
Federación de EspeleoloxíaGalega

Localización

Material necesario
Material para facer actividade:

Arnés, neopreno completo, cordas 2x30, casco.

Pernocta en albergue ata 40 plazas, por riba destas, debes traer esterilla e saco de durmir.

XXV Campamento Galego
de  Descenso de Canóns

FOLGOSO DO COUREL, 
Lugo
Coordenadas GPS:
X-649.029
Y-4.716.455

Dende Ourense tomar a 
N-120 a Monforte de Lemos,
continuar por N-120 ata
Quiroga e alí tomar a
N-651 ata Folgoso do
Courel.

Dende Lugo tomar a A6
a Madrid ata Pedrafita do
Cebreiro. Tomar a LU-633 de  Descenso de Canóns

Folgoso do Courel
9 e 10 de maio de 2015

Cebreiro. Tomar a LU-633
e o desvío dirección
Courel por LU-651.



Campamento galego
Espeleoloxía e outras actividades:

Sima de Aradelas en Campelo (a 9 Km. de 
Seone)
Cova de Tralacosta en Paderne
Cova do Taro da Lastra en Mostaz
Cova da Ceza
Buracada das Choias
Cova do Oso

Regulamento Lugares de interese

Castro de Vilar
Castro de Vilamor
Castro de Foz
Castro da Torre
Castro de Miraz
Castro de Torexe
Outros Castros
Minas Romanas

Estimados compañeiros:  

Este ano 2015, para celebrar o XXV Campamento Galego de Descenso de Canóns, 
temos algo novo para desfrutar tódolos deportistas e amantes da natureza salvaxe.
En Folgoso do Courel estivemos a traballar intensamente perante os anos 2013 e 2014 
para que, finalmente, puideramos ter unha zoa onde se xuntan ata 5 barrancos en tan 
so 3 km2: verticais, horizontais, combinables entre sí e diferentes a todo o que en 
Galiza temos.
Os días 9 e 10 de maio en Folgoso do Courel, espéravos a destacada hospitalidade das 
súas xentes e a organización do Espeleoclub Rei Cintolo, de novo, nun Campamento 

Cova do Oso
Cova de Teixeira
Cova de Chao dos Mazaricos en Paderne
Cova da Arcoia en Céramo
A gran sima de Tara en Visuña
Cova das Choias de Moreda

Programa de actividade
Día 9 de maio
A partir das 9:30, recepción de participantes.
19:00 hora aproximada de retorno de participantes.
21:00/21:30 cea / velada.

Día 10 de maio
A  partir das 9:30, almorzos e inicio da actividade.

Tunel e acueducto romano 
de Romeor
Minas do Torubio
Mina de Millares
Mina da Toca
Mina de Monte Barreiro

súas xentes e a organización do Espeleoclub Rei Cintolo, de novo, nun Campamento 
de Canóns.
A durmida está prevista no albergue de Folgoso, unha instalación nova con todos os 
servizos, con 40 prazas con liteiras, duchas e un salón cociña amplío, no que podedes 
facer o voso almorzo, etc.
O prezo por pernocta é de 10 €, polo que establecerase un prezo de 5 € a cargo de 
cada participante e os outros 5 € serán aportados pola organización.
Pregamos que con anticipación de 7 días( día 2 de maio) confirmedes a asistencia e 
reservedes praza por correo electrónico, para que a organización sexa máis doada.
A cea de confraternidade, será no restaurante O Mirador, no mesmo Folgoso, prezo 
pendente de confirmar, pero en torno os 11 €.
Entregaremos un obsequio conmemorativo deste acontecemento, pese a que os 
recursos son escasos.
Para axilizar trámites e abaratar custes, imos enviar toda a información dos canóns 
da zoa aos asistentes, para que a arquivedes, a estudiedes e traiades o que tedes 
pensado realizar xa preparado. De todos modos, e para calquera aclaración, 
estaremos en Folgoso o voso dispor, tanto para informar como para axudar a planificar. A  partir das 9:30, almorzos e inicio da actividade.

16:30 retorno aproximado a zona de clausura.
As 18:00 clausura do campamento.

Ao chegar, dirixirse ao albergue de Folgoso, onde vos espera a organización, que 
está na parte baixa do pobo, ou tamén a área recreativa da saída do pobo. Como 
veredes no mapa que se vos facilita, pódese localizar todo perfectamente, non hai 
presa, todo está moi preto, accesos a canóns, saídas, en menos de 1 hora 
podedes estar entrando en canóns, incluso se so tendes un vehículo.
Non faltedes, e importante para nos que todos asistades...

Espeleoclub Rei Cintolo
Rua Pardo de Cela nº10 baixo-Mondoñedo
Teléfono-982521331
Correo electrónico- reicintolo@hotmail.com

estaremos en Folgoso o voso dispor, tanto para informar como para axudar a planificar. 
E moi importante que asistades, pois ides estrear unha nova zona de canóns, cousa
que non acontece fai moitos anos dentro dos nosos campamentos.

LEMBRADE CONFIRMAR A ASISTENCIA ANTES DO DÍA 3 DE MAIO, 
NO NOSO CORREO ELECTRÓNICO.

Tódolos participantes deberán levar equipo individual completo para descenso de canóns (casco, 
neopreno, arnés...)
Como equipo colectivo, un mínimo de 2 cordas de 30 mts.
Os estamentos organizadores (club, FGE) non se responsabilizan de calquera accidente.
Calquera situación ou dubida non prevista por este Regulamento será resolta pola organización.
É imprescindible estar en posesión da Licenza Federativa de Espeleoloxia do ano en curso para 
poder participar no campamento. 
Os menores de idade precisan de permiso paterno (que custodiará o club) e acudir tutelados por 
un adulto.


