
IRUNGO  MENDIZALEAK

GALIZIAKO  KOSTA  TREKINGA 

PROGRAMA

2016ko URRIAREN 7tik 16ra

 Hilak 7 – Irteera Irundik ............................................... 6:00
                 Los Tánagos (Derrigorrezko geldialdia, 45´).....9:30
                 Irteera Los Tánagosetik .................................. 10:15
                 Iritsiera Playa de las Catedralesera ................. 13:30
                 Denbora librea bazkaltzeko eta hondartza bisitatzeko.
                 Irteera Burelarantz ............................................????
                 Nordés Hotelera iristea ..................................? + 30´

 OHAR GARRANTZITSUA: Maletak autobuseko maletategian sartu ondoren, itxi egingo
da, hotelera heldu arte. (Ohartarazpen honek itzulerako ere balio du)
Bidaiarako beharrezko guztia norberak igoko du bere eserlekura.
Kontuan hartu zer oinetako-mota behar dugun hondartzara jaisteko.
Hondartzako parkingean gaudenean, nor bere aldetik ibiliko da, biltzeko ordura arte.
Mareabehera 14:56an da.
Marea igo delako hondartza utzi behar dugunean, jatetxe gunean elkartuko gara, 
autobusaren parkingera denok batera joateko.

Hilak 16 – Itzulerako bidaia
                 Irteera Burelatik ............................................... 9:00
                 Los Tánagos (Derrigorrezko geldialdia)......... 12:15
                 Bazkaltzeko denbora, 1h.30´  
                 Irteera Los Tánagosetik .................................. 13:45
                 Irunera iristea .................................................. 17:30



ETAPAK

 Hilak 8 - 43.Etapa    Ribadeo -Praia das Catedrais 
Etapa ia guztiz laua, itsasertzean barrena; 18,9 km.
Etapa bukatutakoan, denbora librea emango da, berriz ere hondartzara jaisteko edo jatetxean egoteko. 
Mareabehera 15:51n da. 

 Hilak 9 - 44. Etapa     Praia das Catedrais - Foz 
Etapa erabat laua, itsasertzean barrena, amaierako desnibel txiki batzuk izan ezik; 21,4 km.
Etapa laburra egiteko aukera; 14,7 km.
Etapa bukatutakoan, denbora librea emango da, Foz herria bisitatzeko.



Hilak 10 - 45. Etapa      Foz - Burela 
Aurrekoak bezalatsuko etapa; 21,6 km.
Etapa laburra egiteko aukera; 14,9 km.
Hotelean amaituko dugu etapa.

Hilak 11 - 46. Etapa       Burela - Portocelo 
Oso desnibel gutxiko etapa lehenengo 13 km-etan. Gainerakoan, igoera eta jaitsiera txikiak etengabe,  
26,1 km egin arte.
Etapa laburra egiteko aukera; 14,3 km.
Etapa bukatutakoan, autobusera igo eta San Cibrao herrian geldituko gara. Etapa egiterakoan igaroa 
izango dugu herri hori.



Hilak 12 - 47. Etapa       Portocelo - Escourido 
Etapa honetan, 125 metroko desnibela gainditzen ez duten igoerak eta jaitsierak egongo dira etengabe; 
guztira, 20,5 km-ko ibilbidea.
Etapa laburra egiteko aukera; 14,2 km.
Etapa bukatutakoan, autobusera igo eta Viveiro herrian geldituko gara. Etapa egiterakoan igaroa izango
dugu herri hori.  Alde hartako politenetariko bat eta adierazgarrienetariko bat da.

Hilak 13 - 48. Etapa       Escourido - O Barqueiro 
Etapa honetan, 160 metroko desnibela gainditzen ez duten igoerak eta jaitsierak etengabe; guztira, 21,7 
km-ko ibilbidea.
Etapa bitan laburtzeko aukera; 13,6 km egitean, eta 17,3 km egitean.
Etapa tren-geltokian bukatzen da, hirigunetik urrun samar. Bestalde, bertako kaleak estuak direnez, ezin 
izango dugu autobusarekin hurbildu; beraz, etapa bukatzen dugunean, hotelera itzuliko gara.



Hilak 14 - 49. Etapa      O Barqueiro - O Esteiro 
Etapa honetan ere, igoerak eta jaitsierak etengabe. Amaieran, etapa guztietako kota altuena izango dugu, 
330 metroko desnibelekoa; guztira, 20,2 km.
Etapa laburra egiteko aukera; 12,2 km.
Etapa hondartza bakarti batean bukatzen da, hirigunetik kanpo. Hondartza polita da, eta 
merezi du ikustea. Eta hurrengo egunean leku beretik irtengo bagara ere, hondartza 
bidetik kanpo geratzen zaigu, aurrerago beste leku batetik ikusten badugu ere.

Hilak 15 - 50. Etapa      O Esteiro - Ortigueira
Etapa honetan, 120 metroko desnibela gainditzen ez duten igoerak eta jaitsierak izango digugu etengabe; 
guztira, 23,9 km-ko ibilbidea.
Etapa laburra egiteko aukera; 15,4 km.
Etapa Ortigueirako tren-geltokian bukatzen da; denbora librea emango da.                                             
Alde hartan, zenbait taberna daude. Kai gunea 700 bat metrora dago.
Burelara trenez itzultzeko aukera dago.  16:49an irteten da, eta 18:05ean iristen da Burelara. Prezioa, 
4,65 € 


