
 

08 de febreiro de 2020 - Ruta 3 Poio – O Cebreiro 

Camiño Francés  
09:00 SAÍDA DE POIO EN AUTOBUS (concello) 

11:40 CHEGADA A O CEBREIRO 

TENTEMPÉ ( fruta e bebida a cargo do concello) 

ANDAINA (Igrexa prerrománica de Santa María A Real  2,5 km) 

14:00 COMIDA EN PEDRAFITA (a cargo de cada un)  

ANDAINA (Ferreiros – Portomarín 2,5 km) 

[As visitas poden variar en función da climatoloxía] 

16:20 RECOLLIDA EN AUTOBUS E REGRESO 

19:00 CHEGADA A POIO (concello) 

 

 

 

O tramo galego do Camiño Francés comeza en O Cebreiro, unha aldea de orixe prehistórica situada a 1.300 m de altitude, entre as mont
Os Ancares . 

Unha vez en Liñares, a ruta sinalizada tómase á esquerda, subindo entre as casas ata a igrexa románica. A continuación, colle
sinalizado á esquerda e comeza a ascender por Os Ancares. Despois dunha serie de subidas e baixadas pronunciadas, chegará á cima de San Ro
m), onde atopará unha estatua dun peregrino que mira ao val. 

 

 

A partir deste punto, os sinais conducen paralelamente á 
estrada ao Hospital da Condesa. A entrada na cidade faise 
á esquerda, seguindo o desvío á dereita. Na aldea, da que 
destaca a súa estrada de pedra, hai un refuxio. 

Ao saír do hospital atoparás unha fermosa igrexa, típica 
da zona, de pedra e un ausente estilo románico. Seguindo 
o camiño marcado (aparecen frechas amarelas 
continuamente e cada 500 metros de terra que indican a 
distancia cara a Santiago) chégase á estrada para camiñar 
pola beira da estrada, cruzando dous pequenos regatos 
antes de xirar á dereita. 

Continúa o percorrido por unha pista semicirfálica 
paralela ao regato. Toma un cruzamento á esquerda e, 
sen desviarse desta estrada asfaltada, entrará en 
Padornelo. 

 

 

prehistórica situada a 1.300 m de altitude, entre as montañas de O Courel e 

Unha vez en Liñares, a ruta sinalizada tómase á esquerda, subindo entre as casas ata a igrexa románica. A continuación, colle o primeiro camiño pedregoso 
esquerda e comeza a ascender por Os Ancares. Despois dunha serie de subidas e baixadas pronunciadas, chegará á cima de San Roque (1.270 


