
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- En Felgosas, no quilómetro 31,7 da AC-862, nos desviaremos 

seguindo a indicación “Abruñeiros, Ulfe, Cruz de Casaldaia” e 

circularemos sen desviarnos 2,3 quilómetros ata chegar a un 

cruce, onde teremos dúas opcións, tomando neste caso a pista 

da esquerda con sinal de “Sete de Abaixo” e a 600 metros 

atopamos o treito cronometrado. (43º35'50'' N - 7º58'06'' O) 

2- Existe outra posibilidade no quilómetro 29,2 da AC-862, onde 

xirando pola indicación “Sete de Arriba, Chao, Cruz dos Novás” 

teremos a especial a so 100 metros. (43°35'33" N -  7°58'22" O) 

3- A este punto accédese do mesmo xeito que para o número 1, 

pero cando cheguemos ó cruce que figuraba como dobre opción 

deberemos continuar de fronte pola indicación “Regueiro, Chao, 

Cruz dos Novás”. A 180 metros nos mantemos pola esquerda, 

200 metros despois o faremos pola dereita e a 700 metros 

chegaremos ó treito. (43º35'57'' N - 7º59'00'' O) 

4- Dende o lugar de “Vila da Igrexa”, na AC-102, podemos coller 

cara “O Castro, Domende, Cruz dos Novas” por onde tras 

percorrer 1,5 quilómetros sen desviarnos chegaremos a un cruce 

e xiraremos á dereita con dirección “Rincha, Chao” e atoparemos 

o treito 1,7 quilómetros despois. (43º36'04'' N - 7º59'11'' O) 

5- No quilómetro 27,7 da AC-862, xiraremos cara o “Centro 

Cultural  e  Deportivo  de   Abade”   pola   indicación   “Casanova, 

Peneiro, Canosa, Cabanela, Xanfero, Valdixe”, e percorrendo 

2400 metros sen desviarnos en ningún momento, atoparemos a 

especial. (43º36'03'' N - 7º59'13'' O) 

 

6- Circulando pola AC-862 con dirección a Ortigueira, xusto 

despois de pasar o fito quilométrico 27, xiraremos á esquerda por 

unha pista sen indicación e avanzaremos sempre de fronte 

durante 1,1 quilómetros ata chegar ó lugar de “Canosa”, no cal 

deberemos continuar pola esquerda e a 1 quilómetro, de novo 

sen desviarnos, estaremos no treito. (43º35'43'' N - 7º59'46'' O)  

7- No quilómetro 22,950 da AC-862, tomaremos o desvío con 

indicación “Cruz da Raíña, Bardaos” e despois de 3,4 

quilómetros sen desviarnos, ó chegar a un STOP, continuaremos 

de fronte pola DP-2501 seguindo as indicacións de “Monte” e “A 

Chaíña”, por onde a 2,6 quilómetros chegaremos xunto ó “Bar A 

Chaíña” e xirando á dereita estaremos na especial a 800 metros.               

(43°36'27" N - 8°00'42" O) 

8- No quilómetro 5,3 da AC-102 (estrada de Cerdido), tomaremos 

a DP-2502 e a 1,5 quilómetros, xunto á marquesina, xiraremos á 

esquerda pola indicación “Penso, Cubos, Carballal” por onde a 

750 metros atoparemos o treito. (43º36'55'' N - 8º00'59'' O) 

9- Temos outra opción dende o quilómetro 5,3 da AC-102 

(estrada de Cerdido), si tomamos a DP-2502, pola indicación 

“Valdoviño” e sempre de fronte atoparemos o treito tras 1,8 

quilómetros. (43º36'50'' N - 8º01'21'' O) 

10- Tamén na DP-2502, pero esta vez vindo dende o lado de 

Valdoviño, atoparemos o treito si despois de pasar Vilaboa 

continuamos ata o quilómetro 14,3. (43°36'49" N - 8°01'54" O)

 

 

 

TC A: Cerdido (11,990 Kms) 
 

Hora de Peche - 07:30 

1ª Pasada - 08:30 
2ª Pasada - 11:50 



 

 

1- Temos varios accesos que parten dende a estrada AC-861 

(Narón - As Pontes), tendo un moi cómodo si dende a rotonda 

que da acceso á AG-64 (na súa saída de As Somozas), nos 

desviamos cara As Somozas pola AC-110 e tras percorrer 1,750 

quilómetros, xirando á esquerda, teremos o treito a tan so 100 

metros. (43°29'37'' N - 7°56'03'' O) 

2- A 150 metros da citada rotonda da AC-861, no quilómetro 37,9 

teremos outra opción moi sinxela desviándonos xunto á 

marquesina. Percorreremos 450 metros, continuaremos pola 

dereita e a 1,1 quilómetros chegaremos ao treito cronometrado. 

(43°29'20'' N - 7°56'39'' O) 

3- Máis posibilidades dende a AC-861 está no quilómetro 38,8 

onde si nos desviamos xunto ao letreiro do concello de As 

Somozas, alcanzaremos o treito cronometrado despois de 1,9 

quilómetros tras pasar a ponte da autovía e continuando por 

calquera das dúas pistas. (43°29'29'' N - 7°56'58'' O) 

4- Outra opción dende a AC-861 a temos no quilómetro 40,3 

xunto ao antigo Bar La Parada. A 1,2 quilómetros continuaremos 

pola esquerda, 1 quilómetro e medio máis adiante seguiremos 

tamén pola esquerda, a 200 metros nos manteremos pola dereita 

e xa finalmente, a 1,150 quilómetros alcanzaremos a especial. 

(43°30'10'' N - 7°57'22'' O) 

5- A este punto chegaremos dende a AC-110 (estrada de As 

Somozas), máis concretamente no seu quilómetro 14,350 no 

lugar de “A Rodela”, e desviarnos xunto á marquesina. A 1200 

metros atoparemos a saída. (43°30'27'' N - 7°57'41'' O) 

 

6- Dende a rotonda de San Sadurniño colleremos a saída con 

dirección “Ferreira” pola DP-7601, e avanzaremos ata o 

quilómetro 2, no que nos desviaremos seguindo a indicación “O 

Sumeiro”. Percorrendo por esa pista 700 metros chegaremos a 

un cruce no que xiraremos á esquerda, a 180 metros á dereita e 

tras 750 metros estaremos no treito. (43°30'21'' N - 7°59'34'' O) 

7- Tamén dende a AC-861 (Narón-As Pontes), no quilómetro 44, 

nos poderemos desviar pola indicación “San Sadurniño 10”, e 

circulando pola DP-7601 durante 1,4 quilómetros chegaremos ó 

treito. (43°30'22" N - 7°59'56" O) 

8- Outra opción máis cómoda comeza na rotonda de San 

Sadurniño como no acceso anterior, pero circularemos sempre 

de fronte pola DP-7601 ata chegar ó treito, no quilómetro 1,5 da 

mesma. (43°30'30'' N - 7°59'57'' O) 

9- Incorporándonos á DP-7601 en San Sadurniño, seguindo a 

indicación “Ferreira 3, Igrexafeita 10”, avanzaremos ata superar o 

fito quilométrico 3 e tomaremos o desvío á dereita con indicación 

“Borreiros de Abaixo”, percorrendo 250 metros para pasar polo 

medio dunhas casas e continuar por unha pista de terra 700 

metros ata o treito. (43°30'33" N - 8°00'43" O) 

10- Outra posibilidade máis dende a DP-7601 si entramos por 

San Sadurniño a temos no quilómetro 5,5 ao tomar unha pista á 

dereita  con indicación “Os Pontigos, A Fraga, Piñeiros”. A 450 

metros xiraremos á esquerda e 400 metros despois chegaremos 

á especial. (43°30'46" N - 8°01'47" O) 

 

 

 

 

TC B: Ferreira (16,140 Kms) 
 

Hora de Peche - 08:15 

1ª Pasada - 09:15 
2ª Pasada - 12:35 

 
 



 

 

1- No quilómetro 5,5 da AC-102 (estrada de Cerdido), colleremos 

a DP-2502 na indicación “Valdoviño” e sen desviarnos en ningún 

momento, a 3,8 quilómetros chegaremos ó treito cronometrado. 

(43°36'44'' N - 8°02'27'' O) 

2- Tamén na AC-102, en “Porto do Cabo”, xusto en fronte do fito 

quilométrico 8, nos desviaremos cara a ponte con letreiro de 

“Turismo Rural” e a 100 metros continuaremos pola esquerda. 

Pasando por unha Capela, neste caso, continuaremos recto e a 

1200 metros atoparemos o treito. (43°37'16" N - 8°02'45" O) 

3- Outra opción dende o mesmo desvío da AC-102 que no punto 

2 é a de xirar á dereita unha vez que superamos a Capela 

nomeada e manténdonos sempre recto sen desviarnos, a 1,1 

quilómetros chegaremos á especial. (43°37'29'' N - 8°02'58'' O) 

4- No quilómetro 22,8 da AC-566 (Narón-Cedeira), tomaremos a 

DP-8701 seguindo a indicación “Vilarrube”, pola que circularemos 

1,8 quilómetros ata o seu final e continuaremos pola esquerda 

nas indicacións de “Folgueiras, Quengo, Porto do Cabo, Castro” 

atopando o treito a 300 metros. (43°37'42'' N - 8°03'57'' O) 

5- Collendo o mesmo desvío que no punto 4, ó chegar ó final da 

DP-8701 xiraremos á dereita polos sinais de “Liñeiro, Vilaboa”, 

chegando ó treito a 1600 metros. (43°37'01'' N - 8°04'19” O) 

 

6- Dende a DP-2502 (Valdoviño-Cerdido) teremos varias 

opcións, sendo a primeira delas a de avanzar ata o quilómetro 

5,650 e continuar pola esquerda cara o “Club Náutico”. Despois 

de 2,5 quilómetros, sempre sen desviarnos, atoparemos o treito. 

(43°36'36'' N - 8°04'38'' O) 

7- Continuando pola DP-2502 ata o quilómetro 8,850 atoparemos 

máis accesos se nese punto nos desviamos á esquerda e a 750 

metros xiramos de novo á esquerda na indicación “Club Náutico”, 

tendo a especial a 650 metros. (43°36'19" N - 8°04'12" O) 

8- Si nos mantemos na DP-2502 ata o STOP do quilómetro 11,9, 

deberemos seguir de fronte por “Vispeira, Romeos, Vilarrube” e a 

1 quilómetro, no sinal de “Romeos” xiraremos á esquerda, tendo 

o treito a 100 metros. (43°36'32" N - 8°03'37" O)  

9- Similar ao acceso anterior, unha vez en Vilaboa, 360 metros 

despois de coller cara “Vispeira, Romeos, Vilarrube” xiraremos á 

esquerda xunta o sinal de “Vispeira” e chegaremos á especial 

tras 200 metros. (43°36'32" N - 8°03'37" O)  

10- Tal e como se describe no punto 7, cando cheguemos ó 

letreito de “Club Náutico”, en lugar de xirar á esquerda, si 

seguimos de fronte teremos o treito cronometrado a tan só 20 

metros. (43°35'59" N - 8°04'01" O) 

 

TC C: Vilaboa (11,150 Kms) 
 

Hora de Peche - 15:50 

1ª Pasada - 16:50 
2ª Pasada - 19:50 

 
 



 

 

 

1- Dende San Sadurniño pola DP-7601, percorreremos 6,8 

quilómetros e nos desviaremos á esquerda na indicación “Couce 

da Fraga, Lapas, Santiso”. A só 80 metros seguiremos pola 

dereita, tras 2 quilómetros de novo á dereita, a 120 metros por 

pista á esquerda e treito tras 1,4 Kms. (43°32'07'' N - 7°59'10'' O) 

2- No quilómetro 12,3 da AC-110 (As Somozas), colleremos  cara 

“A Barreira, Sueiras, Coucixoso, Vilachave” e chegaremos ao treito 

tras 2 quilómetros. (43°31'13" N - 7°57'33" O) 

3- Tamén na AC-110, no quilómetro 11,850 podemos tomar o 

desvío cara “Construcciones Guerreiro” e chegaremos ao treito a 

tan só 400 metros. (43°31'29" N - 7°56'42" O) 

4- No quilómetro 11,7 da AC-110 (estrada de As Somozas) nos 

desviaremos dirección “A Barqueira 12”, 130 metros despois 

continuaremos pola esquerda e chegaremos á especial a 950 

metros. (43°31'47" N -  7°57'08" O) 

5- Dende As Somozas, pola DP-4904 xunto á Igrexa, temos a 

primeira opción si nos desviamos no quilómetro 1,3 xunto a unha 

marquesina e treito a 900 metros. (43º32'08'' N - 7º57'46'' O) 

 

 

6- Tamén dende a DP-4904, no quilómetro 1,8 poderemos 

desviarnos dirección “A Queira, A Nogueira”, a 380 metros 

atoparemos a especial. (43º32'28'' N - 7º57'48'' O) 

7- Outro acceso dende As Somozas pola DP-4904, sería avanzar 

sen desviarse en nigún momento ata o quilómetro 2,5 e 

atoparémosnos co treito. (43º32'40'' N - 7º57'47'' O) 

8- A DP-4904 ofrece unha opción dende Balocos, avanzando ata o 

quilómetro 2,8 e atoparemos o treito. (43º32'47'' N - 7º57'56'' O) 

9- Dende o quilómetro 8,1 da AC-110, (estrada de As Somozas), 

colleremos pola indicación “Sta. Cruz de Moeche” e sempre de 

fronte, avanzaremos durante 1,7 quilómertos ata chegar ó cruce da 

igrexa onde xiraremos á esquerda, atopando o treito a 600 metros. 

(43°33'11'' N - 7°57'10'' O) 

10- Faremos igual que no acceso anterior ata chegar á igrexa e 

seguiremos de fronte, tendo que desviarnos á esquerda tras 1,4 

quilómetros. Uns 350 metros despois, nun paso moi estreito entre 

dúas casas, xiraremos á esquerda e chegaremos á especial a 300 

metros. (43º33'09'' N - 7º57'47''O). 

TC D: Vilachave (16,430 Kms) 
 

Hora de Peche - 16:25 

1ª Pasada - 17:25 
2ª Pasada - 20:25 
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