
ROTA SUSTENTÁVEL DA CAÑADA LAGUNERA

Rota de trekking que permite percorrer e 
conhecer as paisagens e o património 
associado ao anelo dos antigos caminhos ou 
“cañadas” dos pastores que rodeiam a cidade 
de La Laguna desde épocas pré-coloniais. A 
Cañada facilita um passeio sobre uma cadeia 

rodeia a Vega Lagunera. No seu traçado 
oferece-se um circuito enriquecedor com uns 
panoramas cambiantes para todo o entorno, 
com a mirada tanto para o Vale de Aguere 
como para outros pontos culminantes do 
exterior.

Descrição geral

Localização geral: cadeias de montanhas que 

Tenerife).

Tipo de rota: rota de caminhada temática 

Tipo de itinerário: 
de fazer tramos lineares).

Início:

Fim: Casa de Los Capitanes

Distancia aprox: 
completo).

Duração aprox: 
circular principal).

Desníveis e Declives: 
- Altitudes: mín. 542 msnm; máx. 817 msnm. 
- Declives: 46%, -57%.

 méio-alto.

Trata-se de uma rota comprida e exigente, 
recomenda-se realiza-la em etapas ou por partes. Em 
qualquer caso, em inverno há que calcular bem as 
horas de luz.
A rota não está homologada nem sinalizada como tal. A 
grande quantidade de caminhos e cruzes fazem fácil 
que o caminhante confunda-se de direção e caminho. 
Por isso recomenda-se o uso de um serviço de guia. 

Lugares de interesse: 

- Vega Lagunera
- Montaña de la Gallardina.
- Gonzalianes.
- Miradouro de Jardina.
- Monte de Las Mercedes.
- Parque Rural de Anaga.
- Mesa Mota.
- Lomo de Bandera.

Outras informações a ter em conta:
Tanto a Asociación de Amigos de la Cañada Lagunera, 
como a de sendeiros do CICOP organiza, com 
frequência, rotas guiadas pela Cañada Lagunera 

interior da área protegida Parque Rural de Anaga. Há 

existente. Em inverno levar protecção para frio e casaco 
impermeável.
O percurso coincide com vários pontos de ónibus, 

Conexão com outras rotas SOSTURMAC:
- Passeio “De la Villa Abajo a la Villa Arriba”.

Ficha técnica

Fotografía: pixabay.com



Lembre-se:

Equipamento imprescindível

Recomendações de segurança 

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)

Código do viajante responsável

SOSTURMAC

Localização geral: 

541 m

600 m

675 m

750 m

817 m

5 km 10 km 15 km 24,8 km20 km

N


