
ANDAINA POPULAR
MONTAN finOS CELTAS

MONTf GAUÑSIRO - MONTf ALOIA

OS RCFUXIO EN REFUXIO.
A DOUS PASOS DE VICO
INVnÁMOSVOS A GOZAR

DUNHA MANÁ MONTAÑEIRA



Esta Andaina Popular está organizada polo Club
Montañeiros Celtas co fin de fomentar os sendeiros do
entorno da cidade de Vigo, achegando esta modalidade
do deporte de montaña a perseas de todas as idades.

Este sendeiro que pretendemos dar a coñecer
comeza e remata en dous lugares emblemáticos para o
noso Club: Os refuxios Galiñeiro e Aloia.

O SENDEIRO
O Sendeiro PRG-2 comeza no entorno do refuxio

Galiñeiro "Miguel Regueira" e finaliza no cumio do
Monte Aloia.

> Lonxitude: 9,2 km.

> Dificultada: baixa

> Boa sinalización

> Tempo
estimado: 3 h.
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1.1

Refuxio Ga\\ñe.\ro

__ Refuxio A lo ¡a
PARTICIPANTES
Poderán participar perseas de todas as idades, e gozar de
excelentes panorámicas da ría de Vigo e o Val Miñor.
Ideal para un paseo en familia.
Non é necesario ser socio/a do Club nen estar federado.
Os menores deberán ir acompañados dun adulto.

INSCRICIÓN
O prazo finaliza o día 5 de outubro. O número máximo de participantes
está limitado a 200 persoas. É necesario cubrir o boletín que se
acompaña. Inscricións e máis información no Club Montañeiros Celtas.

Prezo: 3 €, inclúe avituallamento e transporte
de regreso ao Galiñeiro (opcional).

OBSERVACIÓNS
IPfl.-s2 ALOIA

- Os participantes serán respetuosos e coidadosos co entorno,
levando consigo o seu lixo.
- Non arrincarán plantas e respectarán aos animáis.
- Será obrigatorio non saírse do camino marcado.
- En calquera momento da andaina, se algún participante precisa
retirarse a organización facilitará o desprazamento.
- Recomendase levar calzado cómodo e flexible, cantimplora,
chuvasqueiro, mochila pequeña e chapeu.
- Aorganización non se fará responsable dos accidentes ou danos que
poidan sufrir os participantes, aínda que contaremos co apoio de
Protección Civil.



COMO CHMAR AO PUNJO W MOTM

GALIÑEIRO
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Cambio de
sentido

Punto de
partida da Andaina

CLUB MONTANEIROS CELTAS
Avda. Camelias, 78 - oficina K. 36211 VIGO

Apdo. Correos 1836. 36200 VIGO

Tel: 986 438 505 - Fax: 986 912 220

www.celtas.net
e-mail: ¡nfo@celtas.net
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