
15 de DICIEMBRE de 2019 

Por a bisbarra do lugo: ADAI - SANTA 
ISABEL 

SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 
Descripción do percorrido. 

Comezamos o percorrido perto da capeliña da Nosa 

Sra. Da Saúde en ARDAY.  Por un bo camiño  abon-

doso en piñeiros, carballos e ás veces en eucalitos 

afrontamos os dous únicos repechós de hoxe. Dúas 

costas empinadas dabondo que axudaránnos a 

quecer as pernas e entrar folgadamente en calor. 

Chegados ao cumio poderemos desfrutar, se a né-

boa non o impide, dunhas abraiantes vistas da Te-

rra Chá e de Lugo capital. 

A partires daiquí o resto da andaina de hoxe é 

maiormente cara abaixo ata chegar ao Miño e xa 

logo, ata o remate, o camiño é totalmente chan xa 

que vai ao carón do rio ata Sta. Isabel. 

Antes de achegarnos ao rio acadaremos o bonito 

lugar de Riazón coa sua capeliña de San Roque vin-

culada á antiga casa señorial dos Marqueses de 

Ombreiro, da que se conservan os restos da antiga 

torre de fins do século XVII.  

Rematamos a camiñada na área recreativa de San-

ta Isabel, ao pe da capela da Santa. 

Xa no bus, achegarémonos ata Gaioso, a beira do 

rio Ladra, pra compartir un cocido e recuperar as 

forzas. 

David compartirá connosco unha escolma de ima-

xes acadadas nas andainas deste ano. 

Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

Teléfono Servicio asistencia 902136524 (Mapfre)  

PROXIMAS ACTIVIDADES 2020   
√ ENERO  26 :  Pena de Rodas  LU  

√  FEBRERO 16 : Boveda de Mera -Vilar de Donas  LU 

√  MARZO  8 :  Fuciño do Porco e arredores 
√  MARZO 29 : Ollando as Illas Gabeiras 

Lugar de la comida 
RESTAURANTE RIO LADRA 
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