
O PR-G 258, sendeiro de Valdelouro, é unha 
ruta lineal de 5,88 quilómetros. Conta cunha 
variante, sinalizada como PR-G 258.1, que 
permite acurtar o percorrido en algo máis 
dun quilómetro. Ademais, está integrado na 
primeira rede de sendeiros de Galicia, sendo 
posible a conexión cos sendeiros PR-G 95, ruta 
dos Carranos, e PR-G 119, ruta do Xabriña.

O sendeiro de Valdelouro ten o inicio na 
capela da Guía, a 693 m de altura, punto de 
referencia na tradición popular das xentes da 
bisbarra. No extremo oposto atópase o muíño 
de Valdelouro, preto do lugar de Carmoniño. 
A primeira parte do sendeiro segue o 
viacrucis que os romeiros e romeiras facían 
na súa ascensión ao monte da Guía pola 
festividade da Virxe, no mes de agosto. En 
Maceira de Arriba, nos Eidos Vellos, vira ao 
leste e enlaza varias aldeas ata o muíño de 
Valdedouro.
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Sendeiro sinalizado.
Ano de homologación:   2021
Promotor:  Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Maceira
Entidade homologadora:  Federación Galega de Montañismo
Onde aloxarse: Casas de turismo rural na zona    

                                              

horario

desnivel de subida

desnivel de baixada

distancia horizontal

tipo de percorrido

 2 h (soamente ida)

285 m

369 m

5,88 km

lineal

MIDE   Sendeiro de Valdelouro

Zonas encharcadas en épocas de chuvia

Condicións para primavera, tempos estimados 
segundo criterio MiDE, sen paradas 

severidade do medio natural

orientación no itinerario

dificultade no desprazamento

cantidade de esforzo necesario

2

 2

 2

2

teléfono  emerxencias: 112

DESPRAZAMENTO
Dificultade no
desprazamento

ESFORZO
Cantidade de
esforzo
necesario

ITINERARIO
Dificultade de
orientarse no
itinerario

MEDIO
Severidade do 
medio natural

1 O medio natural non está exento de riscos
2 Hai máis dun factor de risco
3 Hai varios factores de risco
4 Hai bastantes factores de risco
5 Hai moitos factores de risco

1 Camiños e encrucilladas ben definidos
2 Sendas ou sinalización que indica a continuidade
3 Esixe a identificación precisa de accidentes xeográficos e de puntos
cardinais
4 Esixe técnicas de orientación e navegación fóra de traza
5 A navegación é interrompida por obstáculos que hai que bordear

1 Marcha por superficie lisa
2 Marcha por camiños de ferradura
3 Marcha por sendas graduadas ou terreos irregulares
4 É preciso o uso das mans para manter o equilibrio
5 Require pasos de escalada para a progresión

1 Ata 1 h de marcha efectiva
2 Máis de 1 h e ata 3 h de marcha efectiva
3 Máis de 3 h e ata 6 h de marcha efectiva
4 Máis de 6 h e ata 10 h de marcha efectiva
5 Máis de 10 h de marcha efectiva

Calculado segundo
criterios MIDE para un
excursionista medio
pouco cargado

continuidade 
do sendeiro

cambio de 
dirección

dirección 
equivocada 258

baliza 
do sendeiro

variante
258.1

Puntos de Interese
Capela da Guía e alto do monte da Guía

Cruceiro (antigo Via Crucis)

Muíño dos Eidos Vellos

Bosque de Ribeira no Rego de San Breixo

Capela de San Breixo

Muíño de Valdelouro
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Perfil da ruta
distancia (km)

al
tu

ra
 (m

)

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

0 0,5 1 1,5 2,52 3,53 4,54 5,55

Perfil da variante
Esaxeración vertical:  1x10

al
tu

ra
 (m

)

distancia (km)

540

560

580

600

0 0,5 0,750,25 1

Esaxeración vertical:  1x10

PR-G 258
Sendeiro de Valdelouro
Ruta homologada no ano 2021


