
ROTA SUSTENTÁVEL MONUMENTO NATURAL
“MONTAÑA DE IFARA Y LOS RISCOS”

Esta rota linear, de dificuldade baixa, permite 
percorrer a pé o Monumento Natural de 
Montañas de ifara y Los Riscos, no município de 
Granadilla de Abona. Trata-se de dois cones 
vulcánicos bem conservados que erigem-se 
sobre um vasto campo de tobas pumíticas. Na 
zona registam-se enclaves de património 
arqueológico e etnográfico de alto valor. A 
vegetação compõe-se de tabaibas, cardones, 
aulagas, cornicales, inciensos, lavándulas, 
gamonas, etc. A avifauna é formada por 
camineros, pájaros moros e alcaudones.

Fotografía: webtenerife.com

Descrição geral

Localização geral: município de Granadilla de 
Abona. Perto de San Isidro e do ITER. Por 
encima da auto-estrada TF-1.

Tipo de rota: caminhada temática 
(vulcanologia, arqueologia, etnografia e 
botânica)

Tipo de itinerário: linear (ida e volta).

Início-fim e breve descrição do itinerário:

Partindo da estação de serviço 
REPSOL-Chasnera (TF-1, em direção sul; código 
plus: 3FF8+F5 San Isidro), toma-se o caminho 
de terra que decorre pelo lado sul do espaço 
protegido e termina na parte norte da Montaña 
de Ifara. Ali o caminho termina, e

empreende-se a volta. Também pode-se aceder 
directamente desde o ITER.

Distancia aprox: 7,8 Km (adicionar 4 Km se a saída é 
desde o ITER).

Duração aprox: 3 horas (adicionar 1,5 horas se a saída é 
desde o ITER).

Desníveis e Declives: 
- Altitudes: mín. 99 msnm; máx. 221 msnm. 
- Declives: 25%, -25%.

Grau de dificuldade: baixo.

Dificuldades técnicas específicas: não existe sinalização.

Lugares de interesse: 
- Barranco del Callao.
- Montaña de Los Riscos.
- Llanos de Ifara.
- Montaña de Ifara.

Normativa: grande parte da rota decorre pelo interior da 
área protegida Monumento Natural de Montañas de 
Ifara y Los Riscos. Deve-se respeitar as normas gerais de 
conservação do entorno e os sendeiros existentes.

Outras informações a ter em conta:
Não há sendeiros oficiais habilitados, nem sinalização, 
assim que segue o itinerário proposto.
Não há fontes de previsão de água durante o itinerário.

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

Ficha técnica



Barranco del Callao

Montaña de los Riscos

Llanos de Ifara

Montaña de Ifara

Sem Escala

N

Localização geral: 
Costa do Município de Granadilla de Abona

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)

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
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Cartografía base: grafcan.es

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.  


