






Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

RUTA DO MIÑO

10,4 km

Concello de A Peroxa (por baixo da igrexa) / Praia fluvial 
en Os Peares

Media

3 horas

Non

Restauración, aloxamento en A Peroxa e Os Peares, e cen-
tro de saúde en Os Peares.

nº 188-I A Peroxa.

A Peroxa

Os Peares

42° 26.467’N 7° 47.458’W 599435 4699462

42° 27.299’N 7° 44.103’W 604011 4701069

29T

29T

Concello de A Peroxa
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Accesos

5

Pobo da Peroxa (por baixo 
da Igrexa): 
Desde Ourense pola N-525. 
Ao pasar Gustei, desviarse á 
dereita dirección A Peroxa.
Praia fluvial en Os Peares: 
Desde Ourense pola N-120 
dirección Monforte, tomar a 
saída de Os Peares e conti-
nuar até o pobo, onde se 
atopa a Praia Fluvial.

A ruta divídese en dous tramos moi diferentes. O primeiro tramo, desde A Peroxa a Gulfariz, 
descende paralelo ao río Rial, só desviándose nun par de pobos. O paseo é moi agradable xa que 
discorre baixo un bosque de ribeira. Cruzamos varias pontes de madeira sobre o río e poderemos 
visitar as ruínas do Castelo da Peroxa.
O segundo tramo, de Gulfariz a Peares, discorre paralelo ao río Miño. Inicialmente transítase 
por unha senda no medio de viñedos e con vistas do río Miño. Os últimos 4 km até Os Peares 
realízanse por unha pista de terra paralela ao río e ás vías do tren. Esta pista ten bastante sombra, 
dado que en todo o tramo medran moitas acacias.
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RUTA DO RÍO BUBAL

8,5 km

Praia fluvial en Os Peares / Besteiros

Media

3 horas

Si

Restauración, aloxamento e centro de saúde en Os Peares.

nº 188-I A Peroxa.

Praia fluvial en Os Peares

Besteiros

42° 27.299’N 7° 44.103’W 604011 4701069

42° 29.478’N 7° 46.354’W 600868 4705056

29T

29T

Concello de A Peroxa 
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Praia fluvial en Os Peares:
Desde Ourense pola N-120 dirección Monforte. Tras pasar Penalba, tomar a saída de Os 
Peares e continuar até o pobo, onde se atopa a Praia Fluvial.
Besteiros:
Desde Ourense pola N-525. Ao pasar Gustei, desviarse dirección A Peroxa. Alí tomar 
a subida ao centro de saúde e, posteriormente, desviarse á esquerda por unha estrada 
comarcal que leva a Besteiros. A ruta parte da praza do centro do pobo.

Esta ruta pódese iniciar na praia fluvial do río 
Bubal, no pobo de Os Peares. Ascende por 
unha pista de terra á marxe do río que disco-
rre baixo arboredo de frondosas. Case toda a 
ruta discorre por pistas que nos levan a me-
dia ladeira até o pobo de Besteiros, pasando 
previamente polos pobos de Cuqueira e San 
Lourenzo.
Dous quilómetros antes de chegar a Besteiros 
podemos desviarnos para visitar o Pazo de 
Turbisquedo.
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RUTA DE PENACOVA

7,5 km

Casa da Escola en Remesar.

Baixa

2 horas 30 min.

Non

Aloxamento, restauración e centro de saúde en Bóveda

123-IV, 124-III, 155-II, 156-I

Inicio da ruta en Remesar 42° 40.238’N 7° 31.285’W 621015 472520829T

Concello de Bóveda
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Bóveda:
Desde Monforte dirección 
Sarria pola LU-546. Ao pasar 
Bóveda tomamos a LU-611 
e dirixímonos até Remesar. 
A ruta iníciase na Antiga 
Escola.

Esta ruta circular do Concello de Bóveda resulta moi atractiva e sinxela de realizar. A ruta iníciase 
na antiga escola de Remesar, restaurada hai uns anos polos veciños, e diríxese por camiños, entre 
muros, leiras e carballos, cara á Pena Grande de Espiño. Desde este miradoiro natural, teremos 
unha boa panorámica do val que imos percorrer. Descendemos ao fondo do val, até o regacho de 
Ribeira e atopámonos rodeados de bidueiros, freixos, e outras especies de ribeira. Seguindo o 
curso do regato e cruzándoo en varios puntos, con improvisados pontes de troncos, chegaremos 
até Penacoba. En Penacoba espéranos un conxunto arquitectónico formado por unha ferrería do 
s. XVIII, con dous foles e un batán totalmente funcionais, unha casona, que funciona como casa 
de turismo rural, e un muíño tamén restaurado. Desde aquí, iniciamos o camiño de ascenso que 
regresa a Remesar.
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RUTA DO RÍO FONDÓS

6,7 km

Lugar de Portugalete.

Baixa

1 hora 45 min.

Si

Restauración, aloxamento e centros de saúde en A Barrela 
e Castro.

155-III

Lugar de Portugalete 42° 32.127’N 7° 47.548’W 599162 470993629T

Concello de Carballedo
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Desde Ourense:
Pola N-525, ao pasar Sobrado, desviarse pola N-540 até chegar á Barrela. Alí tomarase 
a LU-P-100 dirección Castro/Os Peares até o Lugar de Portugalete, onde está sinali-
zado o inicio da ruta.

Esta ruta circular discorre polo municipio de 
Carballedo, cruzando en dúas ocasións o río 
Fondós.
Parte do lugar de Portugalete, onde está si-
nalizado o inicio da ruta e transcorre nunha 
paisaxe de abundante vexetación, onde pre-
dominan castaños e carballos. Percorrendo a 
ruta en sentido contrario ás agullas do reloxo 
atoparemos en Castrelo as ruínas dunha casa 
grande do século XVIII e cruzaremos o río 
Fondós por uns pasares de pedra.
Na aldea de Milleirós, atoparemos unha igre-
xa parroquial de orixe románico, un cruceiro 
e un importante conxunto de hórreos. Outro 
dos elementos significativos desta ruta é A 
Casa do Mestre, na aldea de O Barrio, que 
posúe unha capela e un pombal, e conserva 
o chamado “Carballo do Mestre”, un carba-
llo centenario de 26 m de altura, incluído no 
catálogo de árbores singulares da Xunta de 
Galicia.

Accesos
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RUTA DA FRAGA DE POBOEIROS

3,8 km

Na OU-903, a 3 km de Castro Caldelas, nunha curva pe-
chada hai un cartel que indica o inicio da ruta.

Baixa

1 hora 15 min.

Si

Restauración, aloxamento en Castro Caldelas e centro de 
saúde no mesmo pobo.

nº 189-III Catro Caldelas.

Inicio da ruta en OU-903 42° 22.541’N 7° 26.367’W 628479 469266829T

Concello de Castro Caldelas
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Desde Ourense:
Pola OU-536 até chegar a 
Castro Caldelas. Desde alí, 
percorrer 3 km pola OU-903. 
Nunha curva pechada está 
sinalizado o inicio da ruta.

Esta ruta circular percorre a fraga de Poboeiros. Todo o percorrido é por unha pista, sempre 
baixo arboredo, que nalgúns puntos permítenos ver o val entre a vexetación. No bosque atopare-
mos carballos, castiñeiros, bidueiros e arces, entre outras especies. As pendentes das pistas son 
suaves e o percorrido pódese realizar en bicicleta. Hai algúns pasteiros, e os gandeiros adoitan 
pechar algún camiño con cables para controlar o gando, así que tede coidado se ides en bicicleta.
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PASEO DOS MUÍÑOS

2,6 km

Praza do pobo de Castro Caldelas / Área de recreo Ponte 
das Táboas

Baixa

45 min.

Non

Restauración e aloxamento en Castro Caldelas. Centro de 
Saúde no mesmo pobo.

nº 189-III Catro Caldelas.

Praza do pobo de Castro 
Caldelas

Área de recreo Ponte das 
Táboas

42° 22.521’N 7° 24.906’W 630485 4692668

42° 21.843’N 7° 24.202’W 631474 4691433

29T

29T

Concello de Castro Caldelas
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Praza do Pobo de Castro Caldelas:
Desde Ourense pola OU-536 até Castro Caldelas.
Área de Recreo Ponche dás Táboas:
Tras pasar Castro Caldelas, continuar 2 km pola OU-536. Tomar o desvío á esquerda, 
onde está sinalizada a área recreativa.

A ruta sae de Castro Caldelas, pola parte in-
ferior da praza do pobo. A partir de aí, des-
cendemos por un camiño baixo un bosque de 
carballos. Enlazamos un tramo de asfalto de 
400 metros para empezar o tramo fluvial ás 
beiras do río Edo. A vexetación de ribeira, con 
alisos e bidueiros, dá sombra todo o camiño. 
Ao longo da ruta, podemos atopar 3 antigos 
muíños, un dos cales está restaurado. O ca-
miño presenta algúns tramos empedrados e 
con escaleiras, pero é de tránsito fácil e có-
modo.
O carreiro finaliza nunha área recreativa que 
dispón de piscina, asadores e parque infantil.
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RUTA DOS VIÑEDOS DE BELESAR

4,6 km

Belesar / A Veiga.

Media

2 horas

Si

Servizos de hostalería en Belesar. Aloxamento e centro de 
saúde en Chantada.

155-I, 155-III

Belesar

A Veiga

42° 35.448’N 7° 43.539’W 604557 4716163

42° 33.800’N 7° 42.804’W 605609  4713127

29T

29T

Concello de Chantada
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Belesar:
Desde Chantada tomar a LU-533 cara a Monforte. Desviarse tras cruzar a ponte sobre o 
río Miño en dirección Belesar. O sendeiro comeza á beira da ponte de Belesar.

Esta ruta parte do pobo de Belesar e percorre 
a beira do río Miño. Trátase dun percorrido 
sinxelo, con moi pouca pendente, no que se 
alternan zonas de viñedos con bosques de 
castiñeiros e de carballos.
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RUTA DE SANTA MARÍA DE PESQUEIRAS

3 km

Igrexa de Santa María de Pesqueiras

Baixa

45 min.

Si

Aloxamento, restauración e centro de saúde en Chantada.

155-I

Igrexa de Santa María de 
Pesqueiras

42° 37.829’N 7° 43.730’W 604230 472056429T

Concello de Chantada
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Desde o encoro de Belesar:
Subir cara á Eirexe e, a uns 
800 m, atoparedes un cartel 
a Santa María de Pesqueiras.

Este pequeno percorrido discorre por varias pistas de terra cubertas de carballos e castiñeiros. O 
camiño lévanos até unha xoia como o é a igrexa románica de Santa María de Pesqueiras, escon-
dida entre os castiñeiros, e á que só se pode acceder por esta ruta.
Ademais desta igrexa, poderemos gozar de boas vistas sobre o Canón do Río Miño. Atravesare-
mos varias zonas de viñedos.
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PR-G 4 CAMIÑO REAL DE SAN PEDRO DE ROCAS 

9 km

Esgos.

Baixo

2 h 45 min

Si

Restauración, aloxamento e centro de saúde en Esgos.

Nº 226-I Esgos y 188-III Nogueira de Ramuín.

Esgos 42º19.609’N 7º41.735’W 607480 468697029T

Concello de Esgos
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Desde Ourense:
Pola OU-536 até Esgos. A ruta parte do a Praza dá Souteira, no Centro de Saúde.

Trátase dun dos carreiros homologados con 
máis soleira de toda Galicia e é unha boa 
mostra de por qué algúns carreiros perduran 
ao longo dos anos e outros desaparecen pou-
cos meses despois da súa inauguración.
Trátase dun percorrido circular, sinxelo e fácil 
de realizar por un antigo camiño real que ser-
vía como vía de comunicación con Ourense. 
Os camiños conservan os seus muros laterais 
e, en moitos tramos, veremos as marcas dos 
carros sobre o empedrado. Bosques de car-
ballos e masas de coníferas, leiras cos seus 
muros de pedra e curiosas formacións rocho-
sas, sucédense durante todo o percorrido.
Ademais do propio camiño real, nesta ruta 
atoparemos un dos elementos arquitectó-
nicos máis importantes da Ribeira Sacra, o 
Mosteiro de San Pedro de Rocas, coas súas 
tumbas antropomórficas e un Centro de Inter-
pretación de Ribeira Sacra.

Accesos
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RUTA DO BIDUEIRAL DE GABÍN

9,4 km

Campo do Casar - Serra de San Mamede.

Baixa

3 horas

Si

Aloxamento, restauración e centro de saúde en Montede-
rramo.

nº 227-III Montederramo.

Campo do Casar-Serra de 
San Mamede 42° 14.130’N 7° 29.664’W 624231 467702229T

Concello de Montederramo
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Desde Ourense:
Pola OU-536 até chegar 
a Leboreiro. Desviarse 
pola OU-0602 dirección 
Montederramo. Deixan-
do atrás Montederramo, 
tomar o desvío á derei-
ta en dirección Gabín-A 
Mogaínza. Ao chegar a 
Mogaínza, virar á dereita 
nunha pista sen asfaltar 
que conduce ao bidueiral.
A Campo do Casar non 
se accede facilmente con 
vehículo.

A ruta discorre na súa totalidade polo espazo pertencente á Rede Natura do Bidueiral de Montede-
rramo. Trátase dun bosque denso de bidueiros, carballos, acivros e outras especies no sotobos-
que. Tamén hai varias zonas de piñeiro silvestre.
Toda a ruta se realiza por unha pista forestal, ben acondicionada e con pendentes suaves, que 
percorre todo o bosque e resulta moi atractiva para realizar, tanto camiñando como en bicicleta.
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RUTA DE MARQUINO LARGAÑO

18,5 km

Luintra.

Media

6 horas 30 min

Apto parcialmente

Restauración, aloxamento e centro de saúde en Luintra

188-I, 188-III.

Luintra 42° 24.646’N 7° 43.599’W 604775 469617029T

Concello de Nogueira de Ramuín
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Desde Ourense:
Pola OU-536. En Castadón, desviarse dirección Luintra. A ruta parte da pista que sae 
á esquerda do novo Cuartel de Garda Civil.

Este percorrido circular iníciase no pobo de 
Luíntra, capital do Concello de Nogueira de 
Ramuín. O percorrido resulta moi variado nas 
paisaxes, pasando por carballeiras, bosques 
de bidueiros, leiras e poboacións. A ruta dis-
corre principalmente por camiños e pistas de 
terra entre arboredo, con pendentes suaves. 
Visitaremos varios pobos do municipio, as 
mámoas de Moura, o Mosteiro de Santo Es-
tevo de Ribas de Sil e un tramo do Canón do 
Sil pertencente á Rede Natura.

Accesos



Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

RUTA DE AUGACAIDA - CASTRO DE MARCE

2,2 km

LU-P-4107 / Castro de Marce.

Baixa

1 hora 15 min

Non

Aloxamento, restauración e centro de saúde en Ferreira 
de Pantón

155-III

Inicio de ruta (LU-P-4107)

Castro de Marce

42° 30.915’N 7° 42.187’W 606534 4707801

42° 31.338’N 7° 42.901’W 605546 4708568

29T

29T

Concello de Pantón
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Desde Ourense:
Pola N-120 dirección Mon-
forte. Á altura de Segade, 
tomar o desvío de Guítara e 
logo dirección Marce. Nesa 
estrada, 500 metros antes 
de Marce, está sinalizado o 
comezo da ruta.

Esta ruta comeza na estrada que leva a Marce, nunha curva onde se atopa sinalizado en inicio do 
carreiro. Discorre por un camiño que descende entre o arboredo. Tomamos un desvío que nos 
leva á Fervenza de Augacaída, unha das máis altas de Galicia. A baixada até a fervenza é o tramo 
mais complicado da ruta, xa que é necesario a axuda dunhas cordas que están dispostas para 
tal efecto.
Ao longo da senda, atópanse varios restos de arquitectura popular, como os refuxios para gando, 
pero o máis interesante é o Castro de Marce. Este antigo poboado castrexo sitúase no alto dun 
montículo, cuxa altura permite gozar dunhas espectaculares vistas do Miño.
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RUTA DE CIBRISQUEIROS A SAN COSMEDE

3,06 km

Barrio de Cibrisqueiros (Pombeiro) / San Cósmede.

Baixa

1 hora

Non

Restauración, aloxamento e centro de saúde en Os Peares 
e Ferreira de Pantón.

188-I.

Barrio de Cibrisqueiros 
(Pombeiro)

San Cósmede

42° 26.924’N 7° 42.070’W 606808 4700417

42° 25.734’N 7° 41.477’W 607654 4698227

29T

29T

Concello de Pantón
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Barrio de Cibriqueiros (Pombeiro):
Desde Ourense pola N-120 dirección Monforte. Desvío a Os Peares. Tomar despois o 
desvío dirección Pombeiro. Ao chegar a Pombeiro, nunha curva pechada, está sinali-
zado o inicio da ruta.

Esta ruta parte desde Pombeiro e percorre o 
primeiro tramo do Canón do Sil. O carreiro 
esténdese baixo un bosque espeso onde ato-
paremos carballos, castiñeiros, alcornoques 
e tamén bastantes acacias, sobre todo no 
primeiro tramo. O camiño ofrécenos, nalgúns 
puntos, fantásticas vistas do canón, co río Sil 
e a ladeira contraria completamente cuberta 
de vexetación. Todo o percorrido realízase por 
un camiño de terra, sen atravesar ningunha 
poboación, e nunha contorna natural de gran 
valor ecolóxico e pertencente á Rede Natura 
do Cañon do Sil.
Entre os elementos de maior interese da 
ruta, destacan as tumbas antropomorfas 
de Reguntoiro, escavadas na rocha, o pobo 
abandonado de Penaveada e o núcleo de San 
Mamede, con boas mostras de arquitectura 
tradicional.
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PR-G 98 CANÓN DO SIL-SANTA CRISTINA

18,7 km

Parada de Sil.

Media

6 horas

Non

Restauración, aloxamento, cámping e centro de saúde en 
Parada de Sil.

nº188-IV Parada de Sil

Parada de Sil 42° 22.959’N 7° 34.110’W 617849 469325029T

Concello de Parada de Sil
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Desde Ourense:
Pola OU-536 até Vilariño Frío; alí coller o desvío pola OU-0604 até Parada de Sil, en 
Praza do Barquilleiro.

Esta ruta circular empeza e termina na Praza 
do Barquilleiro, no pobo de Parada de Sil. De-
bido á proximidade da Praza do Barquilleiro e 
Fondo de Vila, pódese dividir a ruta en dous 
tramos, tamén circulares, mediante unha 
variante. Isto permite reducir o percorrido á 
metade.
O carreiro transcorre maioritariamente por 
camiños de carro, entre muros, que perco-
rren a paisaxe do bordo do canón, entre unha 
abundante vexetación onde predominan os 
carballos e os castiñeiros.
Boa parte do percorrido realízase de maneira 
paralela ao río Sil, e atoparemos varios mi-
radoiros no percorrido, o que nos permitirá 
gozar das espectaculares vistas e dos tradi-
cionais viñedos dispostos nas paredes do río.
Un dos puntos máis interesantes do percorri-
do é o Mosteiro de Santa Cristina, escondido 
no medio dun souto de castiñeiros. Pódese 
visitar todo o ano, aínda que a igrexa só está 
aberta no verán e algúns fins de semana.
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RUTA DO CANÓN DO RÍO MAO

11,6 km

San Lourenzo de Barxacova.

Media

4 horas 30 min

Non

Restauración, aloxamento, cámping e centro de saúde en 
Parada de Sil. Albergue de A Fábrica da Luz en Barxacova..

nº 189-III Parada de Sil.

San Lorenzo de Barxacova 42° 22.631’N 7° 30.366’W 622992 469273129T

Concello de Parada de Sil 



Accesos

33

Desde Ourense:
Pola OU-536 dirección Trevinca. Tras pasar Valilongo, coller o desvío pola OU-
139 dirección Cristosende. Desde Cristosense, dirección Parada de Sil; está sina-
lizado o desvío a San Lourenzo.

Esta ruta circular do Concello de Parada de Sil 
é unha das máis atractivas da Ribeira Sacra.
A ruta percorre o Canón do Río Mao, desde 
San Lourenzo até a ponte romana de Con-
celiñas, aproveitando a canle abandonada da 
antiga central hidroeléctrica. Este tramo dis-
corre, no seu maior parte, pola propia canle, 
que percorre o canón a media ladeira cunha 
pendente moi suave. Atoparemos as tumbas 
antropomórficas de San Aclamación, escava-
das na rocha, muíños e a ponte romana de 
Conceliñas.
O resto do percorrido, xa afastándonos do 
canón, discorre por camiños de carro, con 
muros a ambos os dous lados, atravesando 
carballeiras e pasteiros, e con boas vistas do 
Canón do Sil en varios puntos. Visitaremos 
os núcleos de Forcas e A Miranda, pobos de 
montaña ben conservados, e regresaremos a 
San Lourenzo.

Accesos



Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

PR-G 14 RUTA DO LOIO

9 km

Paradela, parque infantil da Ruxidoira, piscinas munici-
pais / Ponte na desembocadura do Loio.

Baixa

2 horas 30 min

Si

Restauración e centro de saúde en Paradela

Nº 123-II Portomarín.

Parque infantil da Ruxidoira

Ponte en A Ribeira do Loio

42º45.989’N 7º33.785’W 617570 4735970

42º47.318’N 7º36.795’W 613425 4738660

29T

29T

Concello de Paradela
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Pola M-633 de Portomarín 
a Sarria:
Acceso onde a ponte sobre o 
río Loio e na capital de Pa-
radela, ao lado das piscinas 
municipais.

Toda a ruta discorre paralela á canle do río Loio e crúzao en varios puntos. No percorrido gozare-
mos de varios saltos de auga, muíños e un bosque de ribeira que nos dará sombra durante todo 
o camiño.
Pasaremos por camiños de varios tipos, carreiros de pescadores, pistas de terra e camiños de 
carro entre muros. O último tramo, desde o pobo de Loio até a ponte sobre a desembocadura, 
discorre por unha pista asfaltada (1,4 km).



Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

RUTA DA CASTAÑA E DO MEL

9 km

Salcedo.

Baixa

3 horas

Si

Restauración, aloxamento en Salcedo e centro de saúde 
en A Pobra do Brollón.

156-IV

Salcedo 42° 32.651’N 7° 20.297’W 636443 471153729T

Concello de A Pobra do Brollón
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Desde Ourense pola N-120:
7km despois de Monforte de 
Lemos, desviarse á dereita e 
incorporarse á LU-933 até 
Ou Empalme. Aquí tomar 
dirección Salcedo. A ruta 
parte do Museo Etnográfico 
de Salcedo.

Esta ruta circular iníciase no pobo de Salcedo e coincide. nun primeiro tramo, coa Ruta do Ouro 
e do Ferro. O percorrido lévanos por pistas de terra, entre piñeirais de repoboación, até o rego da 
Poxa, onde xa atoparemos bidueiros, freixos e outra vexetación de ribeira. Un pouco máis adiante 
atoparemos as Alvarizas da Poxa, construcións feitas en pedra, de planta circular ou oval; serven 
de protección para as colmeas. Desde aquí dirixímonos por un antigo camiño até o Souto de 
Paradamedela, onde tamén se atopa un secadoiro de castañas. 
O regreso a Salcedo realízase por pistas de terra, cun ascenso suave no que teremos vistas de 
todo o val do Lor.



Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

RUTA DO OURO E DO FERRO  

11 km

Salcedo.

Baixa

3 horas 30 min

Apto parcialmente

Restauración, aloxamento en Salcedo e centro de saúde 
en A Pobra do Brollón.

156-IV

Salcedo 42° 32.651’N 7° 20.297’W 636443 471153729T

Concello de A Pobra do Brollón
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Desde Ourense pola N-120:
7km despois de Monforte de Lemos, desviarse á dereita e incorporarse á LU-933 até O 
Empalme. Aquí tomar dirección Salcedo. A ruta parte do Museo Etnográfico de Salcedo.

Esta ruta circular iníciase en Salcedo descen-
dendo cara ao val do río Lor. O percorrido 
realízase, na súa maior parte, por pistas de 
terra entre piñeirais, excepto o tramo parale-
lo á canle do río Lor, no que a vexetación de 
ribeira é dominante. Seguimos a canle do río 
até A Barxa, onde se atopa a ponte medieval 
co seu tres arcos sobre o río. Desde aquí, 
iniciamos o ascenso que nos levará de novo 
a Salcedo, visitando antes a aldea da Lama, 
onde se atopan restos das explotacións aurí-
feras romanas.



Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

CAMIÑO DO FERRADAL

11 km

O Soldón / Ferrería de Rugando.

Media-Alta

3 horas 50 min

Non

Restauración, aloxamento e centro de saúde en Quiroga. 
Aloxamento en Rugando

189-II, 190-I.

O Soldón

Rugando

42° 26.800’N 7° 13.467’W 646016 4700898

42° 29.062’N 7° 9.201’W 651772 4705209

29T

29T

Concello de Quiroga
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O Soldón:
Desde Ourense pola N-120. 
A 6 km de Quiroga, desviar-
se dirección Soldón.
Rugando:
Polo mesmo desvío que se 
toma para saír a Soldón, 
continuar pola estrada até 
chegar a Rugando.

Esta ruta percorre o val do río Soldón, no Concello de Quiroga.
Trátase dun antigo camiño polo que se baixaba o mineral de varias minas que existían nas mon-
tañas. Ese mineral utilizábase nas ferrerías que se atopan na zona, como a Ferrería de Rugando, 
actualmente reconvertida en casa de turismo rural.
No percorrido atoparemos outros puntos de interese como a Cova de Ricopete, que foi unha mina 
romana, e Pena Furada, que consiste nun túnel escavado polos romanos para conducir a auga a 
varias minas auríferas. Tamén atoparemos soutos de castiñeiros, secadoiros, fervenzas e pontes 
no río, como a coñecida Ponte do Frade.



Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

RUTA DA LAGOA DA LUCENZA

9,5 km

A Seara.

Media-Alta

4 horas 20 min

Non

Restauración en A Seara. Restauración, aloxamento e cen-
tro de saúde en Quiroga.

157-I y 157-III

Lugar de Seara 42° 34.484’N 7° 5.725’W 656308 471534929T

Concello de Quiroga
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Desde Ourense pola N-120:
Tomar a saída cara a Quiroga. Desde alí, continuar pola LU-623 até pasar Santa Cu-
bicia e desviarse á LU-P-5001 dirección A Seara. O inicio da ruta atópase na saída da 
Seara cara a Vieiros.

Nesta ruta circular atoparémonos paisaxes 
diferentes aos doutras rutas da Ribeira Sacra. 
Trátase dunha ruta de media montaña, dentro 
do espazo Rede Natura dos Ancares - Caurel, 
na que sairemos dos vales para chegar á alta 
montaña lucense.
O percorrido iníciase no pobo de montaña da 
Seara e ascende polo val de Forgas, pasando 
polas fervenzas de Fócaro e de Navarega, até 
chegar á Lagoa da Lucenza, de orixe glaciar e 
cuxa antigüidade se remonta ao pleistoceno. 
Seguimos ascendendo até a Campa da Lu-
cenza, a uns 1500 m de altitude, e enlazamos 
cunha pista que percorre a parte alta destas 
montañas. Ao chegar ás proximidades do 
Alto de Formigueiros, desviámonos por un 
carreiro que nos levará de volta á Seara pola 
outra ladeira do val de Forgas.

Accesos



Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

RUTA DA CUBELA

13,4 km

Castro de Abaixo.

Baixa

5 horas

Si

Aloxamento, restauración e centro de saúde en Ribas de 
Sil.

189-I, 189-II

Castro de Abaixo 42° 27.253’N 7° 21.367’W 635171 470151829T

Concello de Ribas de Sil
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Desde Ourense:
Pola N-120, desviarse á 
dereita dirección Castro de 
Abaixo.

É unha das rutas máis recomendables da zona lucense. Esta ruta circular, situada no Concello de 
Ribas de Sil, iníciase en Castro de Abaixo, na contorna de Augasmestas, e percorre a beira do río 
Sil até A Cubela. Ascende despois á parte superior do canón para visitar o pobo de Torbeo ou o 
Souto de Moreiras de Abaixo, e regresar de novo a Castro. Boa parte do percorrido realízase por 
antigos camiños, tallados na roca en moitos tramos.
Case a metade da ruta atópase dentro do espazo Rede Natura dos Ancares-Caurel, e apréciase a 
influencia mediterránea nas sobreiras, aciñeiras e albedros.
Na Cubela, ademais de visitar este pobo perfectamente recuperado, teremos unha boa vista do 
meandro da Cubela, onde o Sil describe unha curva de case 360º.



Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

PR-G 86 SENDEIRO DOS VIÑEDOS DA RIBEIRA SACRA

13,3 km

San Miguel de Rosende / Os Chancís.

Baixa

4 horas 15 min

Si

Aloxamento e restauración en San Miguel de Rosende.

nº 188-II Sober e 188-IV Parada de Sil.

San Miguel de Rosende

Os Chancís

42°27.5964’ N 7°37.0519’W 613670 4701770

42°24.5834’N 7°37.9197W 613835 4701749

29T

29T

Concello de Sober
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San Miguel de Rosende:
Desde Ourense dirección Monforte de Lemos pola N-120; desviarse despois de pasar O 
Castro de Ferreira pola LU-5902 até San Miguel de Rosende.
Os Chancís:
Pasado Rosende, seguir pola mesma estrada até Os Chancís, onde se atopa o embar-
cadoiro.

Nesta ruta atoparemos dúas paisaxes moi di-
ferenciadas: a primeira parte iníciase no Cam-
po da Festa de Rosende e bordea o muro da 
Casa Grande de Rosende, para continuar por 
un camiño de acceso aos viñedos que condu-
ce ao Canón do Río Cabe. Todo este tramo, 
discorre polas pistas de servizo dos viñedos 
dispostos en terrazas, o que permite gozar 
de vistas sobre o canón e apreciar o traballo 
vitivinícola da zona. O carreiro pasa algunhas 
aldeas, onde atoparemos varias mostras de 
arquitectura tradicional.
A segunda parte da ruta discorre por pistas 
forestais entre piñeirais de repoboación que 
nos levan até o Canón do Sil. A ruta finaliza 
no embarcadoiro de Os Chancís, onde pode-
remos bañarnos no río ou coller un pequeno 
catamarán que percorra o canón.



Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada 

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

PR-G 162 RUTA DA RIBEIRA SACRA DO MIÑO

35,3 km

Igrexa Románica de Santo Estevo de Ribas de Miño / 
Cima de Atán

Media

13 horas

Apto parcialmente

Restauración e aloxamento en O Saviñao, Ferreira de Pan-
tón e Santo Estevo de Ribas de Miño, entroutros. Servizos 
de hostalaría en Belesar. Centro de saúde en O Saviñao. Na 
área da Maiorga pódese coller un catamarán para perco-
rrer o canón, dependendo da tempada.
nº 155-I Chantada, 155-III Carballedo y 155-VI Pantón.

Igrexa Románica de Santo
Estevo de Ribas de Miño

Iglexa Románica de San
Martiño da Cova

Cima de Atán

42º37.073´N 7º42.417´W 606077 4719219

42° 33.658’N 7° 40.560’W 608683 4712911

42° 30.301’N 7° 41.631’W 607313 4706675

29T

29T

29T

Concellos de O Saviñao e Pantón



Accesos

49

Igrexa Románica de Santo Estevo de Ribas de Miño:
Desde Chantada dirección Monforte pola LU-533. A 8 km está sinalizado un desvío á 
dereita que conduce á igrexa.
Cima de Atán:
Desde Ferreira de Pantón pola N-120 dirección Ourense. Tomar o desvío dirección Guí-
tara. Continuar pola N-120a, primeiro dirección Monforte e despois dirección Marce. 
Tras pasar por un túnel baixo a estrada, continuar 500 metros até o inicio do carreiro.

Esta ruta, de máis de 30 km quilómetros, 
transcorre paralela ao río Miño polos mu-
nicipios do Saviñao e Pantón. O canón do 
río Miño, define a paisaxe do percorrido, 
no que poderemos apreciar a riqueza ar-
quitectónica da Ribeira Sacra, atravesan-
do pequenas aldeas, regatos, fervenzas e 
unha rica vexetación, onde predominan os 
bosques de castiñeiros e carballos.
O outro factor que define a paisaxe da ruta 
é o dos tradicionais viñedos en terrazas, 
presentes en todo o camiño. 
Entre os elementos arquitectónicos que se 
atopan na ruta, están varias construcións 
de orixe románico, como as igrexas de 
Santo Estevo de Ribas de Miño, a de San 
Paio de Diomondi,a de San Martiño dá 
Cova ou San Estevo de Atán. Tamén atra-
vesaremos varias mostras do patrimonio 
castrexo galego e diferentes poboacións.
Outro elemento de gran interese, é o dos 
chamados Cóbados de Belesar. Trátase 
dun tramo de camiño empedrado, con 
orixe na época romana, que descende si-
nuosamente até o pobo de Belesar.
Ao longo do traxecto, a ruta pasa por va-
rias áreas fluviais e recreativas, con servi-
zo de hostalaría, e embarcadoiros, desde 
o cales se pode tomar un barco para reali-
zar unha viaxe turística polo canón do río 
Miño.

Accesos
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Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

PR-G 157 - DOADE - AUGASMESTAS

27 km

Doade / Parada (Augasmestas).

Media

8 horas 45 min

Non

Restauración en Vilachá e en Doade

189-I, 189-II, 189-III

Doade

Parada

42° 24.873’N 7° 28.750’W 625133 4696924

42° 27.734’N 7° 20.858’W 635852 4702423

29T

29T

Concellos de Monforte de Lemos, A Pobra do 
Brollón e Sober.
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Doade:
Desde Monforte pola LU-
903 até Doade.
Parada:
Desde Monforte pola N-120. 
A 24 km un desvío á dereita 
sinaliza Parada xusto antes 
de Augasmestas. 

Este carreiro homologado discorre por camiños e pistas de terra no Canón do río Sil, pegados ao río 
ou na parte superior do canón, segundo o tramo. No percorrido atoparémonos con grandes masas 
de piñeiros, bosques de carballos e castiñeiros, ou zonas de viñedos distribuídos en terrazas.
Se iniciamos o percorrido en Parada, percorreremos a beira do río Sil até chegar á Ribeira de Vila-
chá, onde iniciaremos o ascenso até Trasmonte, pasando de 230 m a 605m. En Vilachá poderemos 
visitar as adegas de orixe medieval que acollen a Feira do Viño de Vilachá, na primeira semana de 
maio. Descendemos á base do canón, a 230 m de altitude, e pasamos polas aldeas abandonadas 
da Barxa e Froxende, o souto de Froxende e o meandro da Cubela. Toca subir de novo até os 680 
m en Vilar de Mouros, un pobo case abandonado, pero con boas mostras de arquitectura popular. 
Desde aquí, con ascensos e descensos máis suaves, irémonos atopando co Muíño do López, a 
Pena do Castelo coa Capela de San Amaro, ou o souto centenario de Valguaire, pouco antes de 
chegar a Doade.



Lonxitude

Dificultade

Punto de partida/chegada

Servizos

Cartografia IGN 1:25.000

Lugar   Latitude Lonxitude Z. UTM X Y

Duración

Acceso en bicicleta

CAMIÑO DE SANTIAGO

25 km

Portomarín - Caldas de Reis.

Baixa

7 horas 30 min

Si

Aloxamento, restauración e centro de saúde en 
Portomarín.

97-III, 123-II

Portomarín 42° 48.450’N 7° 36.950’W 613171 474035029T

Concello de Portomarín
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Desde Ourense ou desde 
Lugo:
Pola N-540 tomar a saída 
LU-633 Portomarín-Sa-
rria e percorrer 10 km até 
Portomarín.

O Concello de Portomarín está atravesado de Leste a Oeste polo Camiño de Santiago Francés. 
Realizalo, aínda que só sexa unha etapa, permitiranos sentirnos por un día como peregrinos a 
Santiago de Compostela e vivir unha experiencia diferente á de calquera outro carreiro.
O percorrido iníciase no mesmo Portomarín e non teremos problema en seguir o camiño si-
nalizado coas características frechas amarelas. Trátase dunha etapa sen grandes desniveis que 
atravesa zonas agrícolas e bosques autóctonos. Aínda que podemos deixar o camiño en calquera 
momento, os peregrinos realizan habitualmente a etapa Portomarín - Caldas de Reis, dun 25 km 
de lonxitude.
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