aprecie 
as vistas do Parque Nacional  antes 
de continuar o seu caminho, de 
certeza que o agradece.

• Paisagem Lunar: caminhar pela Lua 
sem ir ao espaço, é possível neste 
indómito lugar. A erosão contínua 
deu lugar este ambiente, que parece 
ter saído de um filme. A engraçada 
paisagem vai dar-se ao Parque 
Corona Forestal.

• Parque Rural de Teno: este parque 
está constituído sobre um antigo 
vulcão. Além da sua flora, destaca-
se pela sua localização, já que faz 
fronteira com o oceano, dando  
dando lugar a vistas magníficas.

• Parque Rural de Anaga: encravado 
entre montanhas, depara com outro 
parque natural. Seu isolamento  e 
clima suscita uma riqueza natural 
única. Além disso, ao longo de 140 
km2, encontrará algumas casas e  
explorações agrícolas familiares, das 
pessoas que ainda vivem neste meio.

TENERIFE
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• Miradouro de Cherfe: obterá uma 
vista pouco conhecida do Teide, que 
corresponde a sua face ocidental.Além 
disso, poderá ver o vulcão Chinyero e o 
vale de Santiago.

• Miradouro Pico do Inglês: escalando 
o monte de Las Mercedes, não pode 
deixar passar despercebido este 
miradouro encravado na própria rocha.

• Parque Nacional do Teide: 
obviamente não poderia faltar nesta lista 
o pico mais alto de Espanha, um dos 
maiores símbolos das Ilhas Canárias, 
o Teide. Trata-se do Parque Nacional 
mais antigo das Canárias e o terceiro 
da Espanha.

• Vale do Inferno: não se assuste com 
o nome, pois o local é um verdadeiro 
encanto visual. No entanto, deve fazer 
uma reserva prévia porque só se permite 
a entrada de 300 pessoas.

• Malpaís de Güímar: é uma Reserva 
Natural cuja paisagem de origem 
vulcânica ajuda a compreender como 
se formou a ilha.

• Praia das Américas: na famosa Costa 
Adeje encontra este agrupamento 
populacional. É uma das demandas 
turísticas por excelência, já que existem 
diferentes praias, ofertas de ócios e 
muitos hotéis.

• Falésias dos Gigantes: impressionante 
esta formação rochosa que alcance 
600 metros, na sua parte mais alta. A 
melhor forma de contemplá-la é fazendo 
algumas das excursões de barco que, 
entre outras coisas, permite admirar 
espécies de cetáceos que percorrem 
as águas próximas.
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• Miradouro de Bascos: contempla a 
imensidão do oceano neste miradouro 
protegido por trilhos. Em dias claros é 
possível ver a vizinha ilha de La Palma.

• Reserva de Mencáfete: desfruta da 
a natureza desta reserva que alberga 
algumas espécies em vias de extinção, 
cavernas e bosques de sabinas e 
Monteverde herreño.

• Parque Rural de Frontera: deixe-se 
levar pelo contraste entre bosques e 
zonas áridas neste Parque.

• Miradouro de Las Playas: é um lugar 
muito especial onde pode contemplar 
o Atlântico e algumas das praias mais 
bonitas da ilha.

• Miradouro de La Peña: César 
Manrique foi o encarregado de projetar 
este miradouro, que também possui 
um restaurante.

• O Charco Azul: a 49 quilómetros de 
Las Palmas localiza-se este sítio, pouco  
conhecido, porém extremamente 
agradável, em todos os sentidos.

EL HIERRO
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• Bosque de laurisilva de La Llanía: 
uma boa maneira de conhecer a ilha e 
realizar o percurso de La Llanía, que nos 
leva por bosques húmidos e algumas 
impressionantes caldeiras vulcânicas.

• Praia de Tacorón: esta piscina Natural 
faz as delícias de qualquer viajante, 
sobretudo durante a maré alta.

• El Sabinar: acreditará estar num 
conto quando observar as sabinas, 
denominado cientificamente (Juniperus 
phoenicea), retorcidas  pelo efeito do 
vento.

• Tamaduste e seus vulcões: em 
Valverde encontra esta pequena aldeia 
rodeadas de cones vulcânicos e uma 
praia digna de visitas.

• Piscina natural La Maceta: estas 
piscinas naturais constituem o lugar 
perfeito para relaxar desfrutando do sol 
e da água do mar.

• Monumento Natural das Praias: faz 
parte de um espaço natural protegido, 
situado entre Valverde e Frontera.
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LA PALMA

• Parque Natural de Cumbre Vieja: na 
zona centro e sul da ilha, encontra-se  
este parque de grande valor ecológico. 

• Miradouro de Izcagua: é um lugar 
impróprio para apreensivos, pelas suas 
janelas de cristais, a sensação é de voar 
sobre o vale de Izcagua..

• Monumento Natural Vulcões de 
Teneguía: visite o último lugar onde 
houve uma erupção na ilha. Pode-se 
fazer diferentes excursões caminhando 
ou através de rotas de dromedários.

• Miradouro Roque de Los Muchachos: 
Além de um lugar onde se pode desfrutar 
de uma visão panorâmica da ilha, é de 
especial interesse, pois, a sua localização 
permite contemplar as estrelas.

• Parque Nacional Caldeira de 
Taburiente: trata-se de um terreno de 
origem vulcânica, mas que se destaca, 
sobretudo, pela grande quantidade de 
água existente, tanto a superfície como 
no subterrâneo.

• Vale das Angústias: um lugar onde se 
deixa levar pela contemplação das suas 
encostas escarpadas, fruto da erosão da 
água e da ação vulcânica.

• Miradouro do Time: um lugar 
espetacular para desfrutar das vistas do 
vale das angustias.

• Bosque de Los Tilos: no Parque Natural 
das Neves encontra esta Floresta. Trata-
se de um sítio de especial interesse 
ecológico e um exemplo de floresta da 
era terciária.
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• Miradouro da Cumbrecita: contempla 
a caldeira de Taburiente a partir deste 
miradouro. Não se esqueça de fazer a  
reserva antes, porque caso contrário 
poderá não aceder ao mesmo.

• Parque Nacional da Caldeira de 
Taburiente: situado no centro da ilha 
é, por si só, uma das suas principais 
reclame turístico.

• Praia e charcos de Echentive: desfrute 
das praias de areia preta e piscinas 
naturais, perfeito para recuperar forças 
em família.

• Caverna vulcânica de Las Palomas: 
percorre o coração da ilha através deste  
túnel vulcânico de quase 500 metros de 
comprimento.

• Praia de Tazacorte: uma das praias 
mais famosa da ilha que não se pode 
perder.

• A Rota dos Vulcões: caminhe pelos 
sítios mais belos da ilha através desta 
rota de 22 quilómetros.
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• Monumento Natural de Los 
Roques: formado pelas rochas de 
Agando, Ojila, la Zarcita e Carmona, 
este monumento natural permite ter 
uma ideia clara da força e do impacto 
que os vulcões tiveram na formação 
destas ilhas.

• Parque Rural de Valle Gran Rey: 
vistas impressionantes onde se pode 
ver como o homem adaptou-se aos 
terrenos mais abruptos, como se 
pode observar nos sucalcos de cultivo 
encravados nas rochas.

• Miradouro de Abrante: este 
miradouro é uma grande experiência, 
graças ao seu pavimento em vidro 
suspenso, pensa-se que se está a 
voar por cima do precipício.

• Los Órganos: espetacular formação 
natural denominada piton sálico, onde 
o mar forma esta curiosa vista que se 
assemelha a um órgão. A visita deve-
se ser feita de barco.

• Miradouro do Palmarejo: alguns 
argumentam que neste miradouro se 
goza de uma das mais bonitas vistas, 
por isso, não a perca.

• Parque Nacional Garajonay: ocupa 
quase 10% do terreno e é Reserva da 
Biosfera. Podemos visitar um dos os 
melhores exemplos de Monteverde 
canário.

• Roque de Agando: com uma altura 
de 1.250 metros, esta enorme rocha é 
um verdadeiro espetáculo da natureza.

LA GOMERA
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• Miradouro de Las Peñitas: poderá 
contemplar um espetacular deserto, 
um impressionante mistério, um 
oásis que emerge do rio subterrâneo 
sob o vale de Las Peñitas.

• Montaña Sagrada de Tindaya: 
para além de contemplar esta 
elevação, fica a saber que beneficia 
de um grande interesse arqueológico, 
já que os antigos aborígenes a 
consideravam sagrada. Prova disso 
são as gravuras que nela se pode 
contemplar.

• Parque Natural Islote de Lobos: é 
a parte mais jovem de Fuerteventura, 
ou seja, a última que se formou. Seu 
nome deve-se à existência de focas-
monge nos tempos antigos.

• Miradouro de Morro Velosa: a 
paisagem que irá encontrar convida-
lhe à reflexão, observando uma 
panorama completamente diferente 
da conceção que se costuma ter 
desta ilha.

• Parque Natural de Corralejo: 
2.600 hectares de dunas se abrem 
perante os seus olhos neste parque 
natural.

FUERTEVENTURA

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=facebook&utm_medium=guia
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A// contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=twitter&utm_medium=guia
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=facebook&utm_medium=guia


• Praia de Cofete: 12 quilómetros de 
praia quase virgem localizada ao norte 
da península de Jandía.

• Praias de Jandía: a península de 
Jandía oculta algumas das praias 
mais bonitas de Fuerteventura. 
Recomendamos, Praia Costa Calma, 
Praia de Sotavento e Praia de Esquinzo.

• Praia da Pared: se é um amante do 
Surf e ondas, este vai ser o seu paraíso.

• As Praias de El Cotillo: praias 
paradisíacas com boa proteção  contra 
as ondas.

• Calderón Hondo: perto de Lajares 
poderá visitar este espetacular refúgio 
de sonho.

Praia de Cofete, um dos recantos
mais espetacular de Fuerteventura.
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• Miradouro do Río: no Risco de 
Famara descobre este miradouro, 
obra de César Manrique, em perfeita 
harmonia com a natureza.

• Charco dos Clicos: na aldeia 
do Golfo pode visitar esta lagoa, 
praticamente um símbolo da ilha 
pelas suas  cores exuberantes.

• Paisagem protegida de La Geria: 
Já falamos dos vinhos das Canárias, 
pois, aqui poderá visitar um dos 
seus segredos. A vinha cultivada em 
camadas de gravilhas que dão uma 
imagem muito peculiar.

• Parque Natural do Arquipélago 
Chinijo: 700 km2 formam este 
Parque Natural que constitui a maior 
reserva marinha da Europa.

• Parque Nacional de Timanfaya: 
neste parque vai encontrar 25 
vulcões, bem como as denominadas 
Montanhas de Fogo, um espetáculo.

• Praia de Famara: praia com águas  
cristalinas e um clima invejável que 
propicia a prática de todos os tipos 
de desportes. Além disso, na aldeia 
de Famara poderá degustar alguns 
pratos de peixes frescos ao estilo 
canário.

• Praia dos Papagaios: praias 
paradisíacas com águas coloridas 
esverdeadas, azuis e transparente. 
Uma sensação de estar num quadro 
ou cartão postal.

LANZAROTE

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=facebook&utm_medium=guia
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A// contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=twitter&utm_medium=guia
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-nov-2019-lisboa-canarias?utm_campaign=CAMP-NOV19-LISBOA-CANARIAS&utm_source=facebook&utm_medium=guia


• Praia Blanca: praia muito conhecida 
pelos turistas e que dispõe de todos os 
serviços para um perfeito dia em família.

• Parque Natural dos Vulcões: além 
de apreciar a paisagem vulcânica, é um 
lugar ideal para avistar aves marinhas.

• Los Charcones: piscinas naturais não 
muito conhecidas, então pode desfrutar 
de um lugar tranquilo. Para dar maior vista 
a este sítio, há um hotel abandonado.
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• Baja del Ganado: bonita praia, muito 
famosa entre os amantes das ondas.

• Vulcão da montanha amarela: 
escusado será dizer a que se deve 
o nome deste curioso lugar ao qual 
poderá chegar dando um passeio a 
pé ou de bicicleta, desde de Caleta do 
Sebo.

• Praia de Las Conchas: cruzando 
algumas dunas chega-se a esta a 
praia, que é digna de qualquer postal.

• Praia de La Francesa: pequena 
baía de mar azul-turquesa e areia fina. 
Um lugar de retiro que convida ao 
descanso.

• Montanha Bermeja: se tiver tempo, 
faça uma das rotas que lhe permite 
alcançar o cume desta montanha, as 
vistas não irá decepcioná-lo.

LA GRACIOSA

Praias de La Graciosa. 
A ilha é um paraíso desconhecido nas Canárias.
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ALGUMAS IDEIAS E 
PLANOS QUE SE PODE
FAZER EM CADA ILHA

Gran Canaria

• Prática de surf, mergulho, snorkel, windsurf, 
kitesurf, paddlesurf, kayak, jet boat, barco pára-
quedas, banana ou até fly board nas suas praias

• Trekking escalando o Roque Nublo

Tenerife

• Observação de baleias e golfinhos
• Trekking escalando o Pico del Teide
• Caminhadas por Anaga e pelo Vale de Masca
• Lago Martiánez

La Palma

• Snorkel, observação de golfinhos, baleias e 
passeios de barco.

• Tour astronómico 

El Hierro

• Mergulho na Restinga
• Nadar no Charco Azul
• Rotas de bicicleta

La Gomera

• Observação de Baleias
• Praticar o Salto do Pastor

Gran Canaria Blue
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Fuerteventura

• Navegação em catamarã, barco 
pirata, etc. e passeios de barco

• Excursões de buggy, quad e 4x4 
pelas dunas e Cofete

• Surf, Windsurf, Kitesurf, etc

Lanzarote

• Surf, Windsurf, Kitesurf, etc
• Caminhadas
• Catamarã
• Pesca em alto mar e em terra

La Graciosa

• Mergulho
• Catamarã
• Rotas em bicicleta
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FESTIVIDADES E
CELEBRAÇÕES

DESTACADAS
Talvez uma das festas das Ilhas Canárias 
mais conhecidas mundialmente sejam os 
carnavais. No entanto, as ilhas oferecem 
muito mais ao turista: as festas típicas e 
tradicionais. Estas festas, permaneceram 
inalteradas  ao longo de centenas de 
anos. Sem dúvida é a melhor maneira de 
descobrir um pouco mais a nossa forma 
de ser. Seja um participante das festas 
popular, conheça o fervor das nossas 
celebrações religiosas, mova-se ao som 
das danças e prova os produtos típicos 
de cada região, especialmente no dia 30 
de Maio, dia da Comunidade

Gran Canaria 

• Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canária (Janeiro - Março (dependendo 
do ano)

• Carnaval Internacional de Maspalomas 
(Março)

• Festival da Lama (4 á 8 de Julho)

• O Ramo de Agaete (4 de Agosto)

• Nsa. Sra. do Pinheiro (8 de Setembro)

• Festas do Pinheiro (8 de Setembro)

• Festa do Charco (11 de Setembro)
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Tenerife

• O Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 
(entre Fevereiro e Março de acordo com 
o ano)

• Dia das Canárias (30 de Maio)

• Romaria de São Marcos - Tegueste

• Tapetes de Corpus Christi (Maio-Junho)

• A peregrinação de San Isidro Labrador 
(final de Junho)

• Romaria de San Benito Abad (segundo 
Domingo de Julho)

• O barco da Virgen del Carmen e o 
Grande Poder (Julho)

• Virgem da Candelária (14 e 15 de Agosto)

La Palma

• Carnaval de Los Indianos (primeira 
segunda-feira do Carnaval)

• Festas da Descida da Virgem das Neves 
(a cada cinco anos, Junho a Agosto)

El Hierro

• Descida da Virgem de Guadalupe (Cada 
5 anos, segunda-feira após o primeiro 
Sábado de Outubro)

La Gomera

• Descida da Virgem de Guadalupe (Cada 
5 anos, segunda-feira após o primeiro 
sábado de Outubro)

Fuerteventura

• As festas da Virgen de la Peña
    (terceiro sábado de Setembro).

Lanzarote

• Romaria de los Dolores (15 de Setembro)
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Em qualquer época do ano, seja qual for o dia, temos 
oito ilhas para nos divertir, seja em família, com amigos 
ou em casal. Planos de lazer para todas as idades e 
para todos os gostos. Não há tempo para tédio. As 
ilhas oferecem muitas opções para descobri-las de 
uma forma diferente. Pode visitar o mais autêntico 
da identidade Canária, como o mundo aborígine e 
artesanato, até discotecas e pubs de moda.

Gran Canaria

• Casa-Museu Pérez-Galdós, Rua Cano, 6.
• CAAM - Centro Atlántico de Arte Moderno, Rua los 

Balcones, 11.
• Museu Casa de Colón, Rua Colón, 1.
• Museu Canário, Rua del Dr. Verneau, 2.
• Museu de Cueva Pintada, Rua Audiencia, 2.
• Parque arqueológico del Maipés, Barranco de Guayedra. 
• Auditório de Alfredo Kraus, Av. Príncipe de Asturias, s/n.
• Beach Clubs recomendados: Amadores, Anfi del Mar.
• Noite de Pinchos de Vegueta (quinta-feira)
• Mercado do Porto.
• Concertos ao vivo (domingo) La Fábrica de la Isleta.
• Discotecas y pubs: Área Las Palmas de Gran Canaria e 

Maspalomas/Playa del Inglés.

Fonte: Trip Advisor

LAZER

elblog.bintercanarias.com
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La Palma

• Parque Arqueológico de Belmaco (Villa 
de Mazo).

Fuerteventura

• Ecomuseu La Alcogida, Puerto del 
Rosario.

• Casa dos Coronéis, Rua los Coroneles, 
28

• Jardim Botánico de Fuerteventura, La 
Lajita.

• Villa Winter, Diseminado, 3.
• Museu de Salinas del Carmen, Barrio las 

Salinas, 2

Fonte: Trip Advisor

Tenerife

• Discotecas e pubs: 
- Zonas no sul: Los Cristianos, C.C. 
Las Veronicas y C.C. San Telmo
- Zona Norte: Rua La Noria, Avenida 
de  Anaga, La Laguna la zona del 
Cuadrilátero, en Puerto de la Cruz 
Avenida Betancourt y Molina.

• Beach Clubs en la Playa de las Teresitas.
• MUNA, Museu de Naturaleza e Arqueologia, 

Rua Fuente Morales, s/n.
• Museu da Ciência e do Cosmos, Av. de los 

Menceyes, 70.
• Museu da Malvasía e Casa Del Vino de 

Tenerife, Rua San Simón, 49.
• ARTlandya, Camino el Moleiro, 21.
• Casa de Los Balcones, Rua San Francisco, 3.
• Observatório do Teide.
• Museu Guanche, Rua Pepe Floro 5,7.
• Casa Do Carnaval, Rua Aguere, 17.
• Museu do Charuto Palmero (Breña Alta), 

Parque de Los Álamos.
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• Museu do Queijo Majorero, Rua Virgen de Antigua, km 20.
• Caverna Del Llano, Rua Vicente Bello, 11.
• Povoado de la Atalayita
• Centro de Arte Canario - Casa Mané, Rua Salvador Manrique de Lara, s/n.
• Museu Aloe Vera, Av. General Franco s/n

Lanzarote

• Castelo de San José, Ctra. los Castillos.
• Castelo de San Gabriel
• Pubs e discotecas:

Puerto del Carmen: Discotecas, pubs e bares na Avenida de las Playas.
Costa Teguise: zona mais tranquila, restaurantes, bares e pubs.
Playa Blanca: Marina Rubicón Marina. Bares e restaurantes exclusivos
para quem gosta de uma vida noturna com mais cache.
Arrecife: locais de dança para todas as idades e estilos musicais.

• Casa Jose Saramago, Rua Los Topes, 1.
• Fundação César Manrique, Rua Jorge Luis Borges.
• Museu Atlântico, Rua Castillo del Águila, 33.
• Museu Lagomar, Rua los Loros, 2.
• Casa-Museu del Timple, Rua San Miguel, s/n.

Fonte: Trip Advisor
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Muitas lojas de moda das melhores 
marcas, jóias, perfumarias, produtos 
de artesanato, moda das Canárias, 
lojas de souvenir e lojas de vanguarda. 
Tudo o que se procura se encontrará 
nessas áreas de shopping de cada 
ilha. Se está à procura de “folia”, 
tradições e segurança, arte e negócio, 
uma combinação funcional que lhe 
proporciona um dia agradável de 
compras, nada como as melhores 
áreas comerciais das ilhas ao ar livre.

Gran Canaria

• Rua Triana (Las Palmas de Gran 
Canaria)

• Mesa y López (Las Palmas de Gran 
Canaria)

• Boulevard El Faro (Meloneras)
• Mercado de Artesanato e Cultura de 

Vegueta (domingos de 10 a 14, la 
plaza del Pilar Nuevo)

• Centros Comerciais: Boulevard el 
Faro, Las Arenas, El Tablero, Alisios, 
Yumbo Centrum, Las Terrazas 
Parque Comercial Jinamar.

IR ÀS COMPRAS

Rua Triana, Gran Canaria. 
É um dos bairros históricos da cidade.
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Tenerife

• Mercados: Baratillos Los Verdes, La Laguna, Puerto de la Cruz, 
Nuestra Señora de África

• Rua Castillo (Santa Cruz)
• Herradores y Carrera (La Laguna)
• Las Américas (Milla de Oro)
• Centros comerciais: Siam Mall, Meridiano, Ocio & Gran Sur, 

Parque Bulevar
 
La Palma 

• Mercado del Agricultor (Puntagorda)
• Mercado da Villa de Mazo
• Mercado de los Llanos de Argual
• Rua Real O’Daly (Santa Cruz de La Palma)

El Hierro 

• Rua (Valverde)
• Mercado da Frontera na Praça Benito Padrón

La Gomera 

• Rua Real (San Sebastián de La Gomera)
• Mercadillo de Valle Gran Rey (Praça de Lomo de Riego)

Fuerteventura 

• Rua León y Castillo (Puerto del Rosario)
• Rua Primero de Mayo (Puerto del Rosario)
• Centros Comerciais: Atlántico Fuerteventura, Las Rotondas, El 

Campanario

Lanzarote 

• Mercados, dependendo do dia da semana (Arrecife, Puerto del 
Carmen, Teguise, Haría)

• Rua Real (León y Castillo) (Arrecife)
• Centros Comerciais
• Charco de San Ginés
• Zona comercial de Puerto Calero, Playa Honda, Costa Teguise, 

Playa Blanca, Puerto del Carmen
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Está preparado para descobrir as Ilhas Canárias como 
nunca pensou? Aqui sugerimos planos irresistíveis nos 
quais poderá descobrir o mais autêntico de Canárias, 
assim como os seus melhores recantos para ver pores 
do sol, avistamentos de baleias, parques aquáticos, 
zoológicos, rotas para caminhadas, bicicleta, rotas de 
camelo, quad, etc. Ofertas perfeitas para umas férias das
quais não vai parar nem um minuto, que lhe fará mudar 
de  perspetivas descobrindo o melhor das Ilhas Canárias, 
vivendo autênticas experiências.

Gran Canaria

• Parques aquáticos, parques temáticos, aquários e 
jardins zoológicos  

• Caminhadas no Parque Rural de Nublo, dunas de 
Maspalomas, reservas naturais de Inagua e Barranco 
Oscuro, Parques naturais de Tamadaba e Pilancones

• Spa 
• Descobrir a arquitetura da época colonial no bairro de 

Vegueta 
• Experimentar o rum das Canárias mais internacional 

em Arucas 
• Observação de baleias em submarino, barco com 

pavimento de vidro, barco, etc. 
• Andar de camelo pelas dunas de Maspalomas 
• Festa em barcos 
• Trekking e acampamento na Praia Güi Güi 
• Visitar o Barranco de las Vacas 
• Excursões as aldeias pescatórias e cidades do Interior: 

Agaete, Agüimes, Teror, San Mateo, Tejeda, Arucas, 
Tufia, Galdar, Porto de Mohan. Etc.

• Visite o parque arqueológico de Maipés de Agaete 

PARA TI
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Tenerife

• Visitas às Cavernas del Hielo e del Viento
• Visita ao Dragoeiro Milenar 
• Parques aquáticos, parques temáticos, 

aquários e zoológicos 
• Subir em teleférico até Teide 
• Ir à praia de La Tejita, El Médano e de 

Patos 
• Passear por San Cristóbal de La Laguna 

(Património Mundial pela UNESCO), La 
Villa de La Orotava e Santa Cruz 

• Passear pelo Parque Taoro  
• Escalar o Roque del Conde 
• Charco da Laja e Charco del Viento 
• Snorkel para ver tartarugas 
• Ver o pôr do sol em Punta de Teno 

La Palma

• Visitar o Observatório Astrofísico 
• Caminhar pelo Bosque de Los Tilos 
• Praticar Trekking na rota dos vulcões 
• Nadar no Charco Azul, Piscinas das Fajana 

(Barlavento) e Charcos de Echentive 
• Visitar as salinas e o feral de Fuencaliente 
• Perder pelo Cubo de la Galga 
• Visitar a Praia de Nogales (Puntallana), 

Praia de Cancajos e Praia de Tazacorte 
• Contemplar as vistas de La Cumbrecita 
• Admirar Los Llanos desde El Time 
• Passear entre os dragoeiros de Buracas 
• Visitar a vila de pescadores El Tablado 

Garafía), San Andrés e Sauces 
• Observar as rochas da Garafía 
• Ver a Cascata de Cores (Taburiente)
• Imortalizar a arquitetura de Santa Cruz 

de La Palma, as varandas da avenida 
marítima 

• Visitar a caverna vulcânica das Pombas 
• Passear pelos Los Llanos de Aridane
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El Hierro

• Rotas para caminhadas 
• Aproveitar as piscinas naturais: El Charco Azul, Los Sargos, Tacorón, La Pote, 

Charco Manso, Pozo das Calcosas, Tamaduste e La Caleta
• Ir até o farol de Orchilla
• Aventurar no Bosque de laurisilva de La Llanía 
• Reservar uma mesa para jantar no restaurante Mirador de la Peña e desfrutar 

do espetáculo do pôr do sol  

La Gomera

• Descubra praias selvagens: Praia de La Caleta, Santa Catalina, Alojera, del 
Medio, de Vueltas, de Argaga e de La Guancha.

• Rotas para caminhadas pelo Parque Nacional Garajonay, Las Creces, El Raso 
de la Bruma e Las Mimbreras.

• Apreciar o pôr do sol no Valle de Gran Rey, Fortaleza de Chipude, Praia do 
Inglês na Praia de la Calera 

• Passear pelas ruas de San Sebastián 
• Descubrir o Assobio Gomero
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Fuerteventura

• Parques aquáticos, parques temáticos, aquários e zoológicos 
• Ver o pôr do Sol em La Pared
• Entrar nas cavernas de Ajuy e vulcão Calderón Hondo 
• Excursão á Ilha de Lobos e El Cotillo 
• Visitar as Praias de la Barca, Praia Disco del Paso, El Cotillo, Praia de Mal 

Nombre, del Matorral, de Ojos e Morro Jable 
• Ver a Praia de Cofete desde de cima e aproxime-se da sua costa 
• Subir ao Farol de Entallada
• Relaxar em Pozo Negro e Corralejo 
• Passear entre casas brancas na encantadora vila Betancuria 
• Visitar Tindaya, a montanha sagrada dos aborígines 
• Visitar o Barranco de los Enamorados ou Los Encantado

Lanzarote

• Parques aquáticos, parques temáticos, aquários e zoológicos 
• Ver La Graciosa e o arquipélago Chinijo, no Mirador del Río 
• Visitar la Cueva de los Verdes, onde encontramos duas galerias de duas etapas 

vulcânicas diferentes 
• Visitar a vila de Haria e Casa Museu de César Manrique e a cidade de São 

Bartolomeu 
• Passear pelas ruas e o mercado de Teguise: esta vila tornou-se um atrativo 

turístico e o seu mercado uma referência para qualquer viajante 
• Visitar Jameos del Agua 
• Apreciar as vistas das Salinas de Janubio e da praia de Famara ao entardecer 
• Sentir as ondas quebrando em Los Hervideros
• Conhecer a história do Eremitério de los Dolores 
• Passear pelo Jardim dos Cactos 
• Visitar Praia Mujeres e Papagayo 
• Conhecer as vilas do interior de Tías, Yaiza, Uga e Golfo
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COMO 
DESLOCAR-SE DO 

AEROPORTO

          Táxis

Terminal. Piso 0. Chegadas.

          Autocarros interurbanos

• Linha 1: Las Palmas de Gran Canaria-Puerto de Mogán a cada 20 minutos
• Linha 5: Las Palmas de Gran Canaria-Farol de Maspalomas
• Linha 60: Las Palmas de Gran Canaria-Aeroporto
• Linha 66: Farol de Maspalomas-Aeroporto

Tenerife Norte

          Táxis

Terminal. Piso 0. Chegadas.

          Autocarros interurbanos

• Linha 20: Santa Cruz-La Laguna-Aeroporto Norte
• Linha 30: Puerto de la Cruz--Aeroporto Norte
• Linha 104: Santa Cruz - Aeroporto Norte - Puerto de la Cruz 
• Linha 343: Porto de la Cruz -Aeroporto Norte-Aeroporto Sul-Los Cristianos

GRAN CANARIA

TENERIFE

Aqui vai encontrar todas as informações necessárias para chegar ao seu destino. 
No entanto, não perca o pacote Binter que inclui: voos, autocarros e barco para se 
deslocar a onde desejar.
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Tenerife Sul

          Táxis

Terminal. Piso 0. Chegadas.

          Autocarros interurbanos

• Linha 40: Costa Adeje-Los Cristianos-Aeroporto Sul
• Linha 111 Santa Cruz-Aeroporto Sul 
• Linha 711: Santa Cruz-Aeroporto Sul-Los Cristianos-Costa Adeje
• Linha 343: Porto de la Cruz-Aeroporto Norte-Aeroporto Sul-Los Cristianos
• Linha 415: El Fraile-Aeropuerto-San Isidro

          Táxis

Terminal. Piso 0. Chegadas.

          Autocarros interurbanos

• Linha 500: Santa Cruz de La Palma-Los Cancajos-Aeroporto

          Táxis

Terminal. Piso 0.

          Autocarros interurbanos

• Linha 10: Valverde-Aeroporto

LA PALMA

EL HIERRO

bintercanarias.com     elblog.bintercanarias.com
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          Táxis

Terminal. Piso 0. 

          Autocarros interurbanos

• Linha 6: Valle Gran Rey-Aeroporto
• Linha 7: Valle Gran Rey-San Sebastián de La Gomera

          Táxis

Terminal. Piso 0.

          Autocarros interurbanos

• Linha 3: Porto do Rosário-Caleta del Fuste-Las Salinas
• Linha 10: Porto del Rosário-Morro Jable
• Linha 16: Porto del Rosário-Gran Tarajal

          Táxis

Terminal T1. Piso 0. Chegadas
Terminal T2. Piso 0. Chegadas

          Autocarros interurbanos

• Linha 22: Arrecife-Aeroporto
• Linha 23: Arrecife-Aeroporto-Praia Honda
• Linha 161: Aeroporto-Porto del Carmen-Praia Blanca
• Linha 261: Playa Blanca-Porto del Carmen-Aeroporto

          Ferry  

Do Porto de Órzola (Cada 30min). 
Autocarros do aeroporto de Lanzarote e Ferry incluído com Binter

LA GOMERA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LA GRACIOSA
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Por que voar 
conosco é uma 

experiência única?
Vantagens gratuitas pensadas em ti.

Aproveite esses serviços sem nenhum custo
 que fazem o seu voo ser único.

Snack de cortesia 
a bordo

Seleção de 
assentos

Jornais

Mais espaços entre 
assentos

Bagagem de porão 
e mão incluída
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