“Parque Nacional de Monfragüe”
Reserva da Biosfera
18, 19, 20, 21 de abril
PROGRAMA

Xoves 18
9h.
Partida. O punto de encontro será Ponteareas; saída 294 da A52.
15,30h.

Ruta “Dehesas do Tiétar”

Ruta circular

Lonxitude, 7km

Dificultade, baixa

Esta ruta supón o primeiro contacto co Parque Nacional. Será un paseo de 7km no que
salientan as aciñeiras, as matogueiras de solaina e un gran lodoeiro, árbore singular;
mais a grande emoción será ollarmos aos voitres leonados no miradoiro do Serrano.
19,30h.
Hospedaxe no Centro de Educación Ambiental La DehesaFundación Global
Nature, Torrejón el Rubio.

Venres 19
9,30h
Ruta “Bosques do río Texo”
Ruta circular

Lonxitude, 11km

Dificultade, baixamoderada

É a ruta máis completa de Monfragüe. Serán 11 km nos que atravesaremos o bosque
húmido mediterráneo e o bosque de solaina; abeiraranos o río Texo, subiremos ao
castelo. Próximos aos abrigos rupestres, dominan as dehesas, mais logo chegaremos ás
cortadas rochosas do Salto del Gitano. Voitres leonados, voitre negro e a cegoña
negra .
O voitre negro é a ave máis grande de Europa. No libro vermello das aves está
considerado vulnerábel e, en Monfragüe se atopa o maior número de parellas
reprodutoras da Península Ibérica, 350.
A cegoña negra, catalogada vulnerábel, foxe da presenza humana ao contrario da súa
semellante, a cegoña branca e conta con 30 parellas.
O voitre leonado, a ave de prea máis visíbel en todo o Parque, ten unha poboación de
635 parellas.
16h.
Visita ao Centro de Interpretación Leyendas de Monfragüe. O Patrimonio
Inmaterial.
Centro de tradición oral con narracións sonoras e audiovisuais polas que transitan
personaxes ficticios e reais. Complementan e enriquecen a perspectiva do
coñecemento da Comarca de Monfragüe.

17h.

Descanso. Trujillo/Plasencia

Sábado 20
10h.
Visita ao Centro de Arte rupestre de Monfragüe. O Patrimonio Histórico.
Monfragüe presenta gran cantidade de estacións de pinturas rupestres, cuxa cronoloxía
se sitúa entre os 80002800 a.c. Dado que pasan desapercibidas polo territorio, o centro
trata de expor, en catro chozos temáticos, a reconstrución neolítica, as pinturas
rupestres, as pegadas do pasado e as estelas.
11,30h.

Ruta “Os cavorcos do Malvecino”

Ruta circular

Lonxitude, 8km

Dificultade, baixamoderada

Interese botánico e paisaxístico; transcorre polas beiras e cavorcos voluputosos do arroio
Malvecino, en cuxo bosque de ribeira atopamos grandes diferenzas a respecto dos ríos
do norte da Península. E o Cerro Gimio será unha boa atalaia desde a que
recoñeceremos parte da xeografía de Monfragüe. O barbaón, o Texo e, con
probabilidade veremos a gran ave, o voitre negro.
17,30h.

Descanso. Trujillo/Plasencia

Domingo 21
11h.
Ruta “Bosques do Val de Ambroz” (Hervás)
Ruta circular

Lonxitude, 5km

Dificultade, baixamoderada

A comarca do Val de Ambroz conforma un mosaico natural de interese rural,
económico, social e paisaxístico repartido entre a montaña, os bosques, a ribeira e os
pequenos núcleos de poboación.
14h.

Partida.

20,30h.

Chegada.

