Este programa de interese ambiental consiste en saídas de fin de semana, que inclúen rutas de sendeirismo
de dificultade media, rutas en kaiak, en bicicleta e actividades de interpretación do noso patrimonio natural,
arqueolóxico e etnográfico. Búscase fomentar o coidado do ambiente, amais de gozar da paisaxe e do contacto coa natureza..

DESTINATARIAS/OS
Programa dirixido a persoas con idades entre 18 e 30 anos.

NÚMERO DE PRAZAS
22 persoas por grupo cada fin de semana, agás na Ruta do Ouro, na que será de 16.

COTA DE INSCRICIÓN
12 euros. As/os posuidoras/es do carné xove ou carné máis terán un desconto do 25%.



CONDICIÓNS XERAIS
Os prezos inclúen: aloxamento en réxime de pensión completa en cuartos de uso múltiple, actividades con
monitores-guía, seguro de accidentes e de responsabilidade civil. Non inclúe o desprazamento, de ida nin
de volta, entre o punto de partida e o lugar onde se desenvolve a actividade.
INSCRICIÓNS: As preinscricións poderanse efectuar, ata cubrir as prazas, na Dirección Xeral de Xuventude
e Solidariedade, persoalmente ou chamando aos teléfonos 981 545 702, 981 544 854, 981 544 869 a partir
do día 2 de abril en horario de 09:00 a 14:00 h. Deberase acreditar o ingreso do custo da praza en dous días,
contados desde a data na que se realizou a preinscrición (mediante a presentación do xustificante
do pagamento e a fotocopia do DNI). Non se considerará ningunha solicitude, en firme, sen este trámite.
A Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade, como entidade organizadora, poderá cancelar a actividade
programada por insuficiencia no número de inscricións, sen que este feito dea lugar a reclamación
ningunha, sempre e cando dita cancelación sexa comunicada ao participante con antelación. Este non terá
máis dereito que a recibir o reembolso do importe total pagado.
ANULACIÓNS: As persoas que fagan a reserva e o pagamento da actividade e desistan do servizo solicitado
terán dereito á devolución do importe aboado sempre que notifiquen expresamente por escrito a renuncia
e soliciten a devolución cunha antelación mínima de 10 días naturais antes do comezo da actividade.
As renuncias presentadas con menor antelación que a sinalada no parágrafo anterior non xerarán dereito
a devolución ningunha. Así mesmo, as persoas inscritas que o día e á hora prevista para a saída non se
presenten, non terán dereito á devolución da cantidade aboada.



DOCUMENTACIÓN NECESARIA
z

Fotocopia do DNI.

z

Impreso de pagamento de taxas (incluír como concepto: outras actividades e como clave: 36.34.04)

z

Fotocopia de carné xove ou carné máis, de ser o caso.

z

Non se considerará confirmado ningún participante ao que lle falte algunha documentación
das que se mencionan anteriormente.

NORMAS DA ACTIVIDADE
Lémbraselles a todas/os as/os participantes a necesidade de respectar o descanso do resto das persoas, tanto
as inscritas na actividade como as alleas a ela.
Os monitores solicitarán ao comezo da actividade a cada un dos participantes a presentación do seu DNI
ou documento similar.
Calquera persoa que non figure como participante nos datos da organización poderá ser excluído
da actividade.
Calquera cambio na titularidade da praza debe ser consultado e autorizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade, como mínimo 10 días antes do inicio da actividade.
Para as rutas nas que hai actividades náuticas é imprescindible saber nadar.
As actividades poderán sufrir modificacións en función das condicións meteorolóxicas.



COMÚN A TODAS AS RUTAS



z

A hora de incorporación á actividade é o venres ás 20:00 h.

z

É moi importante que utilices un calzado axeitado, resistente, flexible e impermeable, xunto
cuns calcetíns gordos que permitan que a bota e o pé estean axustados, para evitar rozaduras.

z

Non é necesario levar traxe de neopreno para as rutas nas que hai actividades náuticas.

z

Ten sempre á man algo de roupa de abrigo e roupa para choiva.

z

Nos días de moito sol é recomendable que leves protección solar.

z

Non esquezas a tarxeta sanitaria e os útiles de aseo.



CAMIÑANDO AO SON >>>>

>>>> DAS MONTAÑAS GALEGAS



Accesibilidade:
A distancia desde o centro
de Ourense é duns 60 Km.
O centro atópase a uns 10
Km de Arnuíde en dirección
ao alto de San Mamede.
Para as persoas que
accedan desde Vilar
de Barrio:
Ao pouco de entrar en
Arnuíde, logo de cruzar
unha ponte, atoparán
un cruzamento á dereita,
fronte ao supermercado
Prol. O indicador (que
está á man esquerda) sinala
“reserva forestal”. Haberá
que xirar á dereita e subir
seguindo as indicacións
das Corcerizas ata chegar
ao centro.
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CAMIÑANDO AO SON
DAS MONTAÑAS GALEGAS
z

Atravesando a barreira do son urbana
Ruteiro interpretativo polas instalacións do Centro de Educación
Ambiental As Corcerizas.
As Corcerizas está concibido dende a súa planificación, construción
e uso cunha óptica de desenvolvemento sostible, de forma que
resulte un recurso educativo en si mesmo. A través desta visita
poderemos coñecer e experimentar a viabilidade da bioconstrución,
tratamentos alternativos de residuos, enerxías renovables
e consumo responsable.

z

A música das montañas galegas
Ruta ambiental interpretativa ata o Bidueiral de Montederramo.
O ascenso pola Serra de San Mamede brindaranos unha
oportunidade inigualable para a contemplación da magnitude
e biodiversidade do Macizo Central Ourensán. Adentrarémonos
no Bidueiral de Montederramo, considerado coma un dos mellores
bosques autóctonos con que conta a provincia de Ourense e está
catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria dentro de
Rede Natura 2000.

z

Horario
Ás 20:00 h unha persoa da
asociación recibirá en Arnuíde
as/os participantes. O punto
de encontro será o cruceiro
que hai fronte ao cruce que
sobe a San Mamede, ao lado
do supermercado Prol.
Teléfonos contacto:
988 374 318 / 988 302 403.
Aloxamento
Centro de Educación Ambiental
As Corcerizas - Arnuíde
Alto de San Mamede, Km 9
32702 Vilar de Barrio • Ourense
Datas
Abril: do 27 ao 29
Maio: do 4 ao 6
do 11 ao 13
do 18 ao 20

Cantos da natureza

Material necesario

Obradoiro de música e medio ambiente.

É necesario levar toalla,
chancletas e saco de durmir.

Ao longo da xornada, motivarase o desenvolvemento da percepción
global do medio a través do ouvido, un sentido tan desenvolto no
humano coma saturado pola avalancha cotiá de sons... ou ruídos.

Número de prazas: 22

Olla, goza, escoita, compón e coñece os cantos da natureza, dende
ela ou por ela.
Para o desenvolvemento deste obradoiro contaremos coa colaboración do Conservatorio de Música Tradicional e Folque de Lalín.
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O SAL >>>>

>>>> TÓRNASE DOCE
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Accesibilidade:
Situado na cima
do monte Santa Tegra

1

O SAL TÓRNASE DOCE
z

Ruta de sendeirismo para descubrir o esteiro do río Miño.

z

Ruta en canoa polo río Miño.

z

Visita ao monte Santa Tegra e ao Museo Arqueolóxico.

z

Ruta de sendeirismo polos Muíños de Folón.

z

Visita á adega Terras Gauda.

Horario
A hora de incorporación
á actividade é o venres,
ás 20:00 h, no hotel Pazo
de Santa Tegra na Guarda.
Aloxamento
Pazo de Santa Tegra
Rúa Apartado, 4
Monte Santa Tegra
36780 A Guarda - Pontevedra
Tel.: 986 610 002.
Teléfono contacto
679 484 348.
Datas
Maio: do 25 ao 27
Xuño: do 1 ao 3
do 8 ao 10
do15 ao 17
Material necesario
Para a actividade da canoa
cómpre levar traxe de baño,
fanequeiras ou chancletas
e toalla.
Número de prazas: 22
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DESCUBRINDO >>>>

>>>> UN BOSQUE ANIMADO
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Accesibilidade
Está situado no concello
de Bergondo (provincia da
Coruña) ao pé da praia de
Gandarío (Ría de Ares e
Betanzos). Atópase a 20 Km
da Coruña, 60 de Santiago
de Compostela e 2 de Sada.
Outras vilas próximas son
Ferrol, Pontedeume, Miño
e Betanzos.
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DESCUBRINDO
UN BOSQUE ANIMADO
Rutas polo presente e o pasado das Fragas do Eume
z

Ruta de sendeirismo polas Fragas do Eume, que inclúe
unha visita ao mosteiro de Caveiro.

z

Visita ao municipio de Pontedeume onde se visitará
a Torre dos Andrade.

z

Ruta en bicicleta polas Fragas do Eume
e visita do mosteiro de Monfero.

z

Percorrido polo contorno do encoro do Eume.

Horario
A hora de incorporación
á actividade é o venres,
ás 20:00 h, no Albergue
de Gandarío (ou albergue
da Mariña Española) A Coruña.
Telefono contacto:
615 172 300.
Aloxamento
Albergue de Gandarío
Cornide 20 - 15167 Bergondo
(A Coruña) • Tel.: 981 791 005
albergue.gandario@xunta.es
www.gandario.net
Albergue da Mariña Española
Corbeiroa – Bergondo - Sada
Tef.: 981 620 118.
Datas
Abril: do 27 ao 29
Maio: do 4 ao 6
do 11 ao 13
do 18 ao 20
do 25 ao 27
Xuño: do 1 ao 3
do 8 ao 10
do15 ao 17
Material necesario
É necesario levar toalla, saco de
durmir e roupa axeitada para
montar en bicicleta.
Número de prazas: 22
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A RUTA >>>>

>>>> DO OURO

21

22

A RUTA DO OURO
z

Ruta de sendeirismo polo Camiño Sur a Santiago.

z

Ruta en canoa polo río Sil.

z

Ruta de espeleoloxía pola cova da Ceza.

Horario
A hora de incorporación á
actividade é o venres, ás 20:00
h, no albergue de Quiroga, na
serra do Courel.
Teléfono contacto:
669 812 659.
Aloxamento
Albergue Municipal
de Quiroga
Rúa Real, nº 118
27320 Quiroga • Lugo
Tel.: 982 435 290.
Datas
Maio: do 4 ao 6
do 18 ao 20
do 25 ao 27
Xuño: do 1 ao 3
do 8 ao 10
do15 ao 17
Material necesario
Toalla e saco de durmir.
Para a actividade da canoa
cómpre levar traxe de baño
e fanequeiras ou chancletas.
Para a actividade de
espeleoloxía convén levar
unha muda de roupa vella
ou unha funda de tea
ou plástico. O calzado máis
axeitado para esta actividade
son as catiúscas.
Número de prazas: 16
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PERCORRIDOS >>>>

>>>> POLA MARIÑA LUCENSE
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Accesibilidade:
Viveiro é o concello que
aglutina a zona occidental
da Mariña. Podemos
acceder dende Ribadeo
collendo a N-634, dende
Lugo por Vilalba a través
da C-640 Vilalba, e tamén
dende Ferrol pola C-642.

2

PERCORRIDOS
POLA MARIÑA LUCENSE
Achegamento ao contorno visitando o miradoiro de Ferreiravella,
o berce do río Miño e unha fábrica de elaboración artesanal
de embutidos en Riotorto. Visita á zona histórica de Mondoñedo
e á Mariña Lucense (praia das Catedrais, Foz e Ribadeo).
z

Actividades de interrelación persoal.

z

Obradoiros optativos diversos no tempo de lecer.

z

Actividade náutica de kaiaksurf nas praias de Foz.

Horario
A hora de incorporación
á actividade é o venres, ás
20:00 h, no albergue de Area
situado na praia de Area,
en Viveiro.
Teléfono contacto:
650 096 450.
Aloxamento
Albergue Area
Praia de Area
27837 Viveiro
Tel.: 982 560 851.
Datas
Abril: do 27 ao 29
Maio: do 4 ao 6
do 11 ao 13
do 18 ao 20
do 25 ao 27
Xuño: do 1 ao 3
do 8 ao 10
do15 ao 17
Material necesario
Toalla e saco de durmir.
Para a actividade de kaiaksurf
cómpre levar traxe de baño
e fanequeiras ou chancletas.
Número de prazas: 22
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AS PEGADAS >>>>

>>>> PRIMITIVAS
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Accesibilidade:
Dende Lugo hai que seguir
a N-530 ata á Fonsagrada.

0

AS PEGADAS PRIMITIVAS

Horario:

z

Ruta de sendeirismo O Acebo - A Fonsagrada.
É unha das rutas primitivas que entra en Galiza.

A hora de incorporación
á actividade é o venres, ás
20:00 h, no Hotel Spa Oca
Fontesacra.

z

Visita ao Museo Etnográfico e á fervenza Seimeira
de Vilagocende.

Teléfono contacto:

z

Ruta de sendeirismo A Fonsagrada – Paradavella.
De aproximadamente 17 km. Pertence ao camiño
primitivo de Santiago.

Aloxamento:

659 774 576.
Hotel Spa Oca Fontesacra
Lugar das Rocas.
Estr. Comarcal 630.
27100 A Fonsagrada • Lugo
Comida no cámping
A Fonsagrada Cámping.
Datas
Maio: do 25 ao 27
Xuño: do 1 ao 3
do 8 ao 10
do15 ao 17
Material necesario
Toalla, saco de durmir.
Número de prazas: 22
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RONSEIS E >>>

>>>> CAMIÑOS NA RIBEIRA SACRA
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Accesibilidade:
A 7 Km de Pereiro de Aguiar
(capitalidade do concello),
este á súa vez atópase a
14 Km de Ourense pola
estrada C-536 en dirección
a Trives. Nela collemos no
Km 12 o desvío sinalizado á
esquerda.



RONSEIS E CAMIÑOS
NA RIBEIRA SACRA
z
z

Travesía en kaiak polo Canón do Sil dende Rabacallos
ata o embarcadoiro de Santo Estevo.
Ruta paisaxística e cultural polo Camiño Real no contorno
do mosteiro de San Pedro de Rocas e a serra de Meda.

Horario:
A hora de incorporación
á actividade é o venres,
ás 20:00 h, no albergue
de Ordelles.
Teléfono contacto:
627 451 119.
Aloxamento:
Albergue de Ordelles.
Pereiro de Aguiar
Ourense.
Datas
Abril: do 27 ao 29
Maio: do 4 ao 6
do 11 ao 13
do 18 ao 20
Material necesario
Toalla e saco de durmir.
Para a actividade da canoa
cómpre levar traxe de baño
e fanequeiras ou chancletas.
Número de prazas: 22
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