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Mirador de San Andrés de Teixido.
MIRADOIRO

 Régoa (Santa María)Parroquia :
 Santo André de Teixido Lugar :

15358 Cedeira - A Coruña 

Descrición
O miradoiro de Santo Andrés de Teixido Andrés de Teixido sitúase nun ámbito forestal, a Serra de A Capelada. Nas

inmediacións do santuario de Santo Andrés de Teixido Andrés de Teixido (foco de grandes tradicións e lendas galegas, dende

o s.XII: quen non vai de vivo, vai de morto; todo galego que en vida non visite o santuario, irá de morto convertido en réptil).

Dende o miradoiro, situado nunha cota superior ao santuario, obsérvase o val en toda a súa extensión, o casarío, o santuario,

como a terra descende cara ao mar, rodeado todo iso de impresionantes acantilados que como marco teñen a Serra de A

Capelada. É moi frecuente observar cabalos en estado salvaxe na estrada (atravesa a Serra) que leva ao santuario e ao

miradoiro. Visita obrigada e inesquecible.

Acceso
Dende Cedeira, tomar estrada sinalizada a Santo Andrés de

Teixido Andrés de Teixido.

Acceso ás inmediacións: coche, autobús, peonil.

Acceso ao recurso: peonil.

Distancia a cidades
Vigo : 220 Km | Lugo : 105 Km | Pontevedra : 186 Km | Ourense : 208 Km | Ferrol : 32 Km | Santiago de Compostela : 127 Km | A

Coruña : 84 Km |

Distancia medios de transporte
Estación de autobuses : 1 Km | Aeroporto : 78 Km | Estación de tren : 10 Km
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Mirador Garita de Herbeira
MIRADOIRO

 Régoa (Santa María)Parroquia :
 Ervellás Lugar :

15358 Cedeira - A Coruña 

Descrición
Esta paraxe é famosa por ofrecer unhas vistas inmellorables sobre os cantís máis altos de Europa. En efecto, a súa altura é de

máis de 600 m. Caen ao mar en perpendicular, cunha pendente superior ao 80%. En consecuencia, cómpre que o visitante

tome unhas mínimas medidas de precaución. En días claros, pódense albiscar, en dirección sur, as Illas Sisargas. Cara ao

norte, a vista acada ata a Punta de Estaca de Bares. Sobra dicir que as vistas sobre a inmensidade do océano son tamén

espectaculares. 

Herbeira está situada nas faldras da Serra da Capelada. Trátase dun fermoso espazo natural de densos bosques e verdes

prados, nos que se poden ver cabalos salvaxes pastando en liberdade.

Acceso
Desde Cedeira, tomar carretera señalizada a San Andrés de Teixido, en la bifurcación (A San Andrés de Teixido y Cariño),

tomar carretera a Cariño, pasar Teixidelo y el parque eólico, a 3km se encuentra el mirador (señalizado).

Accesibilidad a las inmediaciones: coche, autobús, peatonal.

Accesibilidad al recurso: peatonal.

Distancia a cidades
A Coruña : 84 Km | Ourense : 208 Km | Pontevedra : 186 Km | Ferrol : 32 Km | Lugo : 105 Km | Vigo : 220 Km | Santiago de

Compostela : 127 Km |

Distancia medios de transporte
Estación de tren : 10 Km | Estación de autobuses : 1 Km | Aeroporto : 78 Km


