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Parques Naturais de Galicia
Monte Aloia



O parque natural máis 
antigo de Galicia 

Declarado Parque Natural en 1979, o primeiro de Galicia, o 
Monte Aloia destaca polos 629 metros de altitude do Alto de 
San Xiao. O enxeñeiro forestal Rafael Areses transformou esta 
paisaxe hai cen anos cunha exótica reforestación que incluía 
vexetación autóctona e outras especies, como o ciprés, o 
abeto e cedros do Líbano, entre outras. Recomendámosche 
visitar a Casa Forestal, un curioso edificio que alberga o 
Centro de recepción de visitantes.

O monte alberga restos prehistóricos e romanos e a súa 
historia está rodeada de lendas, como a que afirma que 
se trata do mítico Monte Medulio, escenario do suicidio 
colectivo das tribos celtas antes de caeren nas mans dos 
romanos.
Na Ermida de San Xiao celébrase unha romaría popular a 
finais do mes de xaneiro na que a tradición manda subir ao 
monte dende o municipio de Tui.

O MONTE IMAXINADO

ACCESOS:
O acceso dende Tui, Gondomar e Baiona 
faise pola estrada PO-340 para continuar en 
dirección ao monte Aloia ata alcanzar a Ermida 
de San Xiao. Tras abandonar a aldea de Frinxo, 
atoparemos un desvío para acceder á Casa 
Forestal que alberga o Centro de interpretación 
da natureza.

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE O PARQUE E AS 
EXPERIENCIAS QUE CHE PROPOÑEMOS EN:

Centro de Interpretación da Natureza 
Casa Forestal Ingeniero Areses 
Frinxo, 37. Pazos de Reis 36715. Tui
T. 886 120 650



Descubre a paisaxe do Baixo Miño ata as Illas Cíes 
dende as alturas. 

Non esquezas incluír uns prismáticos na túa visita. Os seis 
miradoiros do Monte Aloia non defraudan en días claros. 
Poderás desfrutar de espectaculares vistas dos vales do 
Miño e do Louro, da desembocadura do Miño, do monte 
Santa Trega ou das Illas Cíes.
Varios dos miradoiros destacan polo seu deseño, xa que 
se construíron varandas de pedra que imitan os troncos 
das árbores coa intención de fusionarse coa paisaxe que as 
rodea.

AS MELLORES PANORÁMICAS

Descubre o pracer de perderte sabendo en todo 
momento cal é o teu destino.

SENDEIRISMO POLO 
MONTE ALOIA

Son percorridos moi sinxelos e fáciles de camiñar. A senda 
dos Muíños do Tripes está formada por pasarelas e pontes 
de madeira que permiten visitar un conxunto de muíños 
rehabilitados. A ruta Rego da Pedra pódese empezar 
dende a propia Casa Forestal ou dende a aldea de Frinxo, 
percorrendo unha antiga canalización de pedra construída 
para levar auga aos campos de cultivo.

  Senda das Udencias                   BAIXA        600 m        30 min       LINEAL

  Senda Botánica                                                BAIXA        400 m        30 min       LINEAL

  Rego de Pedra                                                      MEDIA      2,4 Km       1,30 h         CIRCULAR

  Muíños do Tripes                                                           2,5 Km       1,30 h         CIRCULAR

  Muíños de Paredes -                                                            6,5 Km       3,30 h        LINEAL 
  Muíños do Deique

  Castro Alto dos Cubos                               BAIXA         4,5 Km       2 h              CIRCULAR

  Cabana-Cabaciña                                                         2 Km           1 h              CIRCULAR

  A Muralla                                                   MEDIA      2,5 Km       2 h              CIRCULAR 
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Embárcate nunha viaxe por un territorio compartido 
polos montes Aloia e Santa Trega, o Mar Atlántico e 

o río Miño. 

RUTA DO BAIXO MIÑO

Propoñémosche un itinerario de tres días que ten como 
obxectivo final visitar o Parque e poder contemplar dende 
o seu punto máis alto parte do percorrido que realizaches 
ata chegar a el. Poderás combinar o coche con curtos 
percorridos a pé.
O primeiro día visitaremos Baiona e Oia, e finalizaremos na 
Guarda, no Monte Santa Trega.

O segundo día partiremos cara ao Rosal, sede de varias 
adegas da D.O. Rías Baixas, e visitaremos as localidades de 
Goián e Tomiño.
O último día resérvao para visitar a cidade histórica de Tui e 
o Parque Natural do Monte Aloia.





Paquetes turísticos

Sherpa Project, consultora especializada en turismo, 
seleccionou algunhas das mellores experiencias para que 
a túa viaxe sexa inesquecible. A través de Viajes Tambre - 
Aventuras en Galicia poderás reservar os programas que 
che presentamos. 
Faite protagonista da túa propia experiencia, ou busca máis 
información doutros servizos turísticos en contacto coa 
natureza na páxina web de Turismo de Galicia.

Condicións dos paquetes turísticos:
* Os prezos que se indican son por persoa en réxime de AD e 
   cuarto dobre. IVE incluído en todos os servizos.
* Oferta suxeita a dispoñibilidade e temporada do ano.
* Algunhas actividades poden esixir un grupo mínimo.

Máis información e reservas:
info@aventurasengalicia.com  ·  T. 981 561 785

PROGRAMAS ALOIA EN 2 DÍAS

Ao trote polo Aloia

O compañeiro perfecto para percorrer o Monte Aloia. 
Propómosche unha ruta dacabalo, guiados por Equigalia 
Centro Equestre, nun percorrido no que poderás admirar as 
paisaxes da zona e ter unha primeira toma de contacto co 
mundo equino. Unha actividade recomendada para aquelas 
persoas que queiran iniciarse no mundo da equitación. Apta 
para toda a familia.

A casa rural O Rozo data do ano 1800. Na actualidade está 
completamente restaurada e conserva a tipoloxía das casas 
do medio rural galego

CENA + 1 NOITE DE ALOXAMENTO + ALMORZO + 
RUTA DACABALO.
Prezo dende 113€/persoa.
Consultar condicións do paquete turístico.

Ruta dacabalo.
Estancia en casa Rural O Rozo.

Benvido á 
autenticidade 
do Monte Aloia



PROGRAMAS  ALOIA EN 2 DÍAS

No bico do Galiñeiro

Se te apaixona a escalada, non te poderás resistir ao desafío 
de escalar ata a cima do Galiñeiro.
A súa crista granítica de 700 metros de alto atrae a ducias de 
sendeiristas que comparten con afeccionados á escalada a 
sensación de conquistaren unhas das vías de escalada máis 
recoñecidas de Galicia.
Acompañados dun guía especializado da empresa Guías 
Malouco, subiremos con total seguridade en todo momento 
para desfrutar desta travesía nas alturas.

Tras alcanzar o cume, descenderemos para percorrer os 
8,9 quilómetros sinalizados do PRG-2 que une O Galiñeiro 
co Monte Aloia e poder visitar algúns dos seus principais 
atractivos.

CENA + 1 NOITE DE ALOXAMENTO + ALMORZO + 
ESCALADA.
Prezo dende 105€/persoa.
Consultar condicións do paquete turístico.

Escalada en travesía.
Estancia en Lonquexa do Gañán.

PROGRAMAS ALOIA EN 2 DÍAS

Travesía polo río Miño

Probaches a experiencia de remar sobre unha táboa de 
paddle surf? A ruta inclúe todo o material básico: táboa, 
pa, chaleco e traxe de neopreno se é necesario. Dende a 
praia de Areeiros en Guillarei descenderemos o río Miño 
en dirección a Tui, cruzaremos as dúas pontes que separan 
Galicia de Portugal e continuaremos ata finalizar en Amorín.
Pola tarde, na casa rural O Rozo, será o momento de planificar 
a visita ao Parque Natural do Monte Aloia; alí poderemos 
percorrer algunhas das súas sendas e visitar os seus lugares 
máis representativos.

CENA + 1 NOITE DE ALOXAMENTO + ALMORZO +
SAÍDA EN PADDLEBOARD.
Prezo dende 100€/persoa.
Consultar condicións do paquete turístico.

Paddle surf no río Miño.
Estancia en casa Rural O Rozo.



Non deixes de ver
Unha selección de catro visitas obrigadas que non 
te deixarán indiferente e que encarnan a esencia do  
Parque Natural do Monte Aloia.

Cruz de Pedra
Subir ao alto de San Xiao para contemplar a panorámica 
da desembocadura do río Miño e visitar a cruz construída 
en 1900 para celebrar o novo século.

Castro Alto dos Cubos
Visitar os restos arqueolóxicos deste asentamento
prerromano a través dunha ruta de 4,5 quilómetros que
empeza na aldea de Frinxo.

Senda Botánica
Un pequeno itinerario xunto á Casa Forestal que mostra 
con paneis explicativos a diversidade vexetal e ensina a 
identificar as especies a través de xogos.

Casa Forestal do Enxeñeiro 
Areses
Cunha orixinal construción que data de 1921, 
encontraremos nela unha exposición permanente e 
extensa información sobre o Parque.

Faite co pasaporte de 
Parques Naturais de 
Galicia
Infórmate das vantaxes que 
che ofrece e síguenos en:   
#GaliciaNaturaleÚnica 

       Apps gratuitas:         

Sendegal
Parques naturais

Birding galicia

Deixa o vehículo nos estacionamentos habilitados.

Arrincar flores e plantas está prohibido, ademais de poñer en
perigo especies singulares.

Antes de faceres unha ruta, comproba a dificultade e o tempo 
que debes investir nela.

En moitos dos Parques Naturais organizan visitas guiadas
e interpretadas gratuítas. Chama antes.

Camiña polos sendeiros habilitados.

Non está permitida a acampada libre nin pasar a noite con
caravanas.

Fai un uso responsable do lixo; se non hai contedores, gárdao ata 
que atopes un.

Non está permitido o baño fóra das zonas habilitadas.

RECOMENDACIÓNS

EMERXENCIAS
Urxencias 112 
Seprona 062 

Incendios forestais 085

O maior Parque de Galicia en plena fronteira con 
Portugal. As súas serras escarpadas de granito e os 
seus maxestosos bolos de pedra danlle un carácter 
diferente a outros espazos protexidos. Conta con moitos 
monumentos megalíticos e o testemuño do paso dos 
lexionarios romanos pola calzada XVIII ou Via Nova.

A duna móbil máis grande do noroeste peninsular, 
cunha extensión de máis de 1 quilómetro de 
lonxitude, 250 metros de ancho e unha altura de 20 
metros. Son de grande interese a lagoa de auga doce 
de Vixán e a lagoa de auga salgada de Carregal, que 
mantén a comunicación co mar.

Un espazo natural sen asentamentos humanos 
nas súas proximidades. Natureza en estado salvaxe 
representada polo lobo, que convive coas súas 
principais presas, como o corzo e o xabaril. Os 
seus cumios redondeados comparten espazo cun 
sorprendente circo glaciar e impresionantes fervenzas. 

A aciñeira, unha árbore propia de climas 
mediterráneos,  xunto  coas  súas   25  especies 
diferentes de orquídeas convérteno nunha 
excepción dentro da paisaxe galega. Referente 
para os amantes da espeleoloxía debido á 
existencia dun gran número de covas que aquí se 
coñecen como ‘palas’. 

O bosque atlántico costeiro mellor conservado de 
Europa. O río Eume e os mosteiros de Caaveiro e 
Monfero son os seus principais atractivos. Un bosque 
máxico que agocha nas ribeiras húmidas máis de 20 
especies de fentos e 200 de liques.



www.turismo.gal


