
A Serra de Gata é unha das co-
marcas de Estremadura, no ex-
tremo noroeste da provincia de
Cáceres. Limita ao norte coa
provincia de Salamanca, ao
oeste con Portugal (Reserva
Natural da Serra da Malcata) e
ao leste coas comarcas das
Hurdes, das Terras de Granadi-
lla e das Veigas do Alagón e ao
sur, coa comarca da Terra de
Alcántara. Toma o seu nome
das montañas da serra de Gata.

Este apartado territorio posúe
un interesante patrimonio ar-
quitectónico nalgunhas das
súas vilas, especialmente en
Gata, San Martín de Trevejo,
Torre de Don Miguel, Trevejo,
Robledillo de Gata. . . O seu
secular illamento (ata o punto
de conservar dous fósiles

lingüísticos como son a Fala e o
estremeño) convertérona nun
dos lugares máis virxes da
Península no que se refire a
natureza e autenticidade das
formas de vida rural. Así, é
actualmente una das zonas con
maior potencialidade e
crecemento para a práctica do
turismo de interior. A súa
localización favorece unhas
condicións de humidade e
temperatura moi propicias para
o desenvolvemento de
múltiples variedades de cogo-
melos.

Os puntos máis elevados da
comarca son o Monte Jálama
(1492 m), Jañona (1367 m), As
Mezas (1265 m), A Nave (1279
m), e ao leste A Bolla (1519 m)
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A cidade cabeceira do Val do Alagón ofrece unha ampla
oferta de aloxamento. O seu centro histórico declarado
Ben de Interese Cultural, ben merece un paseo polas
súas rúas que che achegará ao pasado desta cidade, a
aqueles tempos en que os romanos e árabes levantaron
as súas murallas.

Cada pobo é unha xoia de arquitectura rural con acentos
moi diferentes, desde a alta soidade de Trevejo, á urba-
nidade de pedra, madeira e prazas de san Martín ou as
rúas floridas de Gata e señoriales de Hoyos, ata a arqui-
tectura máis singular e pintoresca de Robledillo de Gata.
Estes son os cinco municipios nomeados Ben de Interese
Cultural con categoría de Conxunto Histórico Artístico.

Este é un destino ideal para amantes da natureza, cunha
importante riqueza acuática: gargantas cristalinas, pis-
cinas naturais como a de Nuñomoral, saltos de auga, o
meandro do Melero. . . e plans para pasar o día en plena
natureza, descubrindo piñeirais e carballeiras de exube-
rante flora, e observando algunhas especies en perigo
de extinción, como a cegoña negra ou o voitre negro.
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PROGRAMA DA VIAXE

Xoves, 24 de marzo:
LAGOA DE VILLAFAFILA

7:30 C.S.C. Fontiñas. Saída
de Santiago cara a
Villafáfila (Zamora). A
media mañá chegaremos a
esta poboación que dá o
seu nome a esta Lagoa.
Realizaremos unha ruta
circular onde poderemos
ver infinidade de aves e se
se ten sorte avetardas.
Ruta moi fácil e curta que

finalizaremos cunha visita
ao Centro de interpreta-
ción. Pola tarde seguiremos
viaxe en autobús ata Coria
en Cáceres onde teremos
situada a nosa base.

Ruta en bus: 600+284 km
Duración: 7+3,5 horas

Venres, 25 de marzo:
RUTA DAS FONTES

Despois do almorzo,
desprazamento en autobús
ata o pobo de Gata para
empezar aquí a nosa
primeira camiñada pola
Serra cunha ruta
panorámica percorrendo a
calzada de San Blas por
carreiros e camiños de
ferraduras.

Distancia:17km
Desnivel acumulado: 647m

Sábado, 26 de marzo:
SUBIDA AO PICO LA BOLLA

A ruta de hoxe, a etapa
reina, vaise a desenvolver
entre a comarca veciña das
Hurdes e a da Serra de
Gata. Partiremos de
territorio hurdano
(Ovejuela) para chegar a un
dos recunchos máis
espectaculares da serra: a
fervenza de Chorrituero, un
salto de auga duns 30
metros, que se abalanza
polo perfil crebado destas
serras. Pouco despois
continuaremos entre pistas
forestais e devasas ata o
cume máis elevado da
serra, a Bolla Grande, que

cos seus 1517m convértese
nun magnífico miradoiro
destas terras. Continuamos
polo cordal ata O Collado,
para entrar no val do río
Árrago e unha vez nas súas

ribeiras seguir por un vello
camiño ata Robledillo de
Gata, o pobo máis bonito
da serra.

Distancia:18km
Desnivel acumulado:1000m

Domingo, 27 marzo:
TREVEJO-SAN MARTIN

Despedímonos do noso
Hotel en Coria cunha
camiñada fácil e curta que
atravesa varios pobos da
Sierra( San Martín de
Trevejo, Trevejo) que
forman parte dos antigos
camiños de caballerizas ,
tamén veremos bosques de
carballos e castiñeiros.

Distancia: 13km
Desnivel acumulado: 650m
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PREZO: 230 euros

O prezo inclúe:

-Viaxe en autobús e desprazamentos para as rutas.
-3 noites no hotel "Montesol" de Coria en habitacións dobres.
-3 almorzos.
-3 ceas.
-1 guía de montaña.

PRAZO DE INSCRICIÓN E PAGAMENTO

O prazo de inscrición empezará o 20 de Decembro e rematará o 29 de Febreiro.

No momento de inscribirse, deberá realizarse un pagamento previo de 50 euros. O resto
do pagamento deberá realizarse antes do 11 de Marzo.

ADVERTENCIAS

-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 seguri-
dade.

-No momento de iniciar a viaxe, poderá ser solicitado o xustificante de ter realizado o
pagamento correspondente. Recórdase tamén a obriga de levar o carné da federación.
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