Concello de Covelo

Rutas guiadas pola Rede Municipal de Sendeiros do Concello de Covelo 2022
Rutas nocturnas de astroturismo
Rutas de promoción de turismo etnográfico, cultural y patrimonial “Museo Pazo da
Cruz”

O Concello de Covelo dispón dunha rede municipal de rutas de senderismo formada pola ruta
AQUA, Poza Piñeiro, Rio Alén, Foxo do Lobo, Xabriña, As Estrelas e Pedra do Lobo que
percorren os montes e vales das distintas parroquias do concello. Dita rede municipal de
Sendeiros é un dos principais atractivos así como a aula de natureza do Serradoiro de Os
Carranos.
Os visitantes e camiñantes desfrutan dunha natureza ben conservada e rica en biodiversidade
de diferentes hábitat naturais, ademais dos elementos patrimoniais e etnográficos que se
poden apreciar ao longo do seu percorrido como chozas de pastores, currais, levadas e pozas
de rego, muíños, matadoiros, serradoiro etc.
• Pois ben, coa intención de promocionar e divulgar os recursos medio ambientais do concello
presentamos o seguinte presuposto para a organización de 11 Rutas Guiadas pola Rede
Municipal de Sendeiros con explicación dos valores naturais, hábitat presentes e patrimonio
etnográfico, arquitectónico e arqueolóxico existentes e 12 xornadas de portas abertas do
Serradoiro e Aula de Natureza Os Carranos. Ase mesmo realizaranse 2 xornada de travesía a
través da Vía Maria no seu percorrido polo concello de Covelo os dias 13 e 14 de Agosto.
• Coa intención de dar a coñecer o Miradoiro e observatorio nocturno do Castelo do Faro e
promocionar o turismo de estrelas e astroturismo, ofreceremos un programa de 2 xornadas de
rutas nocturnas con visión de estrelas, planetario e iniciación á astronomía que se celebrarán
nos meses de Xullo e Agosto de 2022.
• E coa intención de promocionar o patrimonio etnográfico, cultural e patrimonial do concello
organizaremos 2 Rutas de promoción turística con visita guiada ao Cruceiro dos Aflixidos na
praza Mestre Cerviño, Museo Etnográfico Pazo da Cruz en A Hermida, Casa Leónides en A
Graña, Chozos da Serra do Suído e Capela da Xestosa. No orzamento de dita actividade está
incluído o transporte en autobús, agasallos e material promocional e informativo do
concello.
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MEMORIA E ORZAMENTO

Concello de Covelo

Concepto
11 Rutas Guiadas da RMS do Concello de Covelo con explicación dos valores naturais,
hábitat presentes e patrimonio etnográfico, arquitectónico e arqueolóxico existentes:
Ruta AQUA, Poza Piñeiro, Rio Alén, Foxo do Lobo, Xabriña, As Estrelas e Pedra do
Lobo
Xornadas de portas abertas Serradoiro Os Carranos
Todo o ano. Ver Calendario axunto
2 Xornadas de travesía na Via Mariana
12 Xornadas de Portas Abertas do Serradoiro Os Carranos
Ver calendario axunto
2 Ruta nocturna con visión de estrelas, planetario e iniciación á astronomía
Meses de Xuño, Xullo e Agosto
2 Rutas de Promoción recursos etnográficos, cultural e patrimonial con visita guiada a
Cruceiro de Covelo, Museo Etnográfico Pazo da Cruz, Museo Leónides, Serra do Suido e
A Xestosa.
Transporte en Autobús
Agasallos e material promocional
IVA 21%
Total

Importe

5.375
600

800
400
1.506,75
8.681,75 €

• As actividades, servizos e material serán subcontratadas.
En Covelo a 8 de febreiro de 2022.
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