
ROTA SUSTENTÁVEL POR EL MÉDANO E A RESERVA
NATURAL ESPECIAL DE MONTAÑA ROJA 

Esta rota permite percorrer a pé o litoral da 
localidade de El Médano e a Reserva Natural 
Especial de Montaña Roja, no município de 
Granadilla de Abona. A  primeira parte do 
recorrido transita pelo bairro antigo de El 
Médano que ainda conserva seu tradicional 
ambiente marinheiro. Desde a praza principal 
parte um passeio marítimo frente às praias de 
El Médano e Leocadio Machado. Ao fim do 
passeio, o caminho continúa pela praia e 
adentra-se na Reserva Natural Especial de 
Montaña Roja, donde podemos encontrar 
muitos elementos naturais de interesse: 
humedais, dunas, aves limícolas e migratórias, 
singulares formações geológicas (sismitas) e, 
claramente, o cone vulcânico de Montaña Roja.
Desde o topo do vulcão, a 171 metros de 
altitude, obtém-se umas espectaculares vistas 
de toda a geografia sul da ilha, destacando a 
praia de La Tejita, na parte oeste da montanha.

Descrição geral

Localização geral: El Médano. Município de 
Granadilla de Abona. Ilha de Tenerife

Tipo de rota: caminhada temática 
(vulcanologia, turismo, mar e património 
histórico).

Tipo de itinerário: linear (ida e volta).

Início e fim: Plaza Roja (El Médano).

Duração aprox: 2,5 horas (com subida a 
Montaña Roja).

Distancia aprox: 7,4 Km (4 Km se opta-se por não subir à 
Montaña Roja).

Desníveis e Declives: 
- Altitudes: mín. 1 msnm; máx. 170 msnm (se opta-se por     
subir a montanha).
- Declives: 32%, -33%.

Grau de dificuldade: médio (se opta-se por ascender 
Montaña Roja).

Dificuldades técnicas específicas: se opta-se por subir a 
montanha deve-se ter em conta que há secções 
escorregantes em baixada, com exposição geral a vento 
forte. Não recomendável para pessoas com vertigem ou 
passo inseguro.

Lugares de interesse: 
- Playa Chica e cais.
- Praza e praia de El Médano
- Praia Leocadio Machado 
- Cone vulcánico de Bocinegro 
- Llano de La Mareta 
- La Mareta
- Topo da Montaña Roja
- Praia de La Tejita.
- Búnkers.

Normativa: grande parte da rota decorre pelo interior da 
área protegida Reserva Natural Especial de Montaña 
Roja. Deve-se respeitar as normas indicadas na 
sinalização oficial existente. Respeite as Normas de 
Conservação.

Outras informações a ter em conta: se não deseja-se 
subir ao topo do vulcão, aconselha-se subir ao cone de 
Bocinegro, de só 36 metros de altitude. 

Conexão com outras rotas SOSTURMAC:
- Rota do Irmão Pedro.
- Rota ITER - Montaña Pelada.

Ficha técnica

Fotografía: webtenerife.com



Praia Chica e cais

Praza e praia de El Médano

Praia Leocadio Machado

Planificar a rota adequadamente, consultar a 
predição meteorológica, fazer a rota 
acompanhado e comunicar o itinerário a 
realizar e a hora prevista de retorno, para 
facilitar sua localização. É importante dispor de 
um seguro de acidentes e responsabilidade civil 
adaptado à actividade a realizar.

Lembre-se: ante qualquer problema sério não 
duvide em chamar ao telefone oficial de 
emergências (012)

Equipamento imprescindível
Segure-se de levar a informação necessária 
para realizar a rota. Ademais, deve levar água e 
comida suficiente, roupa e calçado apropriados 
e telefone móvel.

Esta rota é um Produto Turístico Sustentável 
desenvolvido no projecto SOSTURMAC para 
contribuir à integração dos novos valores na 
dinâmica turística e desta forma fomentar sua 
conservação.  

Deve realizar as rotas da forma mais sustentável e responsável 
possível. Por isso, fundamentalmente, deve reduzir tudo o possível a 
marca de carbono associada à realização desta actividade e, sobre 
tudo, deve respeitar a natureza.

Recomendações de segurança

Código do viajante responsável 

Localização geral: 
Costa del Municipio de Granadilla de Abona

Cono vulcánico de Bocinegro

Llano de La Mareta

La Mareta

Topo de Montaña Roja

Praia de La Tejita

Búnkers

Planificar a rota adequadamente, consultar a predição meteorológica, fazer a rota acompanhado e comunicar o 
itinerário a realizar e a hora prevista de retorno, para facilitar sua localização. É importante dispor de um seguro de 
acidentes e responsabilidade civil adaptado à actividade a realizar.
Lembre-se: ante qualquer problema sério não duvide em chamar ao telefone oficial de emergências (012)

Equipamento imprescindível
Segure-se de levar a informação necessária para realizar a rota. Ademais, deve levar água e comida suficiente, roupa 
e calçado apropriados e telefone móvel.

Esta rota é um Produto Turístico Sustentável desenvolvido no projecto SOSTURMAC para contribuir à integração dos 
novos valores na dinâmica turística e desta forma fomentar sua conservação.  
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O Projecto SOSTURMAC não faz-se responsável das possíveis consequências que podam derivar-se do emprego da informação 
contenida em esta publicação (ano de edição: 2020)


