
   TTORRESORRES  DODO A ALLOLLO – P – PEDRAEDRA V VIXÍAIXÍA

• Traxecto: circular
• Lonxitude: 8,34 km
• Duración: 1h 10 mins (en bicicleta); 2 hora 30 mins aprox.
(andando)
• Punto de partida e chegada: Torres do Allo
• Lugares de descanso: Pedra Vixía, Artón
• Tipos de vía : pistas de terra máis asfalto
• Grado de dificultade: Medio, moderado

-Aspectos a ter en conta: algúns tramos realízanse pola carretera xeneral así que 
debes ter ollo cos vehículos que circulan e para chegar a Pedra Vixía hai un tramo 
que non está considerado como un camiño definido, debes atravesar un monte ata 
chegar a un valado, crúzalo e xa deberías ter a vista a área de Pedra Vixía
-Mapa: zona de Baio (Bermello, Artón, Allo…)
-Descripción da ruta: A saída é nas Torres do Allo, séguese por un camiño a 
esquerda ata chegar a Igrexa do Allo, continúase o camiño ata chegar a Cebola de 
Abaixo. En Cebola de A baixo crúzase a carretera xeneral seguindo o camiño que 
segue enfronte. Crúzase a ponte e ao subir a costa hai que meterse por un camiño 
de monte que leva ata Artón. Despois continuamos o camiño ata atopar a rotonda 
de Bermello onde se xirará á dereita ata chegar a Pedra Vixía. Para chegar a Pedra
Vixía hai que atravesar un monte ata un valado e sáltalo cando sexa posible.

 Despois continúase por un camiño de monte, que vai dar a unha carretera 
asfaltada e de ahí chégase o polígono de Baio que nos conducirá ata as Torres do 
Allo de volta.
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