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Sortides 2021 25 d’agost de 2021

01 de setembre de 2021

10 d’octubre de 2021

04 de desembre de 2021

Un recorregut per dues de les illes més belles de l'Arxipèlag Canari i una incursió a un dels 

paradisos de la biodiversitat del continent Europeu. Tenerife, amb el Teide com a sostre Nacional i 

La Gomera, considerada Patrimoni de la Humanitat i Reserva de la Biosfera. 

Un viatge per a tota la família on descobrirem la cultura Colombina i les tradicions de les Illes, admirarem i

recorrerem paisatges únics com el Parc Nacional las Cañadas del Teide i el Parc Nacional Garajonay,

observarem les estrelles acompanyats d'experts astrònoms, navegarem en ferri i coneixerem els secrets

de les maniobres marítimes, albirarem cetacis entre aigües cristal·lines i ens banyarem en unes platges

idíl·liques de postal.

Perquè t’encantarà

• Viatjaràs en grup reduït i especialitzat guia

acompanyant.

• Allotjament en Eco Hotels o Cases Rurals, la majoria 

reservats en la seva totalitat pel nostre grup.

• Descobriràs La Cultura Colombina i les Tradicions 

de les illes (Tenerife i La Gomera).

. 

• Navegaràs per aigües cristal·lines, albiraràs cetacis i

et banyaràs en platges idíl·liques.

• Recorreràs paisatges únics al P.N. las Cañadas del

Teide i el P.N. Garajonay.

• Observaràs les estrelles de nit, acompanyats 

d'experts astrònoms ..

07 dies / 06 nits

Tenerife i La Gomera: 
Cultura, Tradicions 
i Biodiversitat850€

Consultar descomptes per a nens
p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Trasllats en furgoneta de 6-9 places segons el programa. 

• Guia local acompanyant especialitzat durant tot el 

recorregut. 

• 6 nits d'allotjament en Eco hotels / cases rurals. (3 nits a 

Tenerife + 3 nits a La Gomera) 

• Règim d'Allotjament i Esmorzar. (Inclòs 1 dinar a 

Tenerife + 1 Sopar a La Gomera)

• Visita al Centre d'Interpretació de la Orotava. 

• Visita al Parc Nacional Cañadas del Teide (Excursió a 

peu amb pujada en Telefèric fins al cim) 

• Observació nit d'estrelles en privat amb telescopi 

Astronòmic.

• Taller de navegació en el Ferri amb visita al lloc de 

comandament i explicació maniobres marítimes. 

• Sortida en vaixell privat per observació de cetacis i bany 

en una cala oberta. 

• Visita al Parc Nacional Garajonay (Visita al centre 

d'Interpretació i trekking privat adaptat al grup) 

• Ruta Colombina a Sant Sebastià de la Gomera. 

• Activitat de Surf per als més atrevits.

• Assegurança d'Assistència en viatge bàsic. Més 

informació a: http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel en cas de 

necessitar transport regular des de la vostra ciutat 

d'origen.

• Contractació d'una assegurança de cancel·lació incloent  

Força Major per 32 €. 

• Suplement Individual 250 €

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

ALLOTJAMENTS: En tots els nostres tours i circuits utilitzem
allotjaments singulars i/o hotels i cases rurals. La major
part de les vegades reservats en exclusiva. Tots els
establiments testats i amb certificat de COVID-free.

COTXES PROPIS: Fem servir cotxes limitats a 6 o 9 places,
acompanyats amb un guia. Ens permet tant garantir la
seguretat del grup com la total llibertat de moviments

MATERIAL I NETEJA: Durant les sortides comptem amb una
farmaciola sanitària, alcohol i gels desinfectants, així com
guants i mascaretes per complir amb les recomanacions de
prevenció i sanitat.
Els vehicles seran esterilitzats amb una làmpada
ultraviolada dos cops al dia.

GRUPS REDUÏTS: 
Grups reduïts, entre 6 i 14 persones en 2 furgonetes, amb 
guia acompanyant i un guia local. Animador infantil a partir 
de 6 nens 

GARANTIA: ServiTravel complirà amb la normativa
actualitzada dels viatges combinats i amb aquelles altres
que poden ser imposades per les autoritats competents en
cada moment i en cadascuna de les ciutats, comunitats i
regions visitades.

Seguretat COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/
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TENERIFE – ALBIRAMENT DE CETACIS - TENERIFE

Esmorzar a l'hotel. Després de l'esmorzar sortirem per fer un Safari Marítim en recerca de

mamífers marins que poblen les aigües del corredor entre les illes de Tenerife i la Gomera. Podem

trobar fins a 21 espècies diferents en aquestes aigües, des de la gegantesca balena blava i els

simpàtics dofins fins a la terrible Orca. En acabar l'activitat desembarcarem i ens dirigirem a El

Médano, una platja de més de 2 km considerada una de les platges amb més encant del sud de

Tenerife, destaca per la bellesa de la seva fina sorra grisa, les seves aigües transparents i la

majestuosa vista del con volcànic Muntanya Vermella. Molts la consideren el paradís del surf i els

més atrevits podran practicar i / o aprendre aquest esport nàutic. Finalitzada l'activitat retorn a

l'Hotel. Allotjament.

DIA

3

ORIGEN – TENERIFE

Arribada a Tenerife i trobada amb el guia a l'hora indicada per traslladar-nos fins l'Hotel.

Posteriorment ens dirigirem al Centre d'Interpretació de la Orotava, llar i museu d'Alexander Von

Humboldt i Telesforo Bravo, els dos naturalistes que tant van viure i estimar aquesta terra. El Centre

compta amb nombrosos panells, pantalles, locucions, simulacre de tub volcànic, maquetes, vitrines i

interactius. A més d'una zona destinada a sala d'actes, on s'ofereix una projecció d'uns 8 minuts

sobre el Parc Nacional, conté una exposició en la qual es recorre l'illa de Tenerife en una doble

vessant: altitudinal (de la costa al cim) i històrica (a través de les mirades de visitants il·lustres).

Finalitzada la visita retorn a l'Hotel. Allotjament.

DIA

1

TENERIFE – P.N. LAS CAÑADAS DEL TEIDE - TENERIFE

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada sortirem a visitar el Parc Nacional Cañadas del Teide.

Gaudirem de paisatges que et semblaran d'un altre planeta. Respirarem l'aire pur del pic més alt

d'Espanya. Caminarem entre la lava volcànica i ens sentirem minúsculs al veure l'impressionant

entorn declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Pujarem pels boscos de Laurisilva fins

travessar el mar de núvols i els seus pins canaris. Farem un fàcil sender interpretant la fauna i la

flora i el mític cim del Teide, així com d'algunes pel·lícules fantàstiques que es van rodar en

aquestes terres. Dinar al Restaurant. Al capvespre farem una activitat d’albirament del firmament

amb un telescopi. Allotjament.

DIA

2

Origen Tenerife Tenerife

Tenerife TenerifeP.N. Las Cañadas del Teide

Tenerife TenerifeAlbirament de Cetacis
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TENERIFE – SAN SEBASTIÀ DE LA GOMERA - HERMIGUA

Esmorzar a l'hotel. Després de l'esmorzar sortirem per embarcar en el ferri que ens portarà fins a

l'illa de la Gomera. Al ferri, per als més petits, crearem un espai de navegació i després d'explicar

com funcionen els vaixells, el capità de la nau ens convidarà a la torre de comandament per a

presenciar les maniobres de navegació. A la nostra arribada, i abans d‘anar al nostre allotjament a la

localitat d'Hermigua, farem una parada cultural per conèixer la història colombina d'aquesta illa

Patrimoni de la Humanitat. Si el viatge de Colom cap a Amèrica es considera com un dels periples

més importants realitzats mai, no hem d'oblidar que va ser precisament des d'aquí que el marí

genovès va deixar anar amarres rumb a la immortalitat. La Gomera és doncs, història, i aquestes

importants manifestacions històriques estan íntimament lligades a la gesta colombina, i a les més

fondes tradicions ancestrals. Allotjament.

DIA

4

HERMIGUA – P.N. GARAJONAY - HERMIGUA

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada sortirem per realitzar un dia de senderisme pel Parc Nacional

de Garajonay. En arribar al Parc Nacional visitarem el Centre d'Interpretació, equipament del Parc

amb una àmplia i interessant exposició sobre diferents aspectes del Parc i de l'Illa. Compta amb

diverses sales d'exposició, sala d'audiovisuals, jardins amb una mostra etnobotànica i de la

vegetació de les illes, així com tallers d'artesania on es treballen i venen productes locals.

Finalitzada la visita al centre d'Interpretació ens endinsarem a la selva de Laurisilva per realitzar en

grup un trekking per un sender fàcil i sense excessiva dificultat. Garajonay està format per una

espessa selva conformada per diferents espècies vegetals, embolicada freqüentment per un mar de

núvols que dóna al bosc un aspecte màgic. Aquestes boires, provoquen una càrrega d'humitat

interceptada pel propi bosc essencial per a la seva pròpia supervivència en un territori insular

dominat per l'aridesa. Aquest bosc, sempre verd, rep el nom de laurisilva, que significa selva de

llorers. Finalitzada la visita retorn a l'Hotel. Allotjament.

DIA

5

Hermigua HermiguaP.N. Garajonay

Tenerife HermiguaSan Sebastià de la Gomera
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HERMIGUA – SAN SEBASTIÀ DE LA GOMERA - HERMIGUA

Esmorzar a l'hotel. Després de l'esmorzar sortirem per fer un recorregut per la Ruta Colombina de

Sant Sebastià de la Gomera. Tots els edificis es troben en la mateixa avinguda de la capital de la

Gomera. Deixarem una estona lliure per a compres i passejades. A la tarda farem un recorregut per

visitar alguns dels enclavaments importants de les llegendes i històries dels guanches gomeros. A

l'hora indicada retorn a l'Hotel. Aquesta nit farem un sopar de comiat. Allotjament

DIA

6

HERMIGUA – TENERIFE - ORIGEN

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada sortirem per per agafar el ferri i posterior trasllat a l'aeroport

DIA

7

Tenerife HermiguaSan Sebastià de la Gomera

Hermigua OrigenTenerife
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INFORMACIÓ IMPORTANT

Vols fins Tenerife i retorn NO inclosos.

Consulteu directament amb ServiTravel en cas de necessitar transport regular des de la 

vostra ciutat d'origen.

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.

HOTELS PREVISTOS

Hotel Ciutat

Hotel Rural San Miguel TENERIFE

Hotel Rural Casa de Los Lugo LA GOMERA

AVANTATGES DE VIATJAR EN FAMÍLIA  Dte.

Primer nen * 50 %

Segon nen * 40 %

* Menors de 12 anys compartint amb dos adults

* Famílies monoparentals acreditades compartint amb un adult

Famílies nombroses (dte no acumulable sobre el preu d’adult) 5 %

Guia acompanyant

Guia local especialista

Serveis privats amb un mínim de 6 persones

Animador infantil en les visites (6 nens)


