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Del 01-05-2023 al 05-05-2023 Rutes senderisme i visites culturals

ITINERARI

Dilluns 01/05 – Palma/Santiago/Chantada

09:05   Presentació a l'aeroport, taulells de Vueling. Facturació
11:05   Sortida vol VY 3980 amb destinació Santiago de Compostela
13:00   Arribada a l'aeroport de Santiago i sortida amb autocar cap a Chantada
15:15   Dinar al Bar Restaurant Daydos a Chantada.

Menú   Picada: Empanada de panceta/xoriço i ensaladilla rusa
Caldo Gallego
Llobina amb ensalada
Postres casolanes
Aigua, vi de la casa i/o cervesa
Cafè

Arribada a l'hotel Mogay (1 estrella) a Chantada on ens allotjarem en règim d'allotjament i berenar.
A la tarda, per a tots dos grups, Ruta Verda circular amb sortida/arribada a Chantada. Distància i desnivell 
pendent de determinar depenent de l'hora en què es pugui iniciar la ruta, però és una ruta de recorregut 
fàcil que pot oscil·lar entre els 4 i 7 km.

Sopar al Restaurant Os Pendellos (Situat a 500 metres de l'hotel fins on ens desplaçarem caminant)
Menú  Entrate de sopa i croquetes

Sofraja de vedella an es forn amb guarnició
Postres casolanes
Aigua, vi de la casa i/o cervesa
Cafè

Allotjament a l'hotel

Dimarts 02/05 Ruta da Riba i Monforte de Lemos

08:00   Esmorzar a l'hotel Trasllat amb autocar a Ermida



       Nivell  1:  Ruta da Riba amb un recorregut  de 5/7 km amb 200/250 metres de desnivell  positiu.
     Nivell  2:  Ruta  da  Riba  ampliada  fins  a  Nogueira  i  A  Veiga,  amb  sortida  de  Belesar  i  un  
            recorregut de 10/12 km amb 400/450 m. de desnivell positiu.

Dinar per compte del client

15:30  Visita cultural a Monforte de Lemos, començant per la muntanya de Sant Vicent, on, segons alguns
autors, va estar emplaçat el Castro Dactonium. En aquest lloc es troba el  Conjunt monumental de 
Sant Vicent del Pi, en què destaca la Torre de l'Homenatge, flanquejada pel Monestir Benedictí de 
Sant Vicenç i el palau dels Comtes de Lemos. A la actualitat, el monestir i el palau formen part del 
Parador de Turisme. Des d'aquest lloc comencem el descens cap a la Porta Nova, una de les  
entrades de la vella muralla medieval, que ens portarà fins al nucli antic de Monforte i el barri d'àmbit
jueu…

Sopar al Restaurant Daydos  (Situat a 800 metres de l'hotel fins on ens desplaçarem caminant)
Menú   Picada: Taula de Ibericos, croquetes casolanes

Churrasco Mixto
 Postres casolanes
 Aigua, vi de la casa i/o cervesa
 Cafè 

Allotjament a l'hotel
Dimecres 03/05 Xantada a Penasillàs i Castro Caldelas i el Sil

08:00 Esmorzar a l'hotel
09:00 Nivell 1: Tram del Camí d'Hivern a Santiago amb sortida a Chantada i arribada a Penasillàs.

Recorregut de 6/7 km. i fàcil dificultat.
Nivell 2: Tram del Camí d'Hivern a Santiago amb sortida a Chantada, fins a Penasillàs ampliat per la 
Debesa de Mouricis fins a un total de 10/12 km. i un desnivell de 300/400 m. positius.

Dinar per compte del client

15:30 Ens dirigirem cap al Cañon del Sil, recorrent les vinyes de la D.O. Ribeira Sacra per visitar Castro 
Caldelas, un dels pobles més bonics d'Espanya, amb els seus carrers empedrats i el seu castell 
dominant la vila, ens abocarem a algun dels miradors de la Xarxa de Miradors del Sil, i també 
tindrem ocasió de visitar-ne algun de els monestirs que han donat nom a la zona.

Sopar al Restaurant Os Pendellos (Situat a 500 metres de l'hotel fins on ens desplaçarem caminant)
Menú   Entrant de llenties i embotits de porc Cèltic

Pop amb patates cuites
Postre casolà
Aigua i vi de sa casa o cervesa

 
Allotjament a l'hotel

Dijous 04/05 Ruta do Loio i Lugo

08:00 Esmorzar a l'Hotel
09:00 Sortida amb autocar cap a Paradela

Nivell 1: Ruta do Loio, de fàcil recorregut, amb un desnivell positiu de 140 m i una distància de 6,9 
km.
Nivell 2: Ruta Camiño pèl d'Aldosende a Paradela amb un recorregut total de 12 km. i un desnivell 
positiu de 500 m.

Dinar per compte del client

15:30 A Lugo ciutat Romana per excel·lència recorrem la seva muralla Patrimoni de la Humanitat, 
construïda al S.III d. c. és l'única muralla romana íntegra que es conserva actualment, la seva 
Catedral de Santa Maria del S.XII que custòdia el Santíssim Sagrament a l'altar major, la imatge de 
la Mare de Déu dels Ulls Grans patrona de la ciutat amb Sant Froilà, i molts altres tresors per 
descobrir. Als carrers del seu centre històric ens trobarem amb diverses finestres arqueològiques 



que ens traslladaran al passat, però també actualment amb el millor grafitti del món que representa 
l'emperador i per descomptat gaudirem de l'ambient animat de les seves “rues” de vins i tapes .

Sopar en Restaurant Os Pendellos (Situat a 500 metres de l'hotel fins on ens desplaçarem caminant)
Menú  Ensalada russa i saquitos de cuixot ibèric

Costella de porc amb ensalada
Postre casolà
Aigua i vi de sa casa o cervesa

  
Allotjament a l'hotel

Divendres 06/05 Sant Estevo de Ribas, Santiago de Compostel·la - Palma

08:00 Esmorzar a l'hotel
Sortida amb les maletes a l'autocar cap a Sant Estevo de Ribas
Ambdós grups: Tram 1 adaptat del PR-G-162 entre Sant Estevo de Ribas de Miño i Belesar,
amb un desnivell positiu de 200 m. i una distància de 6 km.
En cas que el Nivell 2 volgués fer una ruta més llarga, podria sortir des de Belesar amb la qual cosa 
li quedarien 9 km i 450m de desnivell

Dinar per compte del client

15:00 Sortida cap a Santiago de Compostel·la on es disposarà de temps lliure fins a les 20:00 hores
20:00 trasllat a Autocar cap a l'aeroport de Santiago de Compostela
20:30 Facturació
22:35 Sortida cap a Palma amb VY3981
00:25 (+1) arribada a l'aeroport de Palma
 
El preu Inclou:

Avió Palma/Santiago/Palma en turista i resident
4 nits a A.D. a l'Hotel Mogay d'1 estrella a Chantada
1 peça de fruita diària per anar a caminar
4 Sopars amb aigua i vi inclòs a 2 restaurants situats entre 500 i 900 metres de l'hotel
1 dinar al restaurant el dia d'arribada
2 guies de senderisme cada matí de dimarts a divendres
1 guia cultural cada tarda de dimarts a divendres
Autocar durant tot el recorregut
Assegurança de viatge

MATERIAL: Roba i calçat adequat per a senders pedregosos i de vegades relliscosos, motxilla, aigua, alguna 
cosa per menjar, l’hotel donarà una peça de fruita cada dia, impermeable i roba d’abric.

PLACES LIMITADES – PREUS DEFINITIUS

Preu per soci / sòcia habitació doble >
Preu per NO soci / sòcia habitació doble > 

Suplement habitació individual les 4 nits  >

* Quota Federació i assegurança 61 € + quota GEM 38 € 

595,00 €
595,00 € + 99,00 €*
  95,00 €

amdos conceptes durant l’any vigent

NORMES INSCRIPCIÓ

MITJANS
 

● MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC > grupexcursionistamca@gmail.com      

REQUISITS

● Esser soci i estar federat per poder participar a les sortides

mailto:grupexcursionistamca@gmail.com


● Fer els pagaments a Caixa Colonya de Pollença ES36 2056 0004 4021 0321 8323 
● Adjuntar comprovant bancari del pagament
● Indicar tipus d’habitació
● Proporcionar nom i llinatges / DNI (còpia en format jpg) / número de telèfon / adreça electrònica
● Adjuntar jpg del DNI, ambdues cares
● Tenen prioritat els que hagin fet una preinscripció

S'ha de fer un primer pagament (no retornable) de 150 € abans del dia 28/03/2023.
La resta s'haurà d'abonar abans del dia 15/04/2023.

 

Carrer Horts, 1, baixos • 07003 Palma • 971 71 88 23 • grupexcursionistamca@gmail.com •
https://www.gemweb.org/ 

Horari Secretaria: dilluns, dimecres i divendres de 18.00 a 20.00 h.

DARRERES PLACES, 

DARRERES PLACES, 

AMPLIAM TERMINI 

AMPLIAM TERMINI 

D’INSCRIPCIÓ 10 DIES

D’INSCRIPCIÓ 10 DIES


