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acer sendeirismo no Concello de F Touro ten a fermosa recompensa de 
coñecer recunchos agochados e de 
singular beleza xunto ós seus cativos e 
brincadores ríos, sempre vasalos do 
gran señor: o Río Ulla.

Pódese descender polo PR-G 121 
seguindo o Río das Lañas dende a área 
Recreativa de Ponte Santaia. No camiño 
hai que facer varios altos para observar 
os numerosos muíños e gozar da 
fervenza do Salto das Pombas.

Máis abaixo crúzase o Río de Beseño, 
que tributa as súas augas no Lañas, para 
continuar ata chegar ó Río Ulla e a Ponte 
Basebe.

Nesta ponte os excursionistas poden 
proseguir pola PR-G 93 “Rota da Ribeira 
do Ulla” nun camiño paralelo ó río que 
os levará ata o Pozo do Pego e San 
Pedro de Ribeira.
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sendeiristas no percorrido
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Sinal de continuidade, que indica o 
camiño correcto.

Dirección trabucada. Indica que o 
camiño non se debe coller.

Cambio de dirección. Indica un 
xiro á dereita ou á esquerda no 
sentido da marcha.

Sinal nunha derivación, é dicir 
un camiño de ida e volta dende 
a ruta principal.

Baliza, que permite identificar o 
tipo e o número do sendeiro.

Corredoira preto do Freire (Cornado)

Fervenza do 
Salto das 
Pombas



Pódese descargar gratuitamente o percorrido desta ruta para GPS nas 
páxinas web: www.concellodetouro.com   e   www.segatur.com

Concello de Touro: Telf. 981 50 40 29
Emerxencias: Telf. 112 SOS-Galicia

www.concellodetouro.com
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A ruta non está exenta de riscos: atención cos nenos.
Condicións de verán: Tempo estimado segundo
criterios MIDE, sen paradas.

PR-G 121 Ruta dos Tres Ríos
Concello de Touro

Mapas IGN 1:25.000: 95-IV, 121-II

i Atención con nenos
nas beiras dos ríos
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i 
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Atención con nenos

severidade do medio natural

orientación no itinerario

dificultade no desprazamento

cantidade de esforzo necesariodistancia horizontal

desnivel de baixada

desnivel de subida

horario

tipo de percorrido

Toda actividade na natureza ten os seus riscos. Procure 
ir sempre en compañía e levar o material adecuado.

Se atopa estragos na ruta comuníqueos ó Concello nos 
teléfonos indicados.

Área Recreativa
de Santaia

Muíño Vello
Salto das Pombas

Ponte do río das Lañas
Monte da Devesa

Ponte Basebe

Poboado

Pazo ou Casa Grande

Igrexa ou Capela

Muíño

Área Recreativa
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Río
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Esta obra está baixo unha licenza 3.0 España 
de Creative Commons.

Tódolos dereitos reservados.
Esta obra está protexida polas leis de 

copyright e tratados internacionais.

Para ver unha copia desta licenza, visite 
http://www.safecreative.org/
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