
     RUTA A PÉ. 11 KM   -      RUTA EN PIRAGUA 5,5 KM 
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A R T A B R O S 
 PRESENTACIÓN  
 Como xa viñemos facendo dende hai 
dous anos, en xullo programamos unha ruta, 
que sen esquecer ou noso obxetivo de coñecer 
e camiñar, nos axude a levar o calor destas da-
tas, facendo unha parte con piraguas turísticas, 
nas que poda subirse calquera ainda que non o 
fixera nunca. Este ano decidimos facelo no últi-
mo treito do río Eume, un lugar ainda que moi 
coñecido, non por iso menos interesante. A elo 
hai que engadir o paseo en piraguas dende o 
Centro de Interpretación a Pontedeume, que 
gozaremos con intensidade, estando seguros 
de que nos deixará un grato recordo a maioría 
 
A RUTA 
  Sairemos á hora de costume, coas para-
das habituais, incluída a dá panaderia de Avda. 
de Fisterra. Sobre as 9,30 h chegaremos A Ca-
pela, para coller o desvio a Suapena, na baixa-
da a Central do Parrote. Camiñaremos unha 
cómoda senda que en baixada que nos levará 
ao Mosteiro de Caaveiro. Na taberna tomare-
mos café. As 11,10 h temos unha visita guiada 
ou Monteiro para o que lle interesa. As 12 h 
continuaremos o roteiro polo río Eume, ata o 
Centro de Interpretación do Parque. Calcula-
mos chegar sobre as 14,30-15 h. Aquí hai un pe-
queno restaurante que nos valerá para conse-
guir comida, bebidas, baños, etc. As 16 h mem-
bros do Club Firrete nos traerán as piraguas 
nas que chegaremos a Pontedeume sobre as 19 
h. 
   IMPORTANTE  
Todo o que veña a ruta, terá que chegar a Pon-
tedeume en piraguas. O bus non poderá reco-
ller participantes no Centro de Interpretación.  
 Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

ACTIVIDADE CON PIRAGUAS 
  Está contratada co Club Deportivo Firrete 
(http://www.firrete.es/ ), que nos proporcionará  as 
piraguas, chalecos salvavidas, etc, e guiaranos ata Pon-
tedeume. Serán  piraguas turísticas autovaciables, nas 
que é difícil envorcar. O club levaranos as mochilas e 
as bolsas nas que teremos que gardar a roupa, calzado 
etc, ata Pontedeume.                      
                       É imprescindible saber nadar 
Recomendamos : Levar bañador o pantalón curto 
de deporte, toalla, camiseta, gorro/visera, calzado es-
pecial  para subir e baixar sin escorregar, gafas de sol, 
crema solar, luvas de ximnasio o ciclismo.  
Cada piragua levará un pequeno bidón estanco, no 
que se pode gardar, auga e obxetos persoais. Non re-
comendamos meter teléfonos, pode entran algo de 
auga. 
     Guía organizador: David Jove Teléfono: 676978585 

 PRÓXIMOS ROTEIROS 
 15 setembro. San Andrés de Teixido. 
 28-29 setembro. Vos Pobos Promiscuos. Portugal. 
 6 outubro. Entre penedos. Pasarela,Traba, Mordomo. 
 20 outubro. Ruta megálítica. Corrubedo  

 
 
 
 

Teléfono asistencia  federados 902136524 (Mapfre)  
Non Federados: 981 260320    


