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Unes vacances a Lanzarote
Des  de  fa  alguns  anys  que  amb la  meva  família 
anem a estiuejar a l'illa de Lanzarote.

Com  ja  fa  molt  de  temps  que  hi  anem,  la 
preparació del viatge ens la fem nosaltres mateixos 
en  comptes  d'anar  a  una  agència  perquè  ens 
organitzi el viatge.

Truquem  al  mateix  hotel  sempre  i  parlem 
directament amb la persona que ens atén des de la 
primera vegada que ens hi vam allotjar.

També comprem on-line   els bitllets de  l'avió per 
poder arribar a l'illa.

Només d'arribar-hi,  el  primer  que fem és  anar  a 
l'hotel  per  poder  deixar  el  nostre  equipatge  a 
l'habitació.  Entrem  a  recepció  i  ens  agafen  les 
maletes per poder-les portar a l'habitació i també 
ens ofereixen alguna cosa per beure.

A l'endemà, unes de les coses que poden estar bé és 

visitar el Llac Verd, el seu nom és la conseqüència 
de  les  pedres  verdes  que  fan  que  l'aigua  tingui 
aquest color.

Després pots anar al Teide, que és un volcà que hi 
ha  a  l'illa.  En acabar  de fer  la  pujada tornem a 
l'hotel  i  dinem, i  el  que queda de tarda  la  pots 
passar passejant pel  passeig de Playa Blanca, un 
lloc molt animat on hi ha moltes botigues.

A l'endemà, pots anar al Puerto del Carmen que és 
un centre comercial, però petit.

Si és  dissabte, pel matí, pots anar  al mercat.

Els altres dies pots anar a l' Arrecife o a la costa de 
Teguise que és un lloc molt bonic per visitar.

Mapa de Lanzarote per fer el vostre itinerari

Gastronomia: 
Un dels plats típics són les Papas arrugadas amb 
Mojo Picón.

Les patates es bullen senceres amb la pell fins 
que quedin toves.

La salsa Mojo Picón es fa amb all, bitxo, pebre 
vermell,  vinagre,  oli  i  sal.  Tots  aquests 
ingredients  es  matxuquen  fins  fer  una  salsa 
consistent.
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