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

PR®
SETEMBRO
Domingo 15

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Por terras de Celanova: de Castromao a Vilanova dos Infantes (Ourense)
Comeza a ruta coa visita ó xacemento galaico-romano de Castromao, que significa "Castro
Magno", que ademáis do seu interese histórico ofrécenos unha espléndida panorámica das terras
ourensás. Percorreremos sendeiros entre carballos e castiñeiros pasando pola beira do río
Arnoia, e continuaremos o noso camiño ata chegar a Vilanova dos Infantes que xusto o 15 de
setembro celebra a súa romaría da Virxe do Cristal

16 km
Domingo 29

400m

2

650m

3

3

3

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

 Luisa Delgado / Paqui

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta Santa Comba- Doniños (Ferrol)
A ruta comeza no extremo sur da praia de Santa Comba. Dende alí ascenderemos ata o faro de Cabo Prior
e os seus impresionantes cantís. O camiño torna entón cara ao interior, cresteando sen perder nunca de vista
o mar para retornar facendo un bucle ata costa, que non volveremos abandonar. Unha sucesión de praias,
cantís e piñeirais levaranos ata Doniños.

19 km
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570m

560m

2

2

2

3

 Carlos Sierra / Sol García
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PR®
OUTUBRO
Domingo 6

 10:00 Praza do Obradoiro

5€

Inscricións: UNICEF, Galeras 13, ata o día 6, e no Club ata o día 5
Apta para menores acompañados

XVIII 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

Sábado 12 - Domingo 13

2

1

2

 Guías do club

 9:00 Praza Vigo / 9:15 C.S.C. Fontiñas  35 máx.
Prezo aínda sen determinar

Roteiros da Fraga das Reigadas e do Río Donsal (A Fonsagrada)
Saída de dous días por terras da Fonsagrada, entre o parque natural de Carballido e o río Donsal, afluente
do Navia. O primeiro día camiñaremos por un dos bosques máis fermosos e mellor conservados de Lugo, e
o segundo por algúns sub-tramos da antiga vía romana entre Castela e Galicia.
O prezo inclúe:
- Autobús para o transporte mencionado no programa
- Unha noite de aloxamento a media pensión nun hotel aínda sen determinar
NOTA: Levar a mochila do primeiro día preparada para o primer roteiro.

Sábado 12: Roteiro da Fraga das Reigadas (A Pontenova)
Situada dentro da área do “Río Eo, Os Oscos e Terras de Burón” e declarada Reserva da Biosfera pola
UNESCO no 2007, neste fácil e fascinante roteiro teremos a oportunidade de percorrer un dos bosques máis
fermosos de Lugo, con gran variedade de árbores, varias fervenzas e a antiga Ferrería de Bogo. Un
verdadeiro bosque de conto a beira do río Reigadas no municipio lucense da Pontenova, así como a Fraga
de Vilarxubín.

C. D. FONTIÑAS
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14 km

270 m

2

950 m

3

3

3

 Sonia Barros

Domingo 13: Sendeiro de Quintá-Río Donsal (Becerreá)
Esta ruta é una iniciativa da asociación veciñal “Castaño y Nogal” unindo tramos de antigos camiños de
carro romanos. Alternaremos tramos de denso bosque autóctono con camiños abertos pola aba das
montañas. A auga é una constante ao longo de toda a ruta, discurrindo paralela a pequenos ríos ou regatos,
tendo especial protagonismo o Rego do Souto e o río Donsal, afluente do Navia.

16 km

450 m

Domingo 20

950 m

1

2

2

3

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

 Rafa Fernández

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta por Cabana de Bergantiños
Ruta circular polo concello de Cabana de Bergantiños e comenza xunto a desembocadura do río Anllóns.
Unha subida prolongada leva ata o Miradoiro das Fernandiñas dende onde se contempla a ría de Laxe, con
Corme e o Roncudo ao fondo. Seguindo o bosque chegaremos ao Castro da Cidade, en Borneiro (S.IVadC)
e que conserva a maior parte das suas estructuras. A volta discorre pola ruta fluvial ata a sua desemocadura
na Praia de Lodeiro, na ría de Laxe, por onde remataremos con un paseo á beira da ría.

14 km
C. D. FONTIÑAS
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600m

2

2

2

3

 Mario Lado / Fernando
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PR®
NOVEMBRO

Domingo 10

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Muíños de Samieira - Bosque de Colón - Fervenza do Pereiro (Combarro)
Nesta ruta, polo concello de Poio, visitaremos os Muíños de Samieira, conxunto de 23 muíños ao longo do
río Freiría, visitaremos, nunha ladeira do monte Castrove, o maior bosque de secuoias de Europa -o
Bosque de Colón- e pararemos nas Fervenzas do Pereiro, no rego do Fentoso, que baixa ata os arredores
da preciosa e mariñeira localidade de Combarro.

17 km

500 m

Domingo 17

1

520 m

2

2

3

 Esperanza Muñoz / Maví

 10:00 Porta principal Area Central

10 €

Os 10€ 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

C. D. FONTIÑAS

1
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2

2

 Guías do club
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Domingo 24

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Paseo pola costa do Dexo (Oleiros)
Percorremos a Costa do Dexo, declarada Monumento Natural no 2000 e que pertence a Rede Natura 2000
Contemplaremos fermosos recunchos da costa, abrupta e rochosa, e ver ao lonxe a Torre de Hércules, e as
"furnas" ou cavidades da costa formadas pola acción erosiva do mar. Non debemos perdernos a punta do
"Seixo Branco" e admirar unha formación de cuarzo que recibe ese nome e que semella unha gran fervenza
branca que se desliza cara ao océano. Unha visita ao porto de Lorbé axudaranos a completar a ruta.

19 km

C. D. FONTIÑAS

2

2
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 Kiko Castaño
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.

PR®
DECEMBRO
Domingo 1

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta polo Espazo Protexido de Toques (Toques)
A ruta discorre ao carón da Serra do Bocelo. Comenza no antigo Mosteiro de San Antolín, que amosa un
dos calvarios máis antigos de Galicia. Segue polo Castro da Graña, no que se atoparon diversas pezas
domésticas que amosanse no museo de Melide. No río Furelos escoitase o murmullo da fervenza de 40 m
na que a auga cae por una parede de rocha xunto a un muiño. Ao norte, atópase o Dolmen de Moruxosa e o
Forno dos Mouros, datado no tercer milenio adc. Remata o percorrido preto da Pena da Moura, cerca da
cima da serra dende onde se aprecia ao lonxe o campanario do Mosteiro de Sobrado dos Monxes.

1

13 km
Sábado 14

2

2

3

 Pilar Bermejo / Cruz García

 17:30 C.S.C. Fontiñas

 35 máx.

5€

Socios temporais ou fixos sen federar 8 €
Ruta+cea aínda sin determinar €

Ruta nocturna (Santiago de Compostela)
Ruta circular dunhas catro horas. Parte preto do Viso. Os que o desexen pódense ir apuntando na lista para
unha cea que se fará nun restaurante aínda por determinar ao finalizar a ruta. Pasaremos polo rego de
Arins, Pena Gallada, Bando, Lobio, Sanxuás e o monte Viso.
A inscrición para a cea iniciarase o 25 de Novembro e acabará o 6 de Decembro. A inscrición para a ruta
seguirá o calendario habitual.

14 km
C. D. FONTIÑAS

250 m

250 m
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2

3

 Guías do club
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Horario

Severidade do medio natural

Desnivel de subida

Orientación no itinerario

Desnivel de baixada

Dificultade no desprazamento

Distancia horizontal

Cantidade 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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