ACTIVIDADE DE SENDEIRISMO
NATURAL DE PONGA, ASTURIAS.

NO

PARQUE

Ímos coñecer nesta ocasión o parque natural de Ponga, en Asturias, situado entre o
parque natural de Redes e o parque nacional de Picos de Europa.
Ponga é unha xoia tanto polo seu interese paisaxístico como natural.
Estaremos aloxados no hotel Casona de Mestas.
CONSIDERACIÓNS A TER EN CONTA:
Ímos facer unha actividade de sendeirismo durante varios días, así que é
importante estar acostumado a camiñar.
As rutas que faremos son en xeral de dificultade media, pero transcorren por
zonas de montaña.
Compre levar calzado e vestimenta axeitados para facer sendeirismo.
A orde en que realizaremos as rutas dependerá das previsións meteorolóxicas
xa que algunha das rutas baixo condicións meteorolóxicas adversas pode ser
complicada.
A programación pode sufrir cambios ou variacións.
No hotel estaremos aloxados en réxime de media pensión, polo que tendes que
levar a comida para as rutas. Hai posibilidade de encargar pan ou bocadillos no
hotel.
En todo momento debemos seguir as indicacións dos monitores.

www.facebook.com/fundacionuscdeportiva
www.facebook.com/natureza.fundacionuscdeportiva

@USCdeportiva

As actividades que faremos:
1. Ruta de Sellaño ao collado de Semeldón.
Lonxitude: 11km.

Dificultade: media-alta

Desnivel: baixo - medio

Esta será a primeira ruta que fagamos no parque natural de Ponga. Farémola antes de
aloxarnos no hotel, polo que é preciso ir xa preparados para camiñar ao chegar e coa
mochila feita.
A ruta segue, en parte, un antigo trazado ferroviario dunha explotación madeireira.
Comeza o percorrido subindo a o pobo de Cazo, onde poderemos observar a súa igrexa
(Nuestra Señora de las Nieves) e a Torre de orixe medieval. Logo por pista asfaltada
chegamos ao lugar de Ambingue, onde comeza o descenso ao río por zona boscosa e
continuamos río arriba ata chegar ao Collado de Semeldón. O último treito ata chegar
aquí é un pouco complicado, xa que cruza zonas rochosas e esvaradías onde é preciso
ás veces axudarse cas mans. Non é obrigatorio facer este tramo, xa que se volta polo
mesmo sitio é pódese agardar alí. Ao regreso en vez de facer a subida de volta a
Ambingue, podemos cruzar o río por unha ponte para seguir a senda que nos leva a
Sellaño de xeito máis directo. Esta ponte é un tanto vertixinosa e compre cruzala con
coidado.
MÉTODO MIDE.

PERFIL

2. Ruta do Val de Ponga.
Lonxitude: 14km.

Dificultade: media.

Desnivel: medio - alto

O segundo día acercarémonos a San Juan de Beleño, capital do concello para visitar o
centro de interpretación do parque natural, e, deste xeito coñecer un pouco mellor os
valores naturais paisaxísticos e culturais destas terras. Ao rematar a visita
comezaremos unha das rutas máis fermosas do parque, que comeza alí mesmo e une
os pobos de San Juan, Sobrefoz e Abiegos a través de camiños e corredoiras
marabillosas onde o bosque e a biodiversidade son os principais protagonistas. É unha
ruta circular e non ten maiores dificultades, excepto a lama que podamos atopar nos
camiños. Ao chegar ao pobo de Sobrefoz faremos un pequeno percorrido circular fora
do itinerario oficial. Este treito non é obrigatorio e se non se fai se evita gran parte do
desnivel.

MÉTODO MIDE.

PERFIL

3. Ruta de Les Bedules á Collada Pumerín e regreso a Collada Llomena
Lonxitude: 15km.

Dificultade: media.

Desnivel: medio

Este itinerario percorre un dos lugares estratéxicos do parque natural en canto a
paisaxe se refire, xa que vai por zonas moi altas entre sitios ben fermosos. Goza tamén
dun alto interese natural pola súa biodiversidade. Comeza no lugar de El Cabañón e
nos leva por camiños en xeral bos ata o collado de Pumerín, a 1515 m, entre os picos
Recuencu e Zorru. Inicialmente non está prevista a ascensión a ningún cumio, pero si
se desen as condicións poderíamos valoralo “in situ”. A volta cambiamos de ladeira,
cara o val de Víboli e Viego, preto xa do desfiladeiro de Los Beyos, cos Picos de Europa
moi preto de nós.
MÉTODO MIDE.

PERFIL

4. Ruta de La Foz de la Escalada
Lonxitude: 10km.

Dificultade: baixa - media

Desnivel: medio

Este será o noso último itinerario no parque natural. Comeza no mesmo hotel onde
estaremos aloxados e nos leva ata aldea de Tanda, aquí colleremos un antigo camiño
que nos aproxima ata a Foz de la Escalada. Este camiño comunicaba antigamente a
zona de Ponga coa zona de Redes. Faremos un percorrido pola Foz gozando da súa
paisaxe. Quizais esta sexa a ruta máis espectacular das que fagamos. Ao regreso, antes
de regresar a Tanda pasaremos por Taranes, un dos pobos máis fermosos de Ponga.
É preciso indicar que os dous primeiros quilómetros son por asfalto, así como os 3
últimos, pero a beleza da estrada pola que camiñaremos (e o pouco tráfico na mesma)
fará que sexa moi levadía.
MÉTODO MIDE.

PERFIL

SOBRE O MÉTODO MIDE:

