
Parque Nacional de Monfragüe
Reserva da Biosfera
28, 29, 30, 31 de marzo

PROGRAMA

Quinta feira/xoves 28

9h.       Partida. O punto de encontro será Ponteareas; saída 294 da A52.

16h.     Chegada a Villareal de San Carlos.

16,15h.  Ruta. Miradoiro do Serrano. 

             Esta ruta supón o primeiro contacto co Parque Nacional. Será un pequeno paseo de 4 km no 
que salientan as aciñeiras e as matogueiras de solaina; mais a grande emoción será ollarmos aos 
voitres leonados tan perto de nós no miradoiro do Serrano. 

19h.       Hospedaxe no Centro de Educación Ambiental La Dehesa-Fundación Global Nature, 
Torrejón el Rubio.

Sexta feira/venres 29

9h.      Visita ao Centro de Interpretación de Monfragüe     
     
    Situado en Villareal de San Carlos, o Centro de Interpretación daranos unha visión completa de 
Monfragüe; non será guiada pois non se poden facer reservas nestas datas no Parque. A visita inclúe 
un video de 15m sobre o parque nas catro estacións.

10h     Ruta. La Fuente del Francés-Castillo de Monfragüe

    É a ruta máis completa de Monfragüe. Serán 10 km nos que atravesaremos o bosque húmido 
mediterráneo e o bosque de solaina; abeiraranos o río Texo, subiremos ao castelo e chegaremos ás 
cortadas rochosas do Salto del Gitano. Será neste punto onde realizaremos, ás 13h, a observación 
ornitolóxica. Veremos voitres leonados e, con moita probabilidade, a cegoña negra e o voitre negro.
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. 
Deseguido, proseguiremos a ruta a carón do río Texo.



15h.   As cortadas Tajadilla- Portilla del Tiétar..

Rematada a ruta, desprazarémonos nos coches a estes dous observatorios para tentar ollarmos 
outras dúas aves de prea escasas e fermosas. Sen dúbida, na Tajadilla non debería ser difícil 
ollarmos ao voitre branco. Ave migratoria, chega nestas datas a Monfragüe. A súa poboación no 
espazo é 30 parellas. É o máis pequecho dos voitres e ben visíbel dada a súa cor.
Si será difícil albiscar a aguia imperial, catalogada en perigo crítico de extinción; mantén 12 
parellas no Parque, algunhas perto dos miradoiros. Trataremos de a ver na Portilla del Tiétar.
E, entrementes, puideran amosarse os cervos. 

16,30h.   Descanso

19,30     Visita a explotación familiar de porco ibérico.

A explotación do porco ibérico está vencellada aos produtos suministrados pola dehesa, quer pastos, 
quer landras de caxigo, aciñeira ou sobreira. Ademais, o manexo da explotación comprende a 
cubrición, a xestación e o período de medre en diferentes fases. Disto saberemos na explotación de 
Pilar.

20,30h.  Degustación de produtos ibéricos e doces tradicionais.

E no mesmo lugar, terá lugar a merenda-cea dos produtos enriba sinalados. As persoas cun réxime 
non-carnívoro terán unha opción alternativa. 

Sábado 30

10,30h.   Plasencia. Visita guiada 

Plasencia, cidade histórica e monumental, conta con 41.000h. Está circundada polas comarcas da 
Vera, Ambroz, Jerte e Monfragüe, salientábeis desde a perspectiva histórica, cultural e ambiental, 
coas que ao longo dos séculos estabeleceu fortes vencellos.

Fundada no 1186, a súa monumentalidade e protagonismo reflíctense nas abondosas igrexas 
parroquiais, as dúas catedrais, a muralla datada na fundación da cidade, os seus palacios entre os 
que destacan o de Mirabel ou o Municipal, o acueduto, a Praza Maior, vellos barrios conservados e 
habitados ou museos.

12,30h.   Plasencia. Paseo libre

15h.        Ruta. O arroio Malvecino- Cerro Gimio
 
O interese deste percorrido é botánico e paisaxístico; así transcorre, en gran parte, polas beiras do 
arroio Malvecino, en cuxo bosque de ribeira atopamos 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. Ruta de 7,5 quilómetros, cun nivel de dificultade baixo.



19,30h    Descanso

21h       Cea no Centro de Educación Ambiental La Dehesa.

Domingo 31

9,30h.   Valle del Jerte. As cerdeiras en flor.

As condicións que marca o clima determinan os días de floración das cerdeiras mais o habitual é que 
esta aconteza entre a segunda quincena de marzo e a primeira de abril.
Daquela, o día da partida, temos moitas probabilidades de ollarmos o Valle del Jerte florido. Deberá 
ser cedo, dado o amoreamento de persoas nesas datas.

10h.      Ruta. La Garganta de los Infiernos. Reserva Natural. Serra de Gredos/Serra de Tormantos.

Pequeno percorrido de 5 quilómetros que se sitúa no Jerte. Esta reserva é outro dos fermosos e 
innumerábeis espazos naturais cos que conta Cáceres. A salientaren as reboleiras, o impresionante 
rochedo granítico do río e as vistas das serras que arrodean á reserva.

13,30.   Partida.

20h.      Chegada.


