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

PR®
ABRIL

Domingo 15

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta polo río Xabriña (Covelo)
Partimos dende o lugar de Paraños, camiñando a meirande parte da ruta pola beira do río Xabriña, e tamén
atravesando carballeiras e castiñeiras. Atoparemos moitas construccións relacionadas coa auga (muiños,
levadas e pontellas), coa elaboración de cera e coas actividades de forxa. Unha bonita ruta fluvial e
fantásticas panorámicas sobre o val do Xabriña.
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3  Fernando de Arana / Mario Ladó

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta das Fragas de Ribeira e Lostegal (As Pontes de García Rodriguez)
A ruta descende primeiro á fraga de Lostegal e logo discorre por carreiros que bordean o encoro de Ribeira,
atravesando fantásticos bosques que forman as coñecidas "fragas" galegas, bosques autóctonos e primitivos,
envolvidos nun clima húmido e fresco. Visitaremos lugares singulares de gran beleza como "O Chao do
Habanero"

19 km
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 Marian Trespaderne / Rafa
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PR®
MAIO
Sábado 5

 08:15 Presentación na Praza de Europa-Area Central 9:00 Saída
Prezos do 12 ao 31 de marzo ambos incluídos: federados 10 € / non federados 12€
Do 1 ao 26 de abril ambos incluídos: federados 14 € / non federados 16 €
Prezo único do 27 de abril ao 1 de maio ambos incluídos: 20€
A inscrición farase efectiva segundo a data de pagamento

Andaina dos 50 km de Santiago
Ruta circular que consta de dous bucles. O primeiro de 30 km parte de Area Central en Fontiñas e percorre
os ríos Sarela, Gatofero e Tambre, Ponte Alvar, Aradas e O Pedroso, volvendo a Fontiñas. O segundo sae
novamente de Fontiñas e percorre as Brañas do Sar, Angrois, Santa Lucía, Arins, Lobio, O Viso e final
novamente en Fontiñas. Mais información nos trípticos e na páxina web.

A meta pola tí: ¡Participa con nós! Pon a túa meta persoal. Se o teu obxectivo non é completar a proba, fai
soamente o primeiro bucle pola mañá, ou se o prefires o segundo pola tarde.

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

Domingo 13

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta dos Peiraos (Cedeira-Sto. Andrés de Teixido)
A ruta transcorre polos máis altos cantís da Europa continental que se achan na Serra da Capelada, na
denominada Costa Ártabra. Visitaremos o santuario de San Andrés de Teixido, onde “vai de morto quen
non foi de vivo”, o Castelo da Concepción, varios impresionantes miradoiros de toda a liña da costa como
os de Cortes ou o de Boca de Tarroiba, e por suposto a vila de Cedeira.
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 Kiko Castiñeiro
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Domingo 27

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta de Viveiro a Vicedo (Viveiro-Vicedo)
Comezamos a ruta nas inmediacións de Viveiro, preto da praia de Covas. Percorremos a costa polas praias
de Abrela, San Román e Xilloi, pola enseada de Pereira, a Punta Socastro e o famoso “Fuciño do Porco”.
Remataremos no porto de Vicedo, exactamente na “ Bodeguita del Puerto”. Imos camiñar case todo o
tempo ao carón das fermosísimas augas do Cantábrico, así que non nos queda máis que deixarnos disfrutar!

19 km

C. D. FONTIÑAS
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 Paqui / Luisa / Sol
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PR®
XUÑO

Sábado 2-Domingo 3

 8:00 C.S.C. Fontiñas

 30 máx.

80 €

Socios temporais ou fixos sen federar 86 €

Ancares: Gran Ruta do Ser (Cervantes e Navia de Suarna) – parte 2
Ruta que segue o trazado do río Ser, ata desembocar no Navia. Nesta ocasion faremos as dúas ultimas
etapas (as duas primeiras as fixemos en outubro de 2016). O percorrido transcorre polo corazón dos
Ancares e ten gran interese natural, paisaxístico, etnográfico e cultural. Pasa por aldeas, máxicos bosques e
fermosas paisaxes de montaña, serpenteando por carreiros e camiños tradicionais.
O prezo inclúe a cea, pernoita (habitación dobre) e almorzo no hotel Rivera (en Becerreá).

Sábado 2: Vilaquinte-Puente sobre o Ser
Saímos de Vilaquinte, pasando por varias aldeas, centenarios soutos e vellos carreiros ata chegar á aldea de
Cerredo. Logo camiñamos por zonas máis elevadas con magnificas vistas ata chegar á aldea abandonada de
Trabado. Terminaremos por anchos camiños ata a ponte sobre o Ser.
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 Pedro Carballo

Domingo 3: Puente do Ser-San Román de Cervantes
Partimos da ponte do Ser, pasaremos polos bosques autóctonos máis belos da zona, e por un bo número
de poboacións cos seus exemplos de arquitectura tradicional. Chegando a San Román, visitaremos o
castro de Santa María de Cervantes, o único escavado e acondicionado da zona.

18 km
C. D. FONTIÑAS
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 Pedro Carballo

981577928 clubdeportivofontiñas.com cdfontimontana@gmail.com 2018 [4]

Domingo 10

 10:00 Parque da alameda

Gratuíta

Ruta dos parques de Compostela
Saída : As 10:00 do parque da Alameda, xunto ao palco da música. Percorreremos os diferentes parques de
Compostela: Alameda, Galeras, Vite, Lentisco, Fontiñas, Monte Gaiás, Paxonal… A ruta discorre pola
cidade, está aberta a todas as persoas que queiran seguila.
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15 km

Domingo 17
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 Manolo Ferreiro / Juan Villamarín

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta da Reserva da Biosfera (Allariz-Ourense)
Esta ruta, circular transcorre por un dos tramos máis fermosos do río Arnoia. A primeira parte lévanos por un
frondoso bosque autóctono de ribeira. Visitaremos muíños restaurados e cruzaremos por pontes medievais de
pedra e camiños tradicionais. Veremos tamén algunhas igrexas e capelas de gran valor artístico e subiremos a
un miradoiro natural sobre o río, para continuar de novo entre musgos, pedras e árbores, ata a volta a Allariz.
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 Matilde / Maví
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PR®
XULLO

Domingo 1

 8:30 C.S.C. Fontiñas / 8:45 Praza de Vigo

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

O Camiño dos Faros: desde praia Nemiña ata Fisterra (Muxía)
O Camiño dos Faros, ruta de 200 km que une Malpica con Fisterra, é un itinerario marabilloso e único,
que percorre unha das zonas máis emblemáticas de Galicia, a Costa da Morte. Percorreremos os seus
últimos 30 km entre a praia de Nemiña, preto de cabo Touriñan, e Fisterra, atravesando praias como a de
Nemiña e Arnela, ou espectaculares cantís como os de Lires, terminando no mítico faro de Fisterra.

30 km

C. D. FONTIÑAS
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 Rafa Fernández
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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

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

C. D. FONTIÑAS
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