
Federación de EspeleoloxíaGalega

Localización

Material necesario

Material de Pernocta

O refuxio “Peque Prol” conta con cociña equipada, electricidade e baño polo 

que soio é preciso levar o saco de durmir e a esterilla. Como o número de 

prazas é limitado, estas asignaranse por orden de inscripción. A xente que non 

teña praza no refuxio poderá montar tenda de campaña.

Material de Exploración

A zona kárstica do norte de León ten cavidades para todos os nivéis técnicos 

polo que ademáis do material habitual de exploración, os participantes que 

queran facer simas ou cavidades con pozos, deberán levar material de técnica 

vertical tanto persoal como colectivo. Por outra banda, lembramos que tamén 

existen importantes cursos de auga como o Sistema de Valporquero, onde é 

preciso o uso de neopreno para facer a travesía.
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XVII CAMPAMENTO GALEGO EXTRATERRITORIAL

Os ríos Bernesga, Torío, Curueño, Porma e Esla baixan cara á Meseta tallando 

en profundidade os macizos calcáreos do norte de León. Ao seu paso, pedra e 

auga forman unha espectacular paisaxe natural onde os cañóns, simas e covas

espállanse por toda a orografía da zona esperando a visita dos participantes ao 

XVII Campamento Galego Extraterritorial, actividade do calendario oficial da 

FGE que organiza, por delegación desta, o Espeleo Club Aradelas.

As datas elexidas para o Campamento son os días 24 ao 26 de xuño, o que nos 

permitirá disfrutar dos días máis longos do ano e visitar as cavidades activas sin 

apenas risco de crecidas.

A pernocta está prevista no Refuxio “Peque Prol” que o Espeleo Club Aradelas

ten en Sotillos de Sabero. É un refuxio modesto pero ben equipado, e temos a 

posibilidade de montar tendas de campaña no seu redor se o número de 

participantes así o requirise (Non se permite a entrada dos vehículos). A 

manutención (almorzos e ceas) vai por conta da organización. 

Para poder participar no campamento é imprescindible estar en posesión da 

licenza do ano en curso expedida pola FGE ou calquera outra licenza análoga 

de espeleoloxía recoñecida por esta (ás das federacións integradas na CEC). 

Os menores de idade precisan de permiso paterno (que custodiará o club) e 

acudir tutelados por un adulto.

PRAZO DE INSCRIPCIÓN: 17 DE XUÑO. Cando as prazas no refuxio xa estean

cobertas, avisarase aos inscritos de si deben levar tenda de campaña. 

INSCRIPCIÓNS EN espeleoclubaradelas@yahoo.es INDICANDO O NOME, 

APELIDOS, DNI, CLUB, TELÉFONO E E-MAIL.

A organización non se responsabiliza de posibles accidentes.

Calquera outra situación ou dubida non prevista por este Regulamento será

resolta pola organización.

Programa de actividade

Venres, 24 de xuño

12:00h.Recepción de participantes no Refuxio “Peque Prol”,

Sotillos de Sabero, León. (Carretera Boñar-Cistierna)

13:00h.Saida as cavidades da zona

22:00h.Cea (por conta da organización)

Sábado, 25 de xuño

9:00h.Almorzo (por conta da organización)

10:00h.Saida as cavidades da zona

22:00h.Cea (por conta da organización)

Domingo, 26 de xuño

9:00h.Almorzo (por conta da organización)

10:00h.Saida as cavidades da zona

15:00h.Clausura do Campamento

NOTA: As pesoas interesadas en pernoctar o xoves 23 de xuño no refuxio, 

deberán comunicalo á organización no momento de confirmar a sua asistencia 

ao Campamento.

Lugares de interese

Covas e Simas

Ademáis das clásicas cavidades da zona (Valporquero, Lendreras, Tibigracias, 

etc), lembramos que a organización suministrará aos participantes unha 

completa  documentación incluindo outras cavidades menos coñecidas como as 

Simas de Villayandré onde poderemos atopar un pozo vertical de 104 metros de 

profundidade.

Outros lugares de interés

- Museo da Siderurxia e Minería de Castela e León (Sabero)

- Cascada de Nocedo (La Vecilla)

- Cova de Valdeajo (Sabero)

- Cova de Valporquero

Non esquezas: Realizar un traballo en equipo,

fundamento da exploración espeleolóxica.

Espeleo Club Aradelas

Rúa Pizarro 4A, Baixo, Local 17

Telf. 698 12 60 70

Email: espeleoclubaradelas@yahoo.es

www.aradelas.com


