
 

     

     Roteiros 2015            ADEGA                                              

BOSQUE DE LOUREIROS 
ILLA DE CORTEGADA 

 Cortegada é a principal illa do arquipélago que leva o seu nome e 
forma parte do “Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas 
de Galicia”. A súa localización abrigada no interior da ría de Arousa 
facilitou o asentamento nela do bosque de loureiros máis espectacular 
da Península Ibérica. Nun sinxelo percorrido pola illa, de relevo chairo e 
unha cota máxima de 19 metros, teremos ocasión de deleitarnos con 
este singular loureiral, no que conviven tamén outras especies. 
Ademais, visitaremos os restos das vivendas dos derradeiros 
poboadores así como doutras construcións emblemáticas  asociadas ás 

peregrinacións a Santiago: a ermida dos Milagres, un hospital de peregrinos, posteriormente convertido en 
lazareto, cruceiros, etc. Nese percorrido tamén coñeceremos a historia de Cortegada, doada ao rei Afonso 
XIII a comezos do século XX, expropiada durante a II República e recuperada logo pola familia Borbón, que 
posteriormente vendeu a unha inmobiliaria para construír alí un complexo turístico. Finalmente, a illa foi 
expropiada pola Xunta e pasou a formar parte do mencionado Parque Nacional, quedado así preservado o 
seu valor ambiental e a disposición da cidadanía. 
O roteiro será guiado polo biólogo Xurxo Mouriño, gran coñecedor do Parque Nacional. 
 
Lonxitude: 3-4 km de dificultada baixa.  

DOMINGO, 14 de XUÑO de 2015 

            
 

 
 
 

 
 Os prezos inclúen: autobús desde Lugo ou Santiago a Carril + traslado en barco á illa + uso de kaiaks 

(opcional: reservar o uso dos kaiaks ao inscribirse no roteiro). 
O autobús sairá de diante da Facultade de Formación do Profesorado ás 8.00 h 

Farase unha parada en Santiago (diante do Pazo de Congresos)  ás 9:30 h 
Imprescindible anotarse chamando ao 679 113 718 ou ao 982 24 02 99.  

Faranse reservas ata esgotar prazas. 
Leva roupa e calzado axeitados, roupa de baño e comida para o camiño. O bo humor é cousa 

de tod@s 
+info: www.adega.gal ou roteirosadegalugo.blogaliza.org cousaderaices.wordpress.com 

 Xeral............................................................................................... 25 € 
 Estudantes, xubilad@s e no paro………….......................................22 € 
 Soci@s....................................................................................... 20 € 
 Ata 17 anos..................................... .......................................... 12 € 

Sen autobús………………………………………………………………..................10 € 


