
GUITIRIZ  

 

EN RUTA 
 

 

 

 

2019 / 2020 
 

 

 

 

 

 

 

SENDEIRISMO 
 

 

   3ª edición 
 

 

Programa de rutas de                    
sendeirismo para coñecer                

e dar a coñecer                          
o noso entorno natural                            

  Organizado polo 

 

    CONCELLO DE GUITIRIZ 

INDICACIÓNS PARA AS ANDAINAS: 

 

• O tempo de duración aproximado                  

de cada ruta é de entre 3 a 4 horas. 

• Todas as andainas están abertas ao                

público en xeral, sen límite de idade. 

• Todas as rutas vanse facer na data e 

horario indicado, salvo por causa de                

forza maior ou por mor do mal tempo, 

que se avisará coa maior antelación 

posible. 

• Levar roupa cómoda e calzado                               

impermeable e apropiado para as                       

camiñatas e para o tempo atmosférico. 

• Levar auga suficiente e algo para                  

comer no descanso das andainas. 

• Nas rutas fóra de Guitiriz, o Concello                 

poñerá un pequeno avituallamento              

consistente en torta de millo e froita. 

• Para todas as viaxes fóra do Concello, 

hai que apuntarse a semana anterior, 

para saber o número de prazas no   

autobús, onde cada participante                  

poñerá pequena achega económica.     

• Darase toda a información e                                

características de cada excursión fóra 

de Guitiriz no momento da inscrición 

para cada unha delas. 

 

Vinde gozar do n
oso              

                

patrimonio natural!! 



• DOMINGO 27 DE OUTUBRO:             

RUTA DO PANTANO DE SAN 

XOÁN: saída ás 10 horas da praza do 

Campo da Feira de Guitiriz, subida ao 

pantano pola Ruta da Auga pasando por 

Pardiñas, monte de San Xoán de                 

Lagostelle e chegando á área recreativa 

de San Xoán, baixada de maneira                    

circular e retorno ao punto de partida. 

*Ruta de 16 km de dificultade media.                    

• DOMINGO 24 DE NOVEMBRO:      

RUTA DO CAMIÑO DO MIÑO:        
saída ás 9 horas da praza do Campo da 

Feira en autobús. Ruta de 18 km, de 

baixa dificultade, a carón do río Miño ao 

seu paso polo concello de Outeiro de 

Rei, dende o límite con Castro de Rei 

ata o límite co concello de Lugo. 

• DOMINGO 29 DE DECEMBRO:      

RUTA DA AUGA + RUTA DO RÍO   

REQUEIXO: saída ás 10 horas da Ponte 
de San Alberte, a ruta transcorre á        

beira do río Parga ata a desembocadura 

do río Requeixo no Pitero, na ponte de 

Roca cóllese o sendeiro seguindo o curso 

do Requeixo que nos leva ata a                        

parroquia do Buriz. *12 km, dificultade 

baixa.            

RUTAS PROGRAMADAS 

TEMPADA 2019 - 2020 

• DOMINGO 26 DE XANEIRO:                     

RUTA DAS FERVENZAS DE                     

TOQUES: saída ás 9 horas da praza 

do Campo da Feira en autobús cara o 

Concello de Toques. Ruta circular de 

12 km, de dificultade baixa que                       

discorre paralela ao río Furelos                

chegando ao muíño da Fervenza cun 

salto de auga de 20 m, o camiño 

continúa cara a Serra do Careón,       

dende aquí baixada ao río Furelos de 

novo e volta ao punto de partida. 

 

• DOMINGO 1 DE MARZO:                  

RUTA DA AUGA E DA                   

PEDRA: saída ás 10 horas da praza 

do Campo da Feira de Guitiriz pola          

Ruta da Auga, Sete Muíños, Ruta 

da Auga e da Pedra, volta polos   

barrios de Sesulfe e Belote, e regreso 

ao Campo da Feira, outra vez pola 

Ruta da Auga. 

• DOMINGO 29 DE MARZO:                     

RUTA NAS FRAGAS DO EUME: saída 
ás 9 horas da praza do Campo da Feira en                   

autobús para o Parque Natural das Fragas                   

do Eume, onde se fará unha andaina                 

de 20 km bordeando o río Eume e o río 

Sesín, combinación de dúas rutas do                

parque, ruta dos Encomendeiros e da                   

Ventureira. O sendeiro pasa polo Mosteiro 

de Caaveiro, de visita obrigada, pola ponte 

medieval e polo antigo muíño do mosteiro. 

A camiñata prolongarase durante toda a 

xornada e o xantar farase durante o               

percorrido da mesma.                     
• DOMINGO 26 DE ABRIL:                                        

RUTA DA COVA DA SERPE:          
quedada ás 10 horas na Casa da Escola das 

Negradas, ruta polo monte das                 

Negradas e do concello de Friol, visita á 

Cova da Serpe e volta ao inicio.          
• DOM INGO 3 1  DE  MA IO :                  

RUTA DO MIRADOIRO DA TERRA 

CHÁ: saída ás 9 horas da praza do Campo 

da Feira de Guitiriz en autobús. Sendeiro       

circular de 12 km con saída e chegada na 

área recreativa de Penas de Rodas, a      

parte máis alta da ruta ofrece vistas da 

comarca da Terra Chá. *Dificultade media.      


