Neste mes de Decembro coñeceremos a “Ruta
dos Castelos” que forma parte dunha ruta de gran
recorrido, a “Ruta do Medievo” (GR-50).
A ruta comeza aos pes do Castelo de Naraío por
un pequeño sendeiro paraleo ó río pasando por
diante dunha minicentral.Unha vez pasado o Castelo chegamos a unha área de descanso da cal
parten varias rutas. Desde ese mismo punto podemos coller a desviación que leva o mirador do
Castelo que nos brinda, sen dubida algunha, a mellor panorámica do mesmo polo que merecerá a
pena subir esa pequena costiña e disfrutar da vista.
O primeiro tramo da ruta comparte señalización
coa senda do río Castro posto que camiñamos seguindo parte do seu cauce. Unha hora e duas pontes despois pasaremos xunto o Muiño da Pedreira
onde cambiaremos de orilla ne chegaremo a Área
de descanso de Pozo de Lamas. Dende ahí seguirremos por unhas pistas asfaltadas que nos farán
atravesar o lugar da Castiñeira e subindo un tramo
da carretera e pasando por debaixo dun tunel chegamos a Igraxafeita. Aquí colleremos a esquerda
pola AC-861 a xunto a área de descanso da Fraguela, onde deixaremos o asfalto e colleremos
unha pista forestal.
Esta pista é en baixada e o primero que encontraremos é a Gándara do Rego Pequeno e de ahí ao
lugar de Burreiros onde engancharemos coa carretera durante un corto tramo da AC-7601 subindo
cara a dereita ata chegar a A Santa e de ahí o camiño ás Lapas e de ahí As Filgueiras (este tramo
tamén por asfalto).

De aquí a carretera a esquerda baixando encontramos un camiño pequeño señalizado ata a piscina
municipal de Loureiros. Seguimos collendo a carretera a esquerda ata cruzar o Río Grande de Xubía xunto o muiño de A Ponte.
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Este é o tramo final que nos levará en un par de kilómetros ao Castelo de Moeche onde xantaremos nunha das tabernas que están xusto ao seu pé. O menú
será de Cocido e Freixós de postre, café de pota,
viño ou auga por 14 €. (As persoas que queiran levar
a sua comida poderán facelo comprometiéndose a
consumirlle alí as bebidas)
Así mesmo o rematar a comida poderase visitar o
Castelo. De facérmolo en grupo costaranos 2€ e coa
presencia dun guía a nosa disposición. (Uns 30 min
aproximadamente)
Por eso mesmo rogamos as persoas que se vaian a
apuntar que o fagan o antes posible para que o Luns
dá 5, o mais tardar, podamos confirmarlle a taberna e
os encargados do castelo o número e persoas que
seremos.
Raquel Echevarría, Arancha Otamendi y Antonio Fernández

PROXIMAS ACTIVIDADES
√ 16 de diciembre 2011 (a las 21h.) : Pincho de navidad
√ 15 enero de 2012: Por las riberas del rio Belelle .
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