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      Dada a gran demanda de actividades e a excelente 
saúde do Coñece e Camiña, decidimos realizar unha 
saída no mes de xullo, no que sempre paramos a campa-
ña pola calor e as gañas de gozar da curta tempada de 
praia que temos nesta zona de Galicia. 
Con este obxectivo, pensamos que unha actividade mix-
ta de sendeirismo e piraguas, no Parque Natural das 
Fragas do Eume, pode ser interesante e atractiva para 
todos aqueles que en xullo tamén queiran facer sendei-
rismo con Ártabros. 
Para iso  puxémonos en contacto coa empresa C.D. 
Fragas do Eume, que realiza diversas actividades con 
piraguas no encoro do Eume cunha gran aceptación. 
Eles propuxéronnos varias alternativas, e decidímonos 
por un percorrido de 10 km (2,30 - 3 h) no que non 
compre experencia algunha ou gran forma física. 
AS RUTAS A PÉ 
 Sairemos da Coruña ás 8 horas coma sempre. 
Arredor das 9,30 h pararemos en Irixoa para tomar un 
café rápido. As 10,30 h iniciaremos a primeira das rutas, 
denominada Ruta dos Cerqueiros (ver mapa), con 8,50 
km, caseque todo por pista moi doada, que nos levará 
dúas horas e media. Pasaremos polo miradoiro da Car-
bueira, un dos mellores do encoro. Arredor das 13,00 h 
o bus achegaranos a área recreativa que hai a carón da-
capela de San Xiao na aldea de Eira Vella, onde xantare-
mos. Ás 15 h comezaremos a segunda das rutas, de 4,5 
km, para internarnos na parte máis pechada do parque. 
Sobre as 17 h acadaremos o río  Frai Bermui, onde em-
barcaremos nas piraguas. 
 

RUTA EN PIRAGUA. 
Consistirá no descenso do río  Frai Bermui ata o Enco-
ro do Eume, achegándonos despois  ata a punta A Cal-
vela, para rematar nas Eiras. 
Tanto na segunda ruta, coma nas piraguas, iremos 
acompañados por membros do C.D. Fragas do Eume. 
Antes de sair, comprobarán que todos os participantes 
teñan ben colocado o chaleco salvavidas e darannos 
unhas mínimas instrucións para o manexo das embarca-
cións. 
 

RECOMENDAMOS levar: unha camiseta, un chu-
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√ 17 setembro: Reserva Natural Fluvial do Rego do Xantar 
√ 1 outubro: Castro Baroña Costa Norte do Barbanza. (AC) 
√ 22 outubro: Espasande-Pereirama. Castroverde (LU)  
√ 19 novembro: Polos Vales de Louzara e Rio Pequeno (LU) 
√ 17 decembro: Ruta das Feiras. Friol (LU). Con Xantar  
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vasqueiro ou algo de abrigo, bañador, crema solar e unhas 
chanclas ou zapatillas para manexarse mellor ao subir e 
baixar das piraguas. O que teña, pode levar unhas luvas de 
ciclista ou de ximnasio, e lentes de sol con cinta de segurida-
de. A auga pode estar arreo dos 20º. Algúns non perdoarán o 
baño final. 
IMPORTANTE: Antes de saír, poderase deixar á organiza-
ción unha bolsa con roupa de recambio e abrigo, e calisquer 
outro obxecto que se devolverá ao remate.  
A roupa, as botas e o bastón da marcha (que tamén serán 
necesarios neste tramo) serán recollidas pola organización na 
zona de embarque, para non cargalas nas piraguas. Convén 
levar unha mochila mediana ou outra bolsa, para que non 
quede nada solto ou se mesture cos doutro participante. 
Consultarnos calisquer dúbida. 
                    Guía organizador: David Jove 
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