Descripción do percorrido.
Na andaina deste domingo moverémonos pola costa de Ferrol, concretamente entre a saída da ría e a praia de San Xurxo, tendo como protagonistas As Illas Gabeiras, pequeno
arquipélago formado por dúas illas: a illa Gabeira de Terra e a
illa Gabeira de Mar, aínda que en realidade ámbalas dúas están unidas por un cordón rochoso conformando unha soa
illa. As duas pertencen a diferentes idades xeolóxicas, o que
lles proporciona diferentes cores. Gabeira de Terra, a máis
achegada á costa e está formada polos mesmos materiais que
os cantís costeiros, porén a Gabeira de Mar, a máis afastada,
posúe unha característica cor negra, dada a súa orixe xeolóxica composta por rochas ígneas.
A primeira parada farémola en Narón para tomar café e comprar pan, para despois dirixirnos ao punto de partida ao pé
do Monte Ventoso, situado a 242 metros de altura, e o punto
máis alto que imos alcanzar, debe o seu nome ao vento extremo que circula no seu cume, onde aínda se conserva un edificio do antigo observatorio meteorolóxico do ministerio de
defensa. Miradoiro natural onde se albisca todo o arco ártabro, dende as Illas Sisargas ata o Cabo Prior, e por suposto o
percorrido da nosa ruta. En descenso dirixímonos cara á
praia e lagoa de Doniños pasando antes pola bonita aldea de
O Pieiro, o porto exterior de Ferrol, as ruínas de antigas baterías militares e unha moi bonita zona de cantís que nos conducen cara Punta Penencia no extremo sur da praia. Tras
percorrela, seguimos cara o norte nunha sucesión de entrantes e saíntes, de paredes recortadas, furnas, pedras soltas e
coídos que van gañando altura ata o faro e castro de Lobadiz
e ao seu pé, o portiño e a praia do mesmo nome. Rodeándoa
chegamos á punta Lavadoiro onde se atopa o miradoiro das
illas Gabeiras, punto panorámico dende o que se abrangue a
cidade da Coruña e a Costa da Morte, continuamos por unha
zona de cantís ata chegar á punta Herbosa, na que temos de
fronte a illa Herbosa e o cabo Prior. Aquí cambiamos de dirección e gañamos altura para descubrir, detrás da punta de
San Xurxo, os 2 km de praia do mesmo nome. Encamiñamonos agora cara o sur deixando a costa, e despois de varios
Kilometros atravesamos un fermoso bosque de piñeiros, xusto o final da nosa andaina.

Percorrido : 20 Km.
Dificultade: Media baixa.
Ascenso acumulado: 434 m.
Descenso acumulado: 614 m.

SOCIEDADE DE MONTAÑA

ARTABROS

Teléfono Servicio asistencia 902136524 (Mapfre)
No Federados: 981 260320

PROXIMAS ACTIVIDADES 2020
√ ABRIL 8-12 s.s. : Sierra de la Demanda BU

Camiño da Amargura OU
Os bosques maxicos OU
MAYO 23 -26: Baixada do Lor LU
JUNIO 7 : De Malpica a Niñons C
JUNIO 14 y 15 : Mesa dos quatro abades y Sistelo PT
JUNIO 26-28 : PP.EE.
JULIO 23 - AGOSTO 2 : Zermat y Saas. SUI
SEPTIEMBRE 6 : Ancares LU
OCTUBRE 4 : Regatos e muiños do Morrazo PO
OCTUBRE 10-12 : A Felechosa AS
OCTUBRE 25 : Costa Ferrolterra C
NOVIEMBRE 15 : Devesa Rogueira y Formigueiros LU
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29 de MARZO de 2020
OLLANDO AS ILLAS GABEIRAS
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