
O teu Xacobeo: 8 fitos do Camiño de Santiago

Ruta 1 Poio 

Tui (ACCESIBLE)

Camiño Portugués

Tui (16966 hab) - As Gándaras de Budiño.
Distancia desde Poio: 40 minutos

ITINERARIO
Tui: Visita aos seus principais monumentos (catedral de Santa María, 
capela de San Telmo, Convento das Clarisas, igrexa de Santo Domingo, 
resto das murallas):
Tui foi unha das sete capitais do Antigo Reino de Galicia, sendo 
declarada conxunto histórico artístico en 1967. A catedral de Santa 
María preside un trazado medieval que se pode apreciar en cada unha 
das rúas do seu centro histórico.
Xantar
Camiñata: 5 km elixidos dentro da etapa Tui - Porriño. Faremos unha 
variante paralela ao camiño portugués que persegue o cauce do río 
Louro na que se visita a contorna natural de As Gándaras de Budiño. 

Ruta 2 Poio 

San Cristovo de Cea 
Via da Prata 
San Cristovo de Cea (2303 hab) - Mosteiro de Oseira
Distancia desde Poio: 1 hora 30 minutos

ITINERARIO
San Cristovo de Cea: percorrido polo núcleo e visita da Torre do Reloxo. Encontro 
nun forno de leña para coñecer como é a elaboración do tradicional pan de Cea.
Xantar
Camiñata: 4,8 km elixidos dentro da etapa Cea - A Laxe con chegada ao Mosteiro 
de Oseira con visita. A súa igrexa foi construida entre o  e o  1200  1239

aproximadamente e está considerada como unha das obras mestras da 
arquitectura cisterciense na . Moi influída polas igrexas de  Península Ibérica

peregrinación,  ten un característico estilo  ojival. románico
A sala capitular do mosteiro data de finais do século  e está sustentada por XV
catro columnas torsas  que sustentan unha espectacular bóveda.
No antigo refectorio pode  visitarse o  o Museo da Pedra, unha  Lapidarium
colección de obxectos e fragmentos de pedra obtidos durante as restauracións e 
excavacións arqueolóxicas.

https://es.wikipedia.org/wiki/1200
https://es.wikipedia.org/wiki/1239
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_rom%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapidarium_del_Monasterio_de_Oseira&action=edit&redlink=1
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Ruta 3 Poio 

O Cebreiro 
Camiño Francés

Pedrafita do Cebreiro (1088 hab) - Vilar de Donas (Palas de Rei)
Distancia desde Poio: 2 horas 40 minutos 

ITINERARIO
O Cebreiro: visita ao conxunto etnográfico e a igrexa prerrománica de Santa 
María. No núcleo polo que entra o camiño francés en Galicia destacan un 
grupo de catro pallozas nas que se recrea a forma de vida da montaña de 
Lugo. A peculiar arquitectura doméstica complétase coa igrexa prerrománica 
de Santa María A Real do Cebreiro.
Xantar
Camiñata: 4,9 km elixidos dentro da etapa Portomarín - Palas de Rei para 
visitar a igrexa de San Salvador en Vilar de Donas. Esta é a máis valiosa das  
máis de vinte pequenas igrexas románicas do municipio de Palas de Rei. 
Chama a atención pola súa bela portada e unhas arquivoltas de gran riqueza 
iconográfica. 

Ruta 4 Poio 

Bóveda
Camiño primitivo

Santa Baia de Bóveda (Bóveda, 1503 hab)  - Melide (7488 hab)
Distancia desde Poio: 2 horas 30 minutos 

ITINERARIO
Santa Baia de Bóveda: visita ao templo,un santuario tardo-romano do século III 
construído a 14 kilómetros da . Estaba adicado á deusa Antiga Lucus Augusti  
Cibeles  Santa  e foi reconvertido ao culto de Baia. Consta dunha única nave de 
planta   rectangular, cunha pequena piscina no centro e está cuberta por unha
bóveda de cañón. 
Camiñata: 4.7 km elixidos da etapa San Romao da Retorta - Melide con visita á 
vila na que culmina a etapa.
Xantar
Melide: visita ao núcleo e a igrexa de Santa María de Melide. Neste punto únense 
os peregrinos que veñen polo Camiño Primitivo cos que van polo Francés. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lugo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibeles
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibeles
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Eulalia_de_Merida
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_ca%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_ca%C3%B1%C3%B3n
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Ruta 5 Poio 

Sobrado dos Monxes (ACCESIBLE) 

Camiño do Norte

Sobrado dos Monxes (1799 hab)  - Arzúa (6053 hab) 
Distancia desde Poio: 1 hora 46 minutos 

ITINERARIO
Camiñata: 4,6 km elixidos da etapa Baamonde - Sobrado dos Monxes
Sobrado dos Monxes: visita ao mosteiro, un espectacular edificio de estilos 
renacentista e barroco que conserva estancias como a cociña, a sala capitular 
e a capela de San Xoán. Fundado en 952 como mosteiro dúplice o mixto, foi un 
dos grandes centros de poder de . Na actualidade desenvolve unha  Galicia
importante actividade relixiosa e social, con especial mimo aos peregrinos.
Xantar
Queixería: visita ás instalacións dunha queixería para observar o proceso de 
produción do queixo desde a chegada do leite fresco ata a obtención do 
produto final listo para a venda.

Ruta 6 Poio 

Pontedeume
Camiño inglés

Pontedeume (8005 hab), Fragas do Eume 
Distancia desde Poio: 1 hora 34 minutos 

ITINERARIO
Pontedeume: visita ao casco histórico da vila
Camiñata: 5,8 km elixidos da etapa Pontedeume- Miño
Xantar
Parque Natural Fragas do Eume: é un dos bosques atlánticos de ribeira mellor 
conservados de Europa. Dentro das súas 9.000 hectáreas de extensión viven 
menos de 500 personas, o que da unha idea da exuberancia duns bosques que 
seguen o curso do río Eume.  Ás veces a vexetación e tan tupida que non deixa 
pasar a luz creando unha paisaxe de mil verdes. Agochado no corazón do bosque 
está o , un antigo cenobio con máis de 10 séculos de historia e mosteiro de Caaveiro

vistas espectaculares da fraga.

http://www.turismo.gal/descubre-os-meus-segredos?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/19960/san-xoan-de-caaveiro?langId=es_ES&tp=8&ctre=33
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Ruta 7 Poio 

Muxía
Camiño de Fisterra

Muxía (4941 hab) - Mirador Monte Facho - Fisterra (4737)
Distancia desde Poio: 2 horas 24 minutos

ITINERARIO
Muxía: visita aos seus principais monumentos. En Muxía aínda se conservan 
varios secadeiros de congrio e son os últimos que podemos atopar na Costa da 
Morte. Están de camiño ao Santuario da Virxe da Barca e son estruturas feitas 
con troncos de madeira, chamadas cabrias, onde se colga o peixe e se expón 
ao sol. 
Camiñata: 5 km elixidos da etapa Muxía-Lires con parada no Facho de Lourido: 
Na parroquia de Lourido, , está o curuto do Monte Facho, que con máis  Muxía
300 metros de altitude ofrece impresionantes vistas da Costa da Morte.
Xantar
Fisterra: visita á vila mariñeira e ao Faro. 

Ruta 8 Poio 

Catoira 
Ruta do mar

Catoira (3376 hab) - Pazo Faramello
Distancia desde Poio a Vilanova de Arousa (barco): 29 minutos

ITINERARIO
En barco desde Vilanova de Arousa ata Pontecesures (1h 30 min), con parada nas 
torres do Oeste de Catoira.Estas foron levantadas en el s. XII por orden do arzobispo 
Xelmírez, coa  misión de pechar o paso ás expedicións escandinavas e sarracenas que 
se dirixían a Compostela. Estas torres foron declaradas Monumento Nacional e 
exhiben a súa grandeza cando se celebra a Romería Vikinga que lembra os ataques 
normandos. 
Xantar
Camiñata: Neste caso a camiñata queda sustituida polo percorrido en barco polo  
único Vía Crucis marítimo-fluvial do mundo, onde se poderán contemplar os 17 
cruceiros centenarios que identificaran este Camiño de Santiago como a "Translatio", 
Visita ao Pazo Faramello: Construído sobre o canón do río Tinto conforma un 
conxunto natural e arquitectónico espectacular. Este é o último Pazo atravesado polo 
Camiño Portugués e pola  Ruta do Mar de Arousa.

http://costadamorte.blog/muxia/

