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

PR®
SETEMBRO
Domingo 27

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta do Monte Aloia (Tui)
Comeza na zona de Circos (Pazos de Reis) e transcorre pola beira do río Tripes, afluente do Miño.
Seguimos ata o Castro do Alto dos Cubos. Ascendendo pouco a pouco nos atopamos coa Senda Botánica,
espazo verde exemplar de ordenamento forestal didáctico. A ruta remata tras recorrer a muralla ciclópea
que rodea a cima, onde se atopa a Ermida de San Xiao e cinco miradoiros.
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 Mario Lado / Luisa Pazos
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PR®
OUTUBRO
Sábado 10 – Luns 12

 7:00 C.S.C. Fontiñas

 25 máx.

270 €

Exclusivamente socios propios ou de clubs con convenio
Socios sen federar 282€

Viaxe a Laciana, Babia e Luna (Villablino-León)
O C.D. Fontiñas programa para esta ponte da Virxe do Pilar unha viaxe á zona mineira de Laciana, Babia
e Luna (Villablino-León) unha comarca de abrupta orografía e enormes contrastes entre a solaina e a
sombría. Atoparemos bosques primixenios, excelentes para o hábitat de especies tan delicadas como a pita
do monte (urogallo) ou o oso cantábrico. Rexión de altas montañas que culminan en impoñentes cristas
calcáreas, separados por vales de modelado glaciar, algúns de cuxos cumes ascenderemos.
O prezo inclúe:
- Autobús viaxe + excursións mencionadas no programa
- Aloxamiento no HOTEL A BRAÑINA** en cuartos compartidos
- 2 ceas e 2 almorzos con auga, viño e sobremesa incluídos
- Guía local de montaña
Venres 9: 19:00h saída C.S.C.Fontiñas.Parada en ruta e cea libre 23:30 chegada Villablino 280km-4h 30min

Sábado 10: Babía. Pena Orniz e o Val da Majua
Iniciaremos o percorrido na vila de Torrestío. Remontaremos o val de Valverde e viraremos ao norte
buscando a corda cimera de Pena Orniz, que se alza maxestosa como un privilexiado miradoiro ao Macizo
das Ubiñas e o Cornón. Só quedará un prolongado e magnífico descenso polo Val da Majua.
ruta lineal 17 km subida 900m baixada 970m

bus 75 km-2 h

Domingo 11: Luna. O Negrón e o Pozo de Fontanales
Desde Caldas de Luna, subiremos ao cume do Cirbanal -a máis destacada do Macizo do Negrón- baixamos
ao Pozo de Neve e refuxio- vivac de Fontanales e finalizamos na aldea de Robledo de Caldas.
Descubriremos un dos mellores redutos de bosque autóctono que hai na comarca, o Faedu de Calde.
ruta lineal 14 km-subida 630 m-baixada 850 m

C. D. FONTIÑAS

bus 90 km-1 h 45 min
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Luns 12: Laciana. O Pico Muxivén.
Despediremos a nosa viaxe por este sector da Cordilleira, subindo un dos máis representativos montes de
toda Laciana, o Muxivén, contorna co maior número de avistamentos recentes de osos. Sairemos da
localidade mineira de Lumajo cara ao "collado" da Bobia para completar o aéreo "espolón" do Muxiven.
ruta circular 10 km-subida 300 m-baixada 300 m

bus 290 km-4 h 30 min

NOTA: O programa das rutas non é definitivo. Dependendo da climatoloxía e outros condicionantes,
poderase modificar en beneficio do grupo e da súa seguridade. Aberto o prazo de inscrición. O pago
realizarase todo xunto, unha vez confirmada a saída desde a oficina.

Domingo 25

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Nomepola
da Ruta
Ruta
Costa(Concello).
da Morte-praia dos Cristais (Laxe)
Cadro para engadir pequena descripción e fotos.
Nesta ruta pola Costa da Morte poderemos desfrutar de paisaxes de grande beleza. Comezando en Camelle,
camiñaremos cara ó noreste por sendeiros á beira do mar. Pasaremos por asombrosas praias como a de
Traba e Soesto, visitaremos lugares relevantes como o faro e porto de Laxe, a lagoa de Traba, e a singular
praia dos cristais, que por reunir pequenos trozos de vidro fan que pareza unha areal multicolor.
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 Luisa Delgado / Paqui
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PR®
NOVEMBRO

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

Domingo 8

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Circular de Roxos-ruta del agua de Riamonte (Santiago de Compostela)
Empezamos desde a urbanización "Bosque Animado" en Roxos. Por carreiros a media ladeira chegamos a
Pedrouzos, onde inicia a “Ruta da auga de Riamonte”, entre muíños e estreitos carreiros de pescadores.
Subimos a Montemaior e percorremos unha cresta con vistas á esquerda do Pedroso e o val do Roxos, e á
dereita o Val da Mahía e o Tambre ao fondo.
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 10:00 Porta principal Area Central

 Marian Trespaderne / Rafa

10 €

Os 10 € son para a compra de víveres. Os menos 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

2

2

2

 Guías do club
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Domingo 22

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

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Rutas miudiñas-de Mondariz a Vilasobroso (Mondariz)
As rutas miudiñas que presentamos son máis curtas en lonxitude que as actividades habituais do club,
anque non en tempo e desfrute. Ideais para iniciarse no sendeirismo ou para camiñantes máis temperados
que desexan pasar o día desfrutando de tomarse tempo na natureza e achegarse ó patrimonio cultural.
A ruta comeza no concello de Mondariz Balneario, no paseo fluvial do río Tea, que percorremos ata o
remate da localidade en dirección ao Castro de Troña. Segue pola ladeira do monte Landín, onde se atopa
a Ermida de Santa Trega, cara ó Castelo de Sobroso. O Castelo ten una longa historia, con referencias ó
Rey BermudoII (s.X), Dona Urraca (s.XII), as revoltas irmandiñas (s.XV), a familia de Soutomaior
(s.XVI), ata a familia Carrera. A saída do castelo atópase a eirexa de Vilasobroso, onde remata a ruta.
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 Sol García/ Carlos Sierra
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PR®
DECEMBRO

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

Domingo 6

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €
Ruta+cea 35 €

Circular de Tarroeira – comida de Nadal (O Pino)
Iniciamos la ruta en la playa fluvial de Tarroeira, por la senda botánica del rio Mera, atravesando puentes,
molinos y la iglesia de Santa María de Gonzar, hasta el río Noa. Desde su desembocadura remontaremos el río
Tambre hasta el punto de inicio. Terminada la ruta iremos al restaurante Acivro (O Pino) donde nos espera una
merecida comida.

NOTA: A inscrición para a cea iniciarase o 23 de Novembro e acabará o 1 de Decembro. A inscrición para a
ruta seguirá o calendario habitual.

15 km
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Domingo 13
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 9:00 C.S.C. Fontiñas / 9:15 Praza de Vigo

3

 Pedro Carballo

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Polo Tambre desde Ponte Maceira a Tapia (Negreira)
A andaina comezará na Ponte Maceira, lugar de paso de miles de peregrinos que se dirixen a Fisterra. Por
camiños e sendas de pescadores camiñaremos xunto ao río Tambre contemplando antigos muíños e
vexetación de ribeira. Chegaremos á praia fluvial de Tapia, lugar onde comeremos e pola tarde daremos un
pequeno paseo circular xunto á praia citada para terminar un bonito día de sendeirismo.

15 km
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 Kiko Castaño
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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

C. D. FONTIÑAS
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