
O Parque Natural de Redes é un territorio
cuxa espectacularidade e riqueza, tanto en
valores naturais como culturais, e o estado
de conservación no que se acha, foi recoñe-
cido en múltiples ocasións, sendo en 2001
declarado Reserva da Biosfera pola UNES-
CO. Comprende os concellos de Caso e So-
brescobio,y sitúase no sector
centro-oriental da Cordilleira Cantábrica,
ao sur de Asturias.Como resultado de nu-
merosas liñas de fractura o terreo é moi
abrupto con pendentes elevadas. Máis da
metade do territorio sitúase por enriba dos

800 m e máis do 40% ten pendentes superiores ao
50% La vexetación está dominada por formacións
boscosas de teñas e carballos, sobre todo nas partes
altas das concas dos ríos Nalón, Ponga e Sella, onde
se encontran as zonas máis frondosas. Dentro do
parque pódense encontrar cervos, xabarís, corzos,
rebezos e londras. Debido ás condicións meteoroló-
gicas imperantes, vímonos forzados a modificar o
plan que inicialmente tiñamos previsto. As rutas
que presentamos nesta oferta son

Xoves día 2: Souto de Agües-Caleao
Unha ruta cómoda para realizar o primeiro día

Venres día 3: Felechosa-Soto de Agües con suba
opcional ao Retriñón

Travesía clásica dos grupos de montaña, con
algunha zona na que haberá que ir atentos á
navegación. Pasaremos polo Val do Fresneu e
os praderíos de Valsemana, enlazando coa Ruta
da Alba ata Souto de Agües

Sábado día 4: Tiatordos

Cumio señera do Cordal
de Ponga, non é só unha
das montañas máis em-
blemáticas de Redes e de
Asturias, senón de toda a

Cordilleira Cantábrica. A panorámica dende o cu-

mio é impresionante, véndose todo o tramo
de Cordillera comprendido entre Los Picos de
Europa e o Macizo de Ubiña. A súa ascensión
é doada, aínda que require boa forma física.

Domingo día 5: A Xamoca

Gran bloque calcario que se levanta ao norte
do pobo de Campiellos, onde se inicia esta
frecuentada ruta circular que é cómoda e
bastante doada

Para máis información sobre as rutas, podeis
consultar en www.rutasenredes.blogspot.com
e para informarse sobre o albergue en
www.albergueredes.com

SEMANA SANTA POLO PARQUE
NATURAL DE REDES

15 de Abril de 2015

FICHA
Saída 20:00 C.S.C.Fontiñas

tf: 649264082
Prezo federados: 210 euros
Prezo non federados 222 euros
Estanza: Albergue Cantu l'Osu en
cuartos con baño de 2 a 5 prazas



PREZO FEDERADOS: 210 euros
PREZO NON FEDERADOS: 222 euros

O prezo inclúe:
-Viaxe en autobús e desprazamentos para as rutas
-Aloxamento en albergue con cuartos con baño de 2 a 5 prazas
-1 día en réxime de aloxamento e almorzo
-3 días en réxime de media pensión (bebidas da cea non incluídas)
-Seguro de accidentes e responsabilidade civil
-Guía titulado para as catro rutas

PRAZO DE INSCRICIÓN E PAGAMENTO

O prazo de inscrición empezará o 10 de Febreiro e rematará o 19 de Febreiro.

No momento de inscribirse, deberá realizarse un pagamento previo de 50 euros para a
reserva de praza. O resto do pagamento deberá realizarse antes do 15 de Marzo.

ADVERTENCIAS

-A orde, programa e horario das rutas poderán ser modificados polos guías, en función
da climatoloxía e outros condicionantes.

-No momento de iniciar a viaxe, poderá ser solicitado o xustificante de ter realizado o
pagamento correspondente. Tanto para os socios fixos coma para os temporais non é
obrigatorio estar federado.
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