Tf: 649264082 para situacións imprevistas, soamente activo os días de actividades .

PR®
XANEIRO
Domingo 14

 9:00 Fontiñas / 9:15 Praza de Vigo

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta por Vilatuxe (Lalín)
A ruta transcorre pola Serra do Candán, polos vales do rio Deza e o rego de Grove. Partiremos do lugar
de Franqueira, pasaremos polas aldeas de Bustelos, Grobas, Ameixedo e Porto Martin para volver ao
punto de partida. Hai curtas e intensas subidas por carreiros de montaña e cruces de rios por poldras.
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4

800 m
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 9:00 C.S.C.Fontiñas / 9:15 Praza de Vigo

 Pedro Carballo

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta dos muíños do Seixo (Cerdedo)
Esta ruta transcorre por un dos tramos máis fermosos do río Seixo. A primeira parte lévanos por un bosque
de carballos centenarios, atopando ao noso paso muíños e pontellas. Camiñaremos por unha calzada
romana e veremos algunhas igrexas e capelas de gran valor artístico. Por último achegarémonos á fervenza
do río Seixo.

15 km
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 Maví / Fernando de Arana
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PR®
FEBREIRO

 9:00 Praza de Vigo / 9:15 C.S.C. Fontiñas

Domingo 4

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta polas Fragas do Eume (Pontedeume)
Visitaremos as Fragas do Eume, as fragas costeiras mellor conservadas de Europa. Sairemos dende a
desembocadura, pola marxe oposta ao camiño máis habitual que ofrece unha perspectiva non moi coñecida.
Alcanzaremos o camiño dos Encomendeiros, que seguiremos ata o Sesín, un afluente do Eume que nos
levará por un fermosísimo paraxe. Visitaremos o Mosteiro de Caaveiro para logo ascender ata O Pazo.

14 km
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 9:00 Praza de Vigo / 9:15 C.S.C. Fontiñas

 Carlos Sierra

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Nome da
(Concello).
Dende
os Ruta
muiños
de Carral ao alto de Xalo (Carral)
Cadro para engadir pequena descripción e fotos.
Nesta ruta veremos os magníficos 14 muíños de Carral no río Abelleira, e os Pazos das Cadeas e Vilasuso.
Subiremos ao miradoiro de Xalo, cunha impresionante vista de toda a comarca, descendendo polo Rego das
Xesteiras, un paseo fluvial con varios muíños e pontes de madeira que iremos cruzando dunha beira á outra,
para acabar en Celas.

20 km
C. D. FONTIÑAS
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 Marian Trespaderne / Rafa
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PR®
MARZO

 9:00 Praza de Vigo / 9:15 C.S.C. Fontiñas

Domingo 4

 35 máx.

35 €

Socios temporais ou fixos sen federar 38 €
Apuntarse soamente ao cocido 20 €

Ruta do Cocido. Costa da Égoa (Carral)
Iniciamos a ruta visitando os muíños do Rego do Batán en Carral. Chegaremos ata a igrexa de S. Pedro de
Rubieiro e o seu miradoiro ao val de Barcia. Ao seu lado pasa o antigo trazado, xa esquecido, do Camiño
de Santiago. Logo baixamos ao batán, onde hai unha fervenza pouco visible por mor da maleza, e volvemos
ao punto de partida, desde onde iremos a “Casa Julia a Pequeniña” para gozar dun bo cocido.
A inscrición para o cocido iniciarase o 21 de Febreiro e acabará o 28 de Febreiro. A inscrición para a ruta
seguirá o calendario habitual.

10 km

400 m

Domingo 18

400 m
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 9:00 Praza de Vigo / 9:15 C.S.C. Fontiñas

 Rafa Fernández

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Do faro de Roncudo ate a Praia de Balarés (Ponteceso)
Camiñaremos á beira dos fermosos cantís da Costa da Morte cara á Enseada da Barda. Alí viraremos cara
o interior, pasando por Guxín e Froxán, onde pararemos para ollar a Pedra da Serpe, coa famosa
"inscultura" alada deste reptil ao pé do cruceiro. Baixaremos logo por suaves pendentes ata a singular praia
de Balarés que nos acollerá na súa quitude e onde poderemos repousar antes de coller o bus de regreso.

16 km
C. D. FONTIÑAS
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 Luisa / Sol / Paqui
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Día 29-Día 1

7:30 C.S.C. Fontiñas

 35 máx.

262 €

Exclusivamente socios propios ou de clubs con convenio
Socios sen federar 274 €

Viaxe ás Merindades (Burgos)
O Club Deportivo Fontiñas programa para esta Semana Santa unha viaxe á comarca das Merindades no
norte de Burgos, onde o Ebro e a Cordilleira Cantábrica configuraron unha paisaxe de singular beleza, con
lugares como os vales de Mena e Valdivielso, Santa Gadea e Trespaderne. O prezo inclúe 3 noites de
aloxamento a media pensión en “Hostal José Luis” situado en Trespaderne, almorzos buffet, cuartos
dobres e guía de montaña coñecedor da zona con seguro de responsabilidade civil.

Xoves 29: Mesa de Oña
07:30h Saída en bus do C.S.C. Fontiñas, con roupa de montaña e provisión de comida na nosa mochila,
cunha parada na ruta de 45min. Ás 14:30h iniciaremos unha ruta de sendeirismo pola Mesa de Oña,
ascensión sinxela por frondosos bosques, con tempo para visitar o Mosteiro de San Salvador. Chegada ao
hotel e cea ás 20:30h
BUS 580 km-7h
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 Guías do club

Viernes 30: Ascenso ao monte La Flor e Umión
Desde Orbañanos faremos o ascenso a uns dos picos máis emblemáticos do norte burgalés, o Pico
Umión (1434 m) e tamén o monte La Flor (1338 m), As vistas desde a súa cimas compensan con moito o
esforzo empregado xa que é a montaña máis alta en moitos quilómetros á redonda.
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 Guía local
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Sábado 30: Parque natural de Valderejo
Desde Herrán coñeceremos o Parque Natural de Valderejo situado na provincia de Álava, cunha ampla
colonia de voitres leonados. Espazoso val por onde discorre o río Purón, cercado por empinadas ladeiras
que culminan en rocas cunha variada flora e fauna.

23 km
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 Guía local

Domingo 1: Ruta polo bosque de Tejos milenarios
Bosque de Tejos milenarios no interior da Tejeda de Tosande, onde poderemos observar magníficos
exemplares desta especie arbórea. Hoxe están censados ao redor de 64 que se estiman que pasan de 1.000
a 1.500 anos. Bosque singular europeo.

9 km

470 m

470 m
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2

2
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 Guía local

Prazos de pre-inscrición, inscrición e pago: Está aberto un prazo de pre-inscrición ata o 26 de
Xaneiro, realizándose un pago por adiantado de 50 € para a reserva, e dispoñendo ata o 1 de Marzo para
abonar o resto. En caso de cubrirse as prazas dispoñibles na devandita data, pecharase a lista de admisións.
En caso contrario, seguirá o prazo de inscrición e pago do total da cantidade estipulada ata o 1 de Marzo,
data límite ata a que se poderá dar de baixa por escrito (por e-mail ou presencialmente) recuperando o sinal
e pago entregado. A partir de dita data, a preinscrición non se recuperará en ningún caso, e o resto das
cantidades dependerá dos pagos adiantados que xa fosen realizados polo club ao hotel e empresa de
transporte, e a posibilidade de recuperalos ou non.
NOTA: A orde, programa e horario das rutas poderán ser modificados polos guías, en función da
climatoloxía e outros condicionantes, sempre en beneficio do grupo e da súa seguridade.
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Horario

Severidade do medio natural

Desnivel de subida

Orientación no itinerario

Desnivel de baixada

Dificultade no desprazamento

Distancia horizontal

Cantidadede esforzo necesario

Tipo de percorrido

Método Información De Excursións
É un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar e expresar as
exisencias técnicas e físicas dos percorridos. O seu obxetivo é unificar as apreciacións
sobre a dificultade das excursións para permitir a cada practicante unha mellor
elección.

Medio
Severidade do medio
natural

Itinerario
Dificultade para
orientarse no itinerario

Desprazamento
Dificultade no
desprazamento

Esforzo
Cantidade de esforzo
necesario

1
2
3
4
5

O medio non está exento de riscos
Hay maís de un factor de risco
Hay varios factores de risco
Hay bastantes factores de risco
Hay moitos factores de risco

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Camiños e cruzamentos ben definidos
Sendas ou señalización que indica a continuidade
Esixe a identificación precisa de accidentes xeográficos e puntos cardinais
Esixe técnicas de orientación e navegación fóra da traza
A navegación é interrumpida por obstáculos que hai que bordear
Marcha por superficie lisa
Marcha por camiños de ferradura
Marcha por sendas escalonadas ou terreos irregulares
É preciso o uso das mans para manter o equilibrio
Require pasos de escalada para a progresión
Hata 1 h. de marcha efectiva
Calculado para un
Máis de 1 h. e ata 3 h. de marcha efectiva
excursionista
Máis de 3 h. e ata 6 h. de marcha efectiva
medio pouco
Máis de 6 h. e ata 10 h. de marcha efectiva
cargado
Máis de 10 h. de marcha efectiva

O MIDE está recomendado pola FEDME.
Máis información en ww.montañasegura.com
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