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

PR®
SETEMBRO
Domingo 30

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta de O Vicedo a Espasante (Mañón-Ortigueira)
Continuamos coa ruta do Cantábrico ata case o seu remate. O gran valor desta andaina é que o camiño
percorre maiormente á beira dos cantís e que nos permite disfrutar de recortadas formacións de rochas e de
fermosas calas insertadas nelas. Camiñaremos ó carón do mar entre as provincias de Lugo e A Coruña e
imos pasar polo “mellor banco do mundo”, o de Loiba.

21 km
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 Luisa / Paqui
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PR®
OUTUBRO
Domingo 7

 10:00 Praza do Obradoiro.

5€

Inscricións: UNICEF, Galeras 13, ata o día 7, e no Club ata o día 6
Apta para menores acompañados

XVII Camiñada ao Pedroso (a beneficio de UNICEF)
Como todos os anos, o club organiza unha subida ao Pedroso solicitando unha contribución de 5 € cuxo
importe íntegro destinarase a beneficio de UNICEF. Sairemos da Praza do Obradoiro e o percorrido, apto
para todos os públicos, discorrerá por diversas sendas e pistas forestais, terminando como sempre na
Granxa do Xesto.

1

9 km

Venres 12 - Domingo 14

2

1

2

 8:00 C.S.C. Fontiñas

 Guías do club

 35 máx.

195 €

Socios temporais ou fixos sen federar 204 €

Viaxe ao Pequeno Tíbet Portugués (Portugal)
O Club Deportivo Fontiñas prepara para outubro unha viaxe de tres días ao “Pequeno Tibet Portugués”,
nome co que se coñece á preciosa parroquia de Sistelo na Serra da Peneda-Gerȇs, situada ao norte de
Portugal. Camiñaremos por carreiros (trilhos) entre as terrazas de cultivo (socalcos) que lembran ás do
Tibet, de onde vén o seu nome. Tamén visitaremos a paisaxe protexida coñecida como “Corno de Bico”
O prezo inclúe:
-Autobús para transporte mencionado no programa
-2 noites aloxamento en Hotel DOM AFOMSO en Monção
-Réxime media pensión. Auga e viño incluído en ceas. Almorzo buffet
-Habitacións dobres
-Guía local
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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Venres 12: 8:00 Saída desde o C. S. C. Fontiñas, con roupa de montaña e provisión de comida. Inicio da
primeira ruta 10:00 h (hora local), partindo desde a aldea de Sistelo e pasando por Padrão, percorrendo os
seus camiños empedrados e con tempo para ver os famosos socalcos. Ao finalizar a camiñada
desprazarémonos a Monção. Chegada ao noso hotel ás 20:00 h aprox. Distribución de habitacións, cea e
aloxamento.

Sábado 13: 8:00 h Almorzo e saída en bus cara á paisaxe protexida “Corno de Bico”. Faremos unha
ruta polo lado sur deste parque, repleta de abetos e con grandes moles graníticas, alcanzando case os 900
m de altitude, con grandes vistas panorámicas.

Domingo 14: 08:00 h Almorzo e saída en bus para despedirnos do Pequeño Tibet Portugués cunha ruta
polas pasarelas do río Vez. Ao finalizar a ruta faremos unha pequena parada en Monção e seguiremos
viaxe de regreso a Santiago, Chegada 21:00 h aprox.

Prazos de inscrición e pago: Aberto prazo de inscrición ata o 28 de setembro, realizándose o pago
dos 195 euros, 50 dos cales corresponden á reserva. A partir de dita data, os participantes que se dean de
baixa non recuperarán en ningún caso os 50 euros de reserva, e o resto do total dependerá dos pagos
adiantados que xa fosen realizados polo club ao hotel e empresa de transporte, e á posibilidade de
recuperalos ou non.
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Domingo 28

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta polas pasarelas do río Mao (Parada de Sil)
Espectacular ruta circular na Ribeira Sacra. Saíndo da “Fábrica da Luz”, visitaremos a necrópole
antropomórfica de San Vítor, a Canle Vella e a Canle Nova, a Ponte de Conceliñas, baixaremos xunto ás
viñas e finalmente voltaremos polas pasarelas do río Mao, afluente do río Sil.

18 km
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 Mario / Fernando
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PR®
NOVEMBRO

Domingo 4

 10:00 Porta principal Area Central.

9€

Os 9€ son para a compra de víveres. Os nenos pagan 3€
Exclusivamente socios fixos

Magosto
Faremos una ruta pola mañá saíndo da porta principal de Area Central as 10 h. Seguindo camiños
tradicionais de Sta. Lucía e O Eixo, e tamén polo paseo do Sar recentemente aberto, onde tivo lugar o
histórico “Banquete de Conxo”, nos diriximos a finca de Beni, onde terá lugar o noso tradicional Magosto.
Dende este punto hai un paseo de 1 km ata Conxo onde podemos coller o bus urbano.

10 km

Domingo 11
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2

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

 Guías do Club

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta Valdoviño (Ferrol-Valdoviño)
A ruta percorre o espazo natural da Costa Ártabra nos concellos de Ferrol, Narón e Valdoviño a na
compaña de abraiantes paisaxes formadas polo bater do mar. Ascenderemos o monte Campelo, que ten
forma de vela e ofrece espectaculares cantís e vistas inesquecibles, pasando polo banco de Meirás ata unha
paisaxe dunar para rematar no faro da Frouxeira.

18 km
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 Carlos Sierra / Sol
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Domingo 25

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta por Taragoña: miradoiro de Castro Barbudo, río Te, e enseada de Rianxo.
Saímos de Taragoña e imos cara a Castro Barbudo. Dende alí vese toda a inmensidade que ten a Ría de
Arousa, con tódalas súas poboacións e as súas illas: Cortegada, Sálvora, A Illa... Baixamos por camiños de
terra para ir despois a carón do Río Te. Cruzamos a aldea do Burato e chegamos á Praia da Torre. Logo
andamos por un carreiro que vai polo medio de canavelas, loureiros, carballeiras, e á beira da enseada.

15 km

C. D. FONTIÑAS
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 Matilde / Maví
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PR®
DECEMBRO
Domingo 2

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta da Auga (Guitiriz)
Sinxelo percorrido polas beiras dos ríos Parga e Ladroil. Cruzaremos varias pontes medievais, empezando
polo de S. Alberto no Camiño Xacobeo do Norte. Veremos varios muíños, algúns completamente
rehabilitados como o de Parga, e fontes curativas como as de Valdobin e do balneario de Guitiriz.
Finalizaremos por un dos máis fermosas paraxes do concello no río Ladroil, os Sete Muíños.

17 km

350 m

Sábado 15

240 m
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 17:30 C.S.C. Fontiñas

 Esperanza Muñoz / Rafa

 35 máx.

5€

Socios temporais ou fixos sen federar 8 €
Ruta+cea 20 € / Ruta+cea socios temporais ou fixos sen federar 23 €

Ruta nocturna (Santiago de Compostela)
Ruta circular dunhas catro horas. Parte de Lamascal a 7 km de Santiago. Cruzaremos dúas antigas pontes
de pedra, ascendendo logo cara a S. Xoan de Fecha e os altos de Castro Maior e A Espiñeira. De aí
baixaremos de novo a Lamascal.
Os que o desexen pódense apuntar para unha cea que se fará no restaurante O Bo Xantar ao finalizar a ruta.
A inscrición para a cea iniciarase o 26 de Novembro e acabará o 10 de Decembro. A inscrición para a ruta
seguirá o calendario habitual.

13 km
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 Guías do club
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Saída de Verán 2019
PR®
XULLO-AGOSTO

Saída aprox: Xoves 25



C.S.C. Fontiñas

 30 Máx.

€

Imprescindible licenza federativa internacional (modalidade C) non valerá seguro privado
Exclusivamente socios propios ou de clubs con convenio

Viaxe aos Alpes Julianos (Eslovenia)
O Club Deportivo Fontiñas está a programar para o verán do ano 2019 unha viaxe en datas aínda por
determinar, aínda que posiblemente estarían entre o 25 de xullo e o 4 de agosto, aos Alpes Julianos en
Eslovenia, primeiro país que se independizou de Iugoslavia, e actualmente un dos maiores atractivos
turísticos das antigas repúblicas. Prolongación dos Alpes cara ás montañas Dináricas, é un macizo
montañoso situado entre Italia, Austria e Eslovenia, que se levanta como unha extensión calcaria cara ao
sueste da cordilleira alpina. Gran parte deles están recollidos no Parque Nacional esloveno do Triglav,
nome do seu cume máis emblemático con 2.864 m
QUÉ IMOS VER:
Teremos a oportunidade de camiñar polo Parque Nacional de Triglav, coñecer os lagos de Bled e de
Bohinjsko, e percorrer as paisaxes do Alto val do Soca. Unha viaxe senderista para coñecer camiñando as
montañas que tomaron o seu nome de Julio César.

Lago de Bled: Lago glaciar situado preto da fronteira con Austria, ao pé dos Alpes Julianos. A beleza do
propio lago xa debería ser gancho suficiente, pero o que lle dá verdadeira notoriedade ao lugar é a singular
localización da súa igrexa no medio das cristalinas augas, e do seu impoñente castelo no alto das rocas.
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Parque Nacional de Triglav:

O inmenso parque nacional de Triglav, preto da fronteira con
Italia e Austria, é o único en Eslovenia, pero uno dos máis antigos creados en Europa. Abarca practicamente
todos os Alpes Julianos en territorio esloveno, e reúne puntos de gran atractivo natural, histórico e
faunístico.

Val do Soca: O belo río Soca (pronúnciase “Socha”) nace no parque nacional de Triglav. Durante miles
de anos a auga discorreu desde as nevadas cimas dos Alpes Julianos traballando os estreitos vales ata crear
desfiladeiros por onde corre sempre rápido. Hai días que as súas augas son tan claras e brillantes que a súa
cor esmeralda fai dano aos ollos.

NOTAS:
- Haberá a posibilidade de viaxar en avión, recollendo o bus no aeroporto de destino aos viaxeiros.
-

As datas exactas, así como o importe da viaxe, lugar de aloxamento, prazos de inscrición e pagos,
aínda están por determinar. Permanecede atentos á nosa web
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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
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