
 

07 de marzo de 2020 - Ruta 5 Poio – Sobrado dos Monxes

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

10:50 CHEGADA A SOBRADO (parque Natural - Lagoa) 

INICIO DA ANDAINA (accesible, 4 km) 

12:00 TENTEMPÉ ( fruta e bebida a cargo do concello) 

12:00 VISITA Ó MONASTERIO 

13:30 VISITA Á QUEIXERÍA BREXEO 

(Degustación de variedades a cargo do concello)

14:30 XANTAR (a cargo de cada ún)

16:30 CHEGADA EN BUS A SANTIAGO DE CO

(andaina urbana e visitas) Concentración na Praza do 
Obradoiro 

[As visitas poden variar en función da climatoloxía]

19:00 CHEGADA A POIO (concello)

 

Por Esgueva, chegamos ao mosteiro cisterciense de 
Santa María de Sobrado, en Sobrado dos Monxes. 
Espectacular monumento construído no 952 e fundado 
como mosteiro dúplex ou mixto, é dicir, para mulleres 
e homes. Foi un dos grandes centros de poder de 
Galicia. En plena etapa das peregrinacións, a mediados 
do s. XII, o mosteiro integrouse na orde hospitalaria do 
Cister. Foi o primeiro en España en pertencer a ela. 
Actualmente desenvolve unha importante actividade 
relixiosa e social, con especial coidado para os 
peregrinos. 

En Santo Alberte de Parga, capela gótica (s. XIV) e 
Ponte. A igrexa románica de San Paio de Seixón (Friol). 
Torre de Santiago de Miraz (século XV). Museo-
fortaleza de San Paio de Narla, que alberga a sección 
de etnografía do Museo Provincial de Lugo. 4 km. de 
Miraz, a Torre de Friol (s. XIII). Friol destaca pola súa 
gastronomía polos seus queixos —D. O. Arzúa-Ulloa— 
e Ousá. O mosteiro de Sobrado dos Monxes é unha 
antoloxía de estilos e épocas: destaca a súa gran igrexa 
barroca, os seus tres claustros -un deles chamado 
claustro dos Peregrinos (século XVII) -, capela de 
Rosario, capela de San Xoán, casa capitular ou cociña. 

Con esta etapa conclúe o Camiño do Norte, porque en 
Arzúa converxe co Camiño Francés. 

 

Sobrado dos Monxes (ACCESIBLE) 

  

(Degustación de variedades a cargo do concello) 

XANTAR (a cargo de cada ún) 

CHEGADA EN BUS A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Concentración na Praza do 

[As visitas poden variar en función da climatoloxía] 

CHEGADA A POIO (concello) 


