
PRESENTACIÓN 

     Imos a visitar a ribeira do río Ulla, na parte máis vinxen 

do Concello de Touro, na bisbarra natural de Arzúa, facen-

do fronteira provincial co Concello de Vila de Cruces en 

Pontevedra.  

     O río Ulla con 136 km de lonxitude e 2764 km/2 de 

conca fluvial, é un dous máis importantes de Galicia. Nace 

en Antas de Ulla e desemboca na Ría de Arousa, o que dá 

unha idea dá sua importancia natural e fluvial. No ano 

2014 os concellos por onde pasa, lanzaron a campaña 

Gonza do Ulla, que foi un rotundo éxito, o que axudou a 

dar a coñecer o río entre os sendeiristas.  

   O PR-G 121 xunto con PR-G 93 (por onde sigue a sen-

da ata San Pedro da Ribeira) son foron trazados antes do 

ano 2014 polo Concello de Touro. Son sen dúbida,  uns 

dos tramos máis fermosos do Ulla que hai que coñecer e 

coidar.  

A RUTA  

    Sairemos dá Área Recreativa da Santaia e o noso des-

tino e a Ponte Basebe. Tratase dun percorrido a veira do 

rio Lañas que verte as suas augas no Ulla. Atoparemos,      

ademais dá preciosa área, os muiños dá Carballa, onde fa-

cer unha fermosa foto. Mais ou menos polo medio dá ruta, 

con un son de auga fermosísimo, temos a fervenza do Sal-

to dás Pombas, situada no lugar coñecido como Montes 

de Fao. Presenta unha caida de dez metros de altura, nun 

paraxe dunha beleza incrible. Uns 2 Km. antes do fin dá 

ruta, podemos ver a desembocadura do rio Lañas no Ulla. 

Ainda que atopamos eucaliptos e piñeiros, a maioría dás 

árbores son carballos, castiñeiros, sobreiras, salgueiros e 
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moita mais flora de ribeira. As zonas mais técnicas do 

sendeiro teñen escaleiras e pasarelas de madeira que faci-

litan o paso e habilitan a ruta a os camiñantes.  

    Pola tarde visitaremos O Enredo do Abelleiro, mu-

seo vivente do mel, onde darannos toda a información 

sobre as abellas e os seus produtos. Podredes degustar 

distintos produtos naturais derivados dás abellas. A visita 

dura unha hora e ten un custo de 3€. Se queredes mercar 

algo levade cartos pois o terminal dás tarxetas non lles 

funciona por non chegar internet a zona. 

Imprescindible, levar un bo calzado e bastón. Hai 

subidas e baixadas esbaradizas e imos moi perto do rio. 

Distancia: 9 km. Desnivel subida 150 m, baixada 270 m  

             Guías:  Magdalena e Ramón 

                            INSCRICIÓNS 

     Socios: 3€ - Non socios: 5€. Faránse por correo-e, 

teléfono, ou nas oficinas do club. Haberá que agardar  a 

confirmación da praza para facer o ingreso,                     

Nº de conta:  ES25-2080  5565 0030 4000 2362 

Clave para poñer na referencia do ingreso: 71200397 

     Devolveráse  a inscripción cancelada ata unha  seman 

antes da saída, enviando un correo-e para que conste a 

data, e avisando por teléfono  si é posible. 

                       DATOS DE ÁRTABROS 

R/Santa Tareixa,14-baixo. 15002 A CORUÑA 

Teléfono: 981 21 31 15. artabros@artabros.org. 

Horario. De lúns a xoves de 20 a 22 horas. Vernes de   

18 a 20 horas 

          HORA E LUGAR DE COLLIDA DO BUS 

   Sairase as 9 horas do Pavillón de Deportes de Riazor, 

con paradas en Xoan Flórez, Avda.de Alfonso Molina e 

Carrefour. 

   A chegada nos mesmos lugares, salvo os que suban en 

Xoan Flórez, que baixarán en Catro Camiños. 

                AS SEGUINTES RUTAS SON: 

23 Abril. Coñece e Camiña. Ruta dos Castelos. Alfóz-O 

Valadouro (Lugo) 

26 Abril. Veteranos Activos. Fraga e Lago de As Pontes 

VISITA AO MUSEO DO MEL VIVIENTE ENREDO DO 
ABELLEIRO –PORTODEMOUROS-ARZÚA(A Coruña) 
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