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A R T A B R O S 

 PRESENTACIÓN 
 Este mes de xuño, seguimos co noso 
obxectivo de coñecer as illas máis importan-
tes de Galicia. O ano pasado foi Cortegada, 
Arousa e San Simón. Este ano imos a Sálvora, 
que todos coñecemos pola canción popular. 
 Con esta visita imos percorrer outro recun-
cho de Galicia, que pertence ao Parque Nacio-
nal dás Illas Atlánticas. Creemos que é unha 
boa opción, nunha época que xa fai calor para 
a maioría das rutas, Pensamos que con iso, 
diversificamos o noso calendario anual  e co-
ñecemos zonas  da nosa terra,  xeralmente 
esquecidas polo senderismo. 
PROGRAMA 
 Sairemos á hora de costume, coas paradas 
habituais. Non collemos pan. Pararemos ás 9 
h en Santiago, no Palacio de Congresos. 
 Sobre as 10 h chegaremos ao porto de O 
 Grove. Breve tempo de baño e café. Sobre as 
10,30 h colleremos o barco de Cruceros Anxo, 
que nos levará á Illa de Sálvora en 40 minutos. 
 As 11,15 h realizaremos a visita guiada á illa. 
Estaremos ata as 14 h, aproximadamente. Na 
viaxe de regreso, gozaremos da comida incluí-
da en inscripción (mejillones, gambas,etc). 
 Sobre as 15,30 h chegaremos ao Porto de 
Ou Grove. 
 Pola tarde, realizaremos unha pequena ru-
ta de 10 km, pola costa norte/noroeste, entre 
San Vicente de O Grove e San Vicente do Mar. 
De camiño, paremos para darnos un bo baño. 
 As 19 h calculamos estar en San Vicente. 
Chegaremos a Santiago ás 20 horas, e A Coru-
ña, sobre as 21 h. 
O ARQUIPÉLAGO DE SÁLVORA 
E un conxunto de illas formada pola de Sal-
voara e un gran número de illotes como Vion-
ta, Noro, Herbosa, Sagres, etc. Atópase situa-
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do na boca dá Ría de Arousa, pertencendo ao concello 
de Ribeira. Ten unha superficie de 2557 hectáreas. 
 Conforman un labirinto rochoso que protexe a en-
trada norte dá Ría de Arousa. Entre eles destaca a gran 
mole granítica de Noro e as abruptas Sagres.  Por co-
ntra, a propia illa, presenta unha paisaxe relativamen-
te chá onde dominan as praias  e dunas e vos peque-
nos bloques graníticos arredondados chamados bolos. 
Cara ao norte dá illa atópase a aldea de Sálvora, teste-
muña muda doutro tempo non cal a illa estivo habita-
da. Ou faro, ata hai pouco gardado por fareiros, sinali-
za esta perigosa zona onde aconteceron numerosos 
naufráxios como ou do vapor Santa Isabel en 1921.  
AS RUTAS 
 En Sálvora, faremos as duas rutas oficiais, a do Faro, 
e a dá Aldea, de dificultade baixa sen apenas desnivel. 
En O Grove, faremos unha ruta de 10 km, tamén de 
dificultade baixa, que poderemos cortar e adaptar o 
día que teñamos.  
IMPORTANTE 
 Na Illa de Sálvora, hai que ser especialmente coida-
dosos en cumprir as normas do parque. Non hai hoste-
lería nin recollida de lixo. Todo o que levemos, hai que 
traelo de volta na mochila. 
Guía organizador: David Jove Teléfono: 676978585 
                                PRÓXIMA RUTA: 
14 xullo. Parque Natural dás Fragas do Eume. Senderis-
mo e piraguas. Salida de As Neves, Mosteiro de Caavei-
ro (café e visita). Chegada en Pontedeume.  
   Todoslos participantes terán que facer o tramo final 
do río en piragua, non haberá outra opción. O Club 
Firrete, nos levaranos as mochilas coa roupa e calzado 
da camiñata,  dende o Centro de Interpretación do 
Parque ate Pontedeume. 
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