Explora Muxía
10 Xullo:

Ruta Nemiña

17 Xullo:

Ruta dos Muíños

24 Xullo:

Ruta O Lago

29 Xullo:

Ruta da Vila

31 Xullo:

Ruta Caldeiras do Castro

Prazas Limitadas
Uso de máscara segundo normativa vixente
Inscripcións en www.concellomuxia.com

Normas e recomendacións
Covid-19
Uso da mascarilla segundo normativa vixente.
Os participantes deberán manter a distancia de seguridade (1,5 m.) e evitar o contacto físico.
Está prohibida a participación de persoas que padeceran síntomas de Covid-19, ou estiveran en contacto con positivos por Covid-19 nos 15 días
anteriores á realización da actividade.
A organización advirte que, a pesar de cumprir cos protocolos, non pode garantir a seguridade dos participantes en relación a posibles infeccións
por Covid-19.

Xerais
Todas as andainas programadas son circulares, con saída e chegada no mesmo punto.
Os participantes deberán trasladarse ao punto de inicio da andaina polos seus propios medios.
No caso de participación de menores de idade, estes deben ir acompañados dun adulto con autorización paterna ou materna.
Está prohibido deixar lixo ou residuos na natureza. Cada un será responsable de levalos consigo e depositalos nunha papeleira.
As prazas serán limitadas en función da normativa vixente.

Recomendacións
Botas de montaña ou calzado axeitado.
Roupa axeitada para a actividade e as condicións meteorolóxicas.
Sombreiro e protección solar.
Mochila con comida e bebida.
Bastóns de sendeirismo.

Ruta de Nemiña

Reloxo Sol
Queiroso

Praia de
Nemiña

Data

10
Xullo
Saída

10:30
Praia Nemiña

Distancia

14.5
Kms

Cabo
Touriñán

Praia de
Nemiña

Descrición
Da area fina e augas bravas de Nemiña ao recuncho máis occidental da Europa continental, onde podes tocar o último raio de sol,
o Cabo Touriñan. Un percorrido polos bosques autóctonos, aldeas que conservan a súa estrutura con casas de pedra, fermosos
conxuntos de hórreos e até un orixinal pombeiro de pranta cadrada.
Goza desta fermosa panorámica de mar e lombas, tradición e maxia, onde se mesturan calma e bravura para deleite da alma da
persoa que preme esta terra chea de historia viva.
O astro rei pasa por Queiroso a cada hora antes de perderse no abismo do Atlántico. Ao chegar, saberías decirnos que hora é?

Ruta dos Muíños

Peirao da
vila/ Santuario

Secadoiro/
Praza do Coído

Oruxo/
Moraime

Os Muíños/
Paseo Fluvial

Chorente/
Praia da Cruz

Peirao da
vila

Data

17
Xullo
Saída

10:30
Peirao de Muxía

Descrición
Non é só un roteiro, é un paseo pola historia de Muxía para gozar do entorno natural, etnográfico e arquitectónico. Dende o
enclave medieval de Moraime á maxia dos Muíños no curso do río Negro.
O fluír do seu caudal lévanos da paisaxe da ribeira ao de costa na praia da Area Maior. A subida a Chorente é como unha platea e
tras do telón, Muxía, o bramar do océano, a Costa da Morte.

Distancia

12.6
Kms

Sabían que o rei Alfonso VII, Rei de Galicia, León e Castela, viviu en Moraime?

Ruta do Lago

Praia e Faro
do Lago

Data

24
Xullo
Saída

10:30
Praia do Lago

Distancia

13
Kms

Leis

Igrexa da Nosa
Señora da O

San Martiño
de Ozón

Merexo

Praia
do Lago

Descrición
Roteiro que nos mergulla na tradición da vila, de incalculable patrimonio natural, histórico e cultural.

A andaina comeza na praia do Lago, coa fermosa vista de Muxía e Camariñas que pechan a ría mirándose de frente. O paseo
lévanos por aldeas como Leis, A O ou San Martiño de Ozón, de forte pegada medieval nas súas igrexas románicas.
A paisaxe é verde, fresca e relaxante, como un paseo a través da historia, con fincas rodeadas de muros, construídos a pedra
seca, que permanecen inmutables despois de moito tempo.
Sabías que en San Martiño de Ozón está un dos hórreos máis grandes de Galicia?

Ruta da Vila

Praia da
Cruz

Data

29
Xullo
Saída

Praza do Coído/
Secadoiro

Fonte da
Pel

Santuario da
Barca/Ferida

Corpiño/
Igrexa Sta María

Porto/
Miradoiro da Cruz

Descrición
A través deste percorrido comprenderemos como o mar conforma a vida do pobo muxián e inflúe no patrimonio histórico,
etnográfico e cultural.

10:30

Con saída no Miradoiro da Cruz, visitaremos o Coído (zona cero do Prestige), o monumento da Ferida, o Santuario da Barca ou

Praia da Cruz

a Igrexa de Santa María e tocaremos o ceo no monte do Corpiño para admirar as maxestuosas vistas da ría e a súa contorna.

Distancia

5
Kms

Nesta andaina veremos o único secadoiro de congro artesanal de Europa, formado por estruturas de madeira chamadas
"cabrias" onde se colgan os congros ao vento do nordés. Sabías que esta tradición se remonta a hai máis de 600 anos?

Ruta das Caldeiras do Castro

Santo Outel do
Castro

Data

31
Xullo
Saída

10:30
Santo Outel do
Castro

Distancia

10
Kms

Trasufre

Senande

A Grixa

San Pedro de
Coucieiro

Caldeiras do castro

Descrición
A andaina máis interior de Explora Muxía, na que nos mergullaremos na historia galega máis tradicional.
Hórreos, pombais, eiras e casas señoriais son algúns dos elementos que veremos ao longo de todo o percorrido. As pequenas
aldeas que visitaremos nesta andaina son enclaves que manteñen a esencia dunha galicia rural máxica, onde a natureza e
historia conflúen dun xeito harmónico que nos transportará a outros tempos.
Coñeceremos algunha das igrexas e capelas máis fermosas e interesantes da contorna.
A Santiña de Trasufre ten unha gran fama debido aos milagres que se lle outorgan. Saben de que prodixio se trata?

