
17 rotas de sendeirismo 
en sábados 

e especiais de fin de semana

19 de febreiro ao 12 de novembro de 2011

ESPAZO DE LECER 
 E PARTICIPACIÓN

da Concellaría de 
Participación Cidadá

Coa Colaboración 
do Club de Sendeirismo Vía Láctea.

COÑECENDO O PAÍSCOÑECENDO O PAÍS
Recomendacións

Indumentaria: Botas de trekking (nunca estrees calzado nunha camiñada). 
Roupa adecuada: cómoda e transpirable que permita liberdade de movementos, 
pantalóns e calcetíns de trekking suaves e sen costuras para evitar rozaduras. 
Unha muda de reposto, chuvasqueiro, sombreiro, gafas de sol, protección solar.
Pequena Mochila de non máis de 5 kg.

Alimentación: bocadillo, froita, froitos secos ou galletas, barras de cereais, barriña 
de chocolate,etc. (evitar produtos salgados) Líquidos: auga, bebidas enerxéticas 
ou isotónicas (compre beber cada hora e non agardar a ter sede).

De utilidade: unha vara ou  bastón para terreos accidentados, inestables ou con 
desniveis. 
Cantimplora térmica. Crema hidratante. Bolsas para o lixo e a roupa sucia.

Seguridade: móbil coa batería cargada. roupa reflíctante. Camiñar acompañado, 
sempre pola esquerda e formando unha fila.
Lembra estes teléfonos: 
Emerxencias  (061) Protección Civil (981 543105 981 543111 / 981 543107) 

Para maior información    
CASA DAS ASOCIACIÓNS  
Rúa Manuel Beiras, 3 (antiga estación de Cornes) 
Teléfono 981 542 350 
participacioncidada@santiagodecompostela.org 
  CONCELLARÍA DE

PARTICIPACIÓN 
CIDADÁ

Part icipa activamente
na descubert a 

 do noso patrimonio 
natural



A RIBEIRA DO RÍO ULLA       Sáb. 19 de febreiro          7 € 13,8 Km/dificultade ½ baixa
A FERVENZA DO TOXA (Mosteiro de Carboeiro)   Sáb.  5 de marzo            7 € 13   Km/dificultade ½
AS FRAGAS DO RÍO EUME      Sáb. 26 de marzo          7 € 12,9 Km/dificultade ½
FARO CABO VILANO (Camariñas) - Camelle     Sáb.  9 de abril           7 € 18   Km/dificultade ½ baixa
O COUREL              50 € **
    Devesa da Rogueira      Sáb. 30 de abril   12   Km/dificultade ½ alta 
    A rota do río Pequeno       Dom. 1º de maio    9   Km/dificultade ½ baixa
ROTA DAS ALGAS –RÍA DE ORTIGUEIRA     Sáb.  7 de maio           7 € 13   Km/dificultade ½
OS ANCARES                         50 € **
    Albergue-Tres Bispos-Cabanavella     Sáb. 21 de maio   18   Km/dificultade ½
    Piornedo subida ao Mustallar     Dom.22 de maio   12   Km/ dificultade ½ alta
ESPECIAL AOS PICOS DE EUROPA                                              78 € ***          
    Rota do Cares      Sáb.  4 de  xuño   21   Km/dificultade baixa
    Collado Horcados Rojos       Dom. 5 de  xuño   11,4 Km/dificultade ½ alta
A ROTA DO SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO     Sáb. 18 de xuño           7 € 12   Km/dificultade ½
MAR DE AROUSA (O Grove-Pontecesures-Sgo)       Sáb.  9 de xullo         25 € * 23,5 Km/dificultade ½ baixa
SUBIDA AO MONTE PINDO     Sáb. 16 de xullo            7 € 10   Km/dificultade ½ alta

ILLA DE SÁLVORA (rota do Faro + rota da aldea)   Sáb. 30 de xullo          25 € *  6   Km/dificultade baixa
ILLAS CÍES (rota do Monte Faro)    Sáb. 10 de set.         25 € *  7    Km/dificultade ½
 
RIBEIRA SACRA (rota+catamarán Canóns do Sil)   Sáb. 24 de set.           25 € * 13    Km/dificultade ½
ROTA DO MOSTEIRO DE ACIVEIRO    Sáb.  8 de outubro         7 € 15    Km/dificultade ½
ROTA POLA BARBANZA     Sáb. 22 de outubro         7 € 16    Km/dificultade ½
ROTA POLO RÍO MERA     Sáb. 12 de nov.             7 € 14    Km/dificultade baixa

AS ROTAS DE SENDEIRISMO

 *   Autocar +  Catamarán
** Autocar + Albergue ½ pensión (literas/levar saco de durmir)+ Pícnic (bolsa con bocadillo, botella auga e froita) 
 Levar almorzo 1º día, resto incluído no prezo.
*** Autocar + hotel 2 ** ½ pensión + teleférico + pícnic. Levar almorzo 1º día.

Modos de participación

Poden participar todas as persoas  interesadas que se 
sintan capacitadas para desenvolver a actividade e os 
menores de idade acompañados por unha persoa adulta 
responsable.

As solicitudes poden facerse na Casa das Asociacións, 
ao  teléfono 981 542 350, a través dos correos elec-
trónicos participacioncidada@santiagodecompostela.org 
clubvialactea@gmail.com ou na páxina web do Concello.  

O pago farase efectivo unha vez confirmada a inscrición, na 
conta do “Club Vía Láctea” 2091-0396-71-3040001740 
de Novacaixagalicia e presentando o resgardo bancario.

Antes de facer o ingreso bancario recoméndase compro-
bar telefonicamente o número de prazas dispoñibles.

As inscricións co seu correspondente xustificante bancario, 
deben realizarse cun máximo de 4 días antes do comezo 
da rota, agás para as rotas: Mar de Arousa, Sálvora, Cíes, 
Ancares, Courel, Picos de Europa e Ribeira Sacra, que 
deben realizarse cun máximo de 15 días de antelación.

O número mínimo de participantes para a saída do au-
tocar será de 35 e o máximo de 50 por rota, agás Mar 
de Arousa e Illa de Sálvora que será 80/100  e 80/150 
respectivamente e Illas Cíes  e Ribeira Sacra de 35/100. 
De non acadarse o número mínimo, anularase a saída e 
procederase ao reintegro ás persoas inscritas. 

Puntos de saída/chegada e horarios

Ás 8.45 h. pola parte de atrás da estación de autobuses 
na avenida Rodríguez de Viguri e ás 9.00 h diante da 
Casa das Asociacións (Cornes). As chegadas aos lugares 
de partida dependerán da duración de cada rota.

Excepcións

Ribeira Sacra, Illas Cíes e Mar de Arousa: saída ás 7.45 h 
detrás da estación de autobuses e ás 8.00 h na Casa 
das Asociacións.
O Courel, Os Ancares e a rota do Cares: saída ás 6.45 
detrás da estación de autobuses e ás 7.00 h na Casa 
das Asociacións e chegadas aproximadamente ás 22 h. 
do día seguinte.

A organización resérvase o dereito de modificar ou anular 
os itinerarios programados así como as datas, horarios, 
etc. se existiran causas alleas como poden ser o núme-
ro insuficiente de participantes, climatoloxía adversa ou 
calquera outra que impida o normal desenvolvemento da 
actividade ou supoña un risco á integridade das persoas.
Os participantes estarán acompañados en todas as rutas 
por persoal do programa.


