
XEORUTA DO GRANATE

UNHA VIAXE AO INTERIOR DA TERRA

    VISITAS GUIADAS POLA

              SERRA DA CAPELADA         

       CON EXPLICACIÓN

             
   XEOLÓXICA

XEORUTAS
DE CEDEIRA CONCELLO

DE
CEDEIRA

A xeoruta do granate discorre por un pequeno sendeiro de pescadores dende o san-
tuario de Santo André ata a enseada das Cortes, onde se observa unha ampla varie-

dade de rochas moi chamativas 
tanto pola súa cor coma pola 
súa textura. Así como un sa-
lientable número de estruturas 
xeolóxicas, que poñen de ma-
nifesto a intensa deformación 
que afectou a esta rexión fai 
350 millóns de anos. Esta ruta 
xeolóxica permitirá descubrir 
unha das zonas máis desco-
ñecidas do litoral de Cedeira.  

Distancia: 5 km  Difi cultade: Alta  Idade mínima: 16 anos
Pto. de encontro: Ofi cina de Turismo (30 min antes da saída) ou Sto. André de Teixido 

As xeorutas ou rutas xeolóxicas de Cedeira son actividades de balde que pretenden 
dar a coñecer o salientable patrimonio xeolóxico deste concello. O prazo de ins-
crición comezará 15 días antes de cada xeoruta e poderá realizarse de dous xeitos:

-Internet, a través dos formularios dispoñibles no blog rutasxeoloxicasdegalicia.
blogspot.com.es ou na web do concello cedeira.gal 

-Presencialmente, na ofi cina de turismo de Cedeira situada na avenida de Castelao, 
s/n - Teléfono 981 482 187).

Número máximo de participantes: 20 (nas xeorutas dos cantís e do cromo) e 15 
(nas xeorutas das praias negras e do granate). A organización resérvase o dereito de 
modifi car ou cancelar as actividades por cuestións alleas a ela.

INSCRICIÓNS E INFORMACIÓN



Con esta xeoruta contemplaranse unhas impresionantes vistas panorámicas da Serra 
da Capelada, descubrindo así unha salientable estrutura xeolóxica de máis de 400 m 
de altitude. Do mesmo xeito poderanse tocar rochas que hai millóns de anos se ato-
paban a 70 km de 
profundidade ou 
no fondo dun an-
tigo océano, e que 
posteriormente fo-
ron intensamente 
deformadas pola 
colisión de dous 
supercontinentes, 
Laurusia e Gond-
wana, hai 350 
millóns de anos.

Esta ruta xeolóxica permite coñecer a que está considerada como a única praia de 
area negra non volcánica do noso planeta. Pero sen  dúbida o emprazamento desta 
praia de Teixidelo aos pés dos cantís máis altos da Europa continental, fan deste un 

lugar de paisaxes 
incribles e cheo de 
contrastes. O lon-
go da ruta tamén 
poderán ollarse a 
fervenza ou a falla 
de Teixidelo, es-
trutura xeolóxica 
que discorre por 
un fermoso val de 
orixe glaciar, que 
evidencia que o 
clima no pasado 
foi moito máis frío. 

XEORUTA DAS PRAIAS NEGRAS

XEORUTA DO CROMO

XEORUTA DOS CANTÍS

Nesta xeoruta percorreranse os 
cantís máis elevados da Europa 
continental, unha vista privilexia-
da para contemplar o litoral entre 
Teixido e a Punta do Cadro. Unha 
zona que xeoloxicamente destaca 
pola presenza de rochas moi pou-
co habituais na superficie do noso 
planeta e que asociadas a elas foron 
descubertas acumulacións de mine-
rais de cromo e platino. Pero esta 
visita guiada permite ollar tamén 
a presenza dunha salientable falla 
que corta toda a Serra da Capelada.

Distancia: 7 km  Dificultade: Media  Idade mínima: 6 anos
Pto. de encontro: Oficina de Turismo (30 min antes da saída) ou Cruceiro de Teixidelo

Recomendacións: Roupa e calzado cómodos, preferiblemente botas de
montaña, e pantalóns longos. Ademais levar abundante auga, protección solar e/
ou roupa de abrigo-chuvasqueiro, de acordo ás previsións meteorolóxicas.

Distancia: 5 km  Dificultade: Baixa  Idade mínima: 6 anos
Pto. de encontro: Oficina de Turismo (30 min antes da saída) ou Chao do Monte

Distancia: 5,5 km  Dificultade: Alta  Idade mínima: 16 anos
Pto. de encontro: Oficina de Turismo (30 min antes da saída) ou Cruceiro de Teixidelo




