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PROGRAMA

Quinta feira/xoves 17

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

13,30h.     Chegada a Aldeadávila de la Ribera.

15,30.       Ruta Picón de Felipe
                 Paseo linear de 2,5km que remata nunha abraiante cortada granítica vertical de 
400m de altitude que cae sobre o río Douro.
E, deseguido, repararemos nas fermosas presenzas do voitre leonado e do voitre branco. É o 
primeiro contacto coa avifauna do espazo..
Non nos deixará indiferentes.

18h.        Hospedaxe.

Sexta feira/venres 18. 

10h          Visita á marmeladaría artesanal Oh Saúco!
    Utilizando froitas e hortalizas locais e de estación, especias variadas e bagas silvestres, 
Teresa crea a marca Oh Saúco!, unha coqueta marmeladaría artesanal na que o melón, as 
cereixas, o sabugueiro, a cabaza, o xenxibre, o limón ou o chocolate forman parte da 
deliciosa variedade de marmeladas, chutneys ou confeituras coas que chuchar nos dedos. 
E, entrementres nos ensina o obradoiro, haberá unha degustación de marmeladas.
Rico...rico..
 
11,30h      Ruta “Polos sendeiros do Douro”. Ruta linear. Lonxitude total, 11Km. Dificultade, 
baixa.
   Os Sendeiros do Douro percorren tramos de bosque mediterráneo húmido xunto doutros 
transformados en ecosistemas agro-silvo-pastorís, en harmonía coa terra. E esta variedade 
fainos belos e interesantes.
Nunha paisaxe envolvente, aparecen os bosquetes de sobreiras, as fornidas aciñeiras, o 
tomiño, a arzaia (lavanda) e a carpaza. Tamén os abondosos xenebreiros, os viñedos das 
Arribes, os cortíns. E remataremos, nunha atalaia no canón do Douro. 
Alimenta..

16,30h      Visita á Adega La Setera
   Outro interesante proxecto local e familiar que se basea na produción limitada de viño das 
Arribes, feito coa variedade de uva Juan García das súas propias viñas, e un recoñecido 
queixo de cabra dos recursos gandeiros da comarca.
E así, Sara, ensinaranos a adega e a queixaría xunto dos seus procesos de produción. E 
haberá unha pequena proba do viño La Setera.
O idilio entre o viño e o queixo.



18h.        Descanso

Sábado 19

10,30h.   Ruta “A cola de cabalo”. Ruta circular. Lonxitude total, 9km. Dificultade, baixa-
moderada.
Unha ruta completa, redonda. Son moitas as impresións a recibirmos. Así, o que comeza 
cunha paisaxe plenamente rural, onde campan as oliveiras, amendoeiras e viñedos, dá paso 
a outra máis abrupta, esgrevia mais preciosa, na que as fervenzas, os voitres leonados, o 
bosque mediterráneo húmido e a visión dos abraiantes canóns do Uces amósanse 
plenamente. Fonte de lecer e de coñecemento.
Preparemos os sentidos para atravesarmos a fervenza. Será un instante especial.

17h.   En barco polas Arribes del Duero. Lonxitude, 20km. Duración 2h.
Os canóns do Douro, os cultivos de oliveiras, laranxeiras e amendoeiras en socalcos e a 
avifauna, vistas a rentes da auga desde o barco, supoñen outra perspectiva que 
complementará e enriquecerá a que teñamos até ese momento. 
As sensacións e as palabras expresarémolas mellor logo da viaxe.

19h.   Descanso

Domingo 20 

10,30h.   Visita á Casa do Parque Natural Arribes del Duero de Fermoselle
Localizada no antigo Convento de San Francisco, a visita guiada polo persoal do centro 
permitirá, a través dos contidos temáticos das súas sas, resumir e pechar parte das cousas 
aprendidas ao longo de catro días. 

11h.      Visita guiada a Fermoselle. Conxunto histórico-artístico
 Situada nunha atalaia granítica, a Vila de Fermoselle foi declarada Conxunto histórico-
artístico, figura de protección regulamentada polo Ministerio de Cultura, no ano 1974. O 
granito está presente nas ruelas estreitas, na arquitectura das casas de dous andares e nos 
edificios históricos. Un clima especial e un chan pouco profundo permitiron o cultivo do 
viñedo e este, asemade, a aparición das adegas, escavadas no subsolo, formando galerías 
subterráneas. Visitaremos algunha.

13h.   Descanso

16h.      Partida.

Sobre o aloxamento
O Albergue Juvenil La Noria presenta habitacións en liteiras. Poden ser de 2, 6, 8, 10 e 12 
prazas. O número de persoas das unidades de convivencia e a orde de inscrición 
determinarán a súa distribución nas habitacións.

Sobre a reserva
O albergue resérvanos as prazas tras o ingreso dunha porcentaxe da hospedaxe. Daquela, 
quen decida anotarse á Visita ao Parque Natural de las Arribes del Duero, debe ingresar nos 
días seguintes a cantidade de 25€ por persoa que se restarán da cantidade global estipulada 
no programa.
No ingreso debedes indicar o voso nome e o concepto “Viaxe ás Arribes”.
O número de conta bancaria é ES72 2080 0524 8130 0002 7868 correspondente á libreta de 
Marcelo Rodríguez Acosta en Novagalicia banco.


