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Itinerario Horario



TC A | Bonxe · Outeiro de Rei
n  A maioría dos accesos a este trei-
to parten dun mesmo punto. Utili-
zando a estrada que une Outeiro 
de Rei con Castro Riberas de Lea 
(LU-115). 
No fito kilométrico 2, atoparemos 
unha rotonda, alí colleremos as in-
dicacións (Bonxe, Mosteiro), per-
correndo 3,5km. A continuación 
nos desviaremos a esquerda en 
indicacións (San Lorenzo, Karting ) 
percorrendo 2,8km. alí colleremos 
á dereita indicacións (Parroquia 
de San Fiz de Paz) e, percorrendo 
de novo 2,8km, chegaremos a un 
pobo cunha sinal de STOP. 

n  Alí dispoñemos de 5 opcións 
para chegar ao treito: 

1.  Collemos á dereita e sen desviar-
nos, 1km máis adiante atopare-
mos o treito nun cruce especta-
cular. 

2.  Collemos á dereita e a continua-
ción esquerda, tras percorrer 
1km atoparemos unha pista á es-
querda, por ela, a escasos 100m, 
daremos co treito. 

3.  Utilizando as indicacións do 
punto 2 e sen nos desviar á es-
querda, 600m máis adiante ato-
paremos o treito. 

4. Seguimos á fronte, e percorren-
do 700m atoparemos co treito. 

5.  Collendo de fronte a uns esca-
sos metros, continuamos pola 
esquerda indicacións (Parroquia 
de Arcos), 1 km máis adiante ato-
paremos de novo co treito nunha 
bonita chicane natural. 

n  Atoparemos outro acceso na estrada LU-113 que une a N-640 co Castro Riberas 
de Lea. Despois de aprox. 1km dirección Castro, atoparemos unha estrada á esquer-
da (LU-P-1109 km 0), 1,750km máis adiante e sen desviarnos atoparemos cun cruce 
de catro camiños (cartel concello de Outeiro de rei), seguindo de fronte, 1,800km 
máis adiante, colleremos á esquerda indicacións (Penahedra, Vilar, Karting), e sen 
desviarnos chegaremos ao treito nun bonito cambio de estrada. 

n  Dende o polígono do Ceao en Lugo dispoñemos de outros accesos. Concreta-
mente tomando a ultima rotonda dirección A-6, a 500m tras pasar a estación de 
servizo Ceao, colleremos dirección (Pias), pasaremos a ponte dirección (Seivane) e 
200m máis adiante no STOP colleremos á dereita indicacións (Seivane, Pias). 600m 
máis adiante colleremos un cruce á dereita indicacións (Pias, Granja Cortina) e den-
de este punto dispoñemos de dúas opcións: 

1.  Percorrendo un 1km sen desviarnos daremos co treito. 

2.  Se uns metros máis adiante collemos á dereita con indicacións (Santa Eulalia de 
Mazoi) e percorremos 2,4km sen desviarnos da estrada principal, toparemos cun 
cruce no cal, collendo á esquerda, 800m máis adiante teremos a especial. 

n  Un último acceso; partindo da N-640 que une Lugo con Meira e unha vez pasado 
o fito km. 82 atoparemos unha pista á esquerda con indicacións (Silgueiros de arri-
ba). Collendo esa pista e sen desviarse, 4,6km máis adiante, toparemos a especial. 

PECHE 1º PASADA APERTURA PECHE 1º PASADA APERTURA
7:00 8:13 NO 7:45 8:56 NO

PECHE 2º PASADA APERTURA PECHE 2º PASADA APERTURA
7:00 11:44 15:00 7:45 12:47 15:45

PECHE 1º PASADA APERTURA PECHE 1º PASADA APERTURA
12:30 13:35 NO 16:30 17:41 NO
PECHE 2º PASADA APERTURA PECHE 2º PASADA APERTURA
12:30 16:58 20:00 16:30 21:02 0:15

PECHE 1º PASADA APERTURA
17:15 18:19 NO
PECHE 2º PASADA APERTURA
17:15 21:45 0:45

TC-E "O PÁRAMO GOIAN"

TC- A "BONXE- OUTEIRO DE REI" TC-B "MOSTEIRO - POL"

TC-C "O CORGO" TC-D "LUGO-GUNTIN"

12:04



TC B | Mosteiro · Pol 

n  Dende Lugo Colleremos a N-640 Direccion Meira - 
Ribadeo, a 10,8 km tomaremos a dereita LU-760 desvío
Mosteiro, Rioxoan, despois a 9 km chegaremos ao pobo de 
Mosteiro, o mellor é aparcar o coche porque camiñando 
300/400 metros accedemos a distintas zonas.
collemos cara a esquerda por Mosteiro centro urbán a 300 
metros chegamos á saída do tramo, onde nun radio dun 
1km temos 5 cruces diferentes e con moito espazo para o 
público. 
Se seguimos de frente en rotonda cara a Rioxoan a 300 
metros estaremos no tramo.
n  Outra maneira de chegar ao tramo é non desviarnos 

por Rioxoan Mosteiro, seguimos de frente dirección Meira 
no km 68 colleremos á dereita dirección Pol 5, Rioxoan 
7, seguindo pola carretera CP-16-11 4,5 km. chegamos o 
tramo.
Se seguimos de frente a 500 metros atopamos a meta 
(non se poderá acceder a ela andando unha vez comence 
a proba).
n  Outra maneira de acceder ao tramo é pola carretera da 
Fonsagrada á chegar ao pobo de Castroverde colleremos 
a carretera CP-16-11 a 10 km chegamos ao tramo a rotonda 
que fan a man dereita.

PECHE 1º PASADA APERTURA PECHE 1º PASADA APERTURA
7:00 8:13 NO 7:45 8:56 NO

PECHE 2º PASADA APERTURA PECHE 2º PASADA APERTURA
7:00 11:44 15:00 7:45 12:47 15:45

PECHE 1º PASADA APERTURA PECHE 1º PASADA APERTURA
12:30 13:35 NO 16:30 17:41 NO
PECHE 2º PASADA APERTURA PECHE 2º PASADA APERTURA
12:30 16:58 20:00 16:30 21:02 0:15

PECHE 1º PASADA APERTURA
17:15 18:19 NO
PECHE 2º PASADA APERTURA
17:15 21:45 0:45

TC-E "O PÁRAMO GOIAN"

TC- A "BONXE- OUTEIRO DE REI" TC-B "MOSTEIRO - POL"

TC-C "O CORGO" TC-D "LUGO-GUNTIN"



1. Saíndo de FRIOL pola LU-P-2201 dirección 
PARGA, no Km 5,100  xiramos á dereita dirección 
"Bullo, Pradeda", seguimos por esta estrada sin 
desviarnos e a 1.5 Km, nos atopamos co treito (Km 
8.9).
2. Saíndo de FRIOL pola LU-P-2201 dirección 
PARGA, no Km 8,80  xiramos á dereita dirección 
"Agra, Narla", seguimos por esta estrada sin 
desviarnos, a 1,7 Km seguimos recto, e dende alí a 
700 m nos atopamos co treito (Km 4,33).
3. Saíndo de FRIOL pola PU-P-2106 dirección 
LAMAS-NARLA no Km 3,6 temos dúas opcións:
a) Xirar á esquerda a 650 m, atopámonos co treito 

(Km5,950)
b) Xirar á dereita dirección "Eirexe, Igrexa" a 1,7 

km sin desviarnos nos atopamos co treito (1 
km)

TC-B1 7:50 8:36 8:46 8:56 11:36 NO
TC-B2 7:50 13:24 13:34 13:44 16:24 NO
TC-B3 7:50 18:12 18:22 18:32 21:12 22:15

 Peche «S» X Seg. Vial Hora «0» Hora 1º Hora 160º Apertura

Friol TC C | O Corgo

PECHE 1º PASADA APERTURA PECHE 1º PASADA APERTURA
7:00 8:13 NO 7:45 8:56 NO

PECHE 2º PASADA APERTURA PECHE 2º PASADA APERTURA
7:00 11:44 15:00 7:45 12:47 15:45

PECHE 1º PASADA APERTURA PECHE 1º PASADA APERTURA
12:30 13:35 NO 16:30 17:41 NO
PECHE 2º PASADA APERTURA PECHE 2º PASADA APERTURA
12:30 16:58 20:00 16:30 21:02 0:15

PECHE 1º PASADA APERTURA
17:15 18:19 NO
PECHE 2º PASADA APERTURA
17:15 21:45 0:45

TC-E "O PÁRAMO GOIAN"

TC- A "BONXE- OUTEIRO DE REI" TC-B "MOSTEIRO - POL"

TC-C "O CORGO" TC-D "LUGO-GUNTIN"

n  Na N-VI teremos un primeiro acceso se nos desviamos 
na saída a Nadela á dereita, pasamos Leite Puleva e a 200 
metros xiraremos á esquerda entre casas a 200 m. 
Esquerda por riba da autovía, á saída da ponte sempre de 
fronte, a 1,2 Km colleremos á esquerda dirección “O Castro”, 
“Carballido”, seguiremos de fronte a 3 km pasaremos 
Castro e no Stop colleremos á dereita dirección “Aday”, 
seguiremos de fronte a 800 m deixando Carballido, a 
1,5 Km seguiremos de fronte deixando Marce, a 800 m. 
Deixaremos Segovia e a 900 metros teremos o tramo.
n  Na N-VI teremos un segundo e tomaremos na glorieta 
dirección Corgo, no Km 489, xusto ao pasar a sinalización, 
colleremos á esquerda, Pedradita, Aday, Romean, se 
seguimos por esta estrada a 4.5 km chegaremos a aldea 
de Aday,onde atopamos o tramo, puidendo ver varios 
cruces na Feira de Adai

n  Na N-VI, teremos un segundo e tomaremos na 
glorieta dirección Corgo, no Km 489, atoparémonos en 
Cabreiros, xiraremos á esquerda dirección Arxemil, Ponte 
de Galiñeiros. Seguiremos 3,2 km den desviarnos, onde 
teremos duas opción:

1. Coller á dereita nun cruce sen indicación, a 500m. 
estaremos no tramo, unha zona rápida e estreita.

2. Seguir de fronte durante 750m atopamos o 
tramo.

n  Outros accesos témolos pola estrada LU-530 que une 
Lugo e Fonsagrada, no km 9.4, collemos un cruce á dereita 
que indica Romean, Aday, a 2 Km xunto ao sinal km 2 
collemos á dereita por Aday, Corgo a 1.1 km seguimos pola 
esquerda e a 1.4 km chegamos ao cruce to tramo.



Saindo de Lugo dirección Madrid pola LU-211, temos un 
acceso ao tramo. Debemos tomala saída de “Nadela” 
e de seguido de pasar xunto á fábrica de Puleva, 
debemos tomar unha pista á esquerda sin indicación 
que está situada no km 494,4 da N-VI (ou o que é o 
mesmo, xusto enfrente da “Bodega de María”). A 200 
mts xiramos esquerda, pasamos por riba da autovía e 
seguimos dirección á “Recimil”. Avanzamos 1,2 kms 
e seguimos esquerda cara a “Castro, Carballido” por 
donde a 2,3 kms chegamos a un stop onde xirar dcha 
cara a “Adai”. Tras 800 mts seguimos pola dereita e 
tramo a 3,2 kms.

Dende a propia N-VI hai outro acceso no km 490,7 se 
tomamos o desvío hacia “Arxemil”.
Perecorremos 3 kms e chegamos a unha bifurcación 
na que tanto se seguimos pola esquerda (a 700 mts) 
como pola dereita (a 400 mts) chegaremos ao tramo.

Outro acceso cómodo está no Km. 489 da N-VI, se 
ó pasala nave de Neumáticos Rey nos desviamos á 
esquerda por indicación “Pedrafita 2,5; Adai 5, Romeán 
9”. A 3,3 kms. chegamos a un cruce do tramo.

Outra posibilidade é sair no Km. 479 da autovía A-6 
(ao ir ó Km. 484 da N-VI, que é o mesmo) e dende ese 
punto en O Corgo seguila estrada DP 1611 ata o Km. 
125,6 e xirando á esquerda no sinal “Queizán”, a 5 km 
está o tramo.

TC-C1 9:09 9:49 9:59 10:09 12:49 NO
TC-C2 9:09 14:37 14:47 14:57 17:37 NO
TC-C3 9:09 19:25 19:35 19:45 22:25 23:30

 Peche «S» X Seg. Vial Hora «0» Hora 1º Hora 160º Apertura

O Corgo TC D | Lugo · Guntín
n  Para ir cara este tramo debemos 
coller a carreteira (LU-612). Para 
chegar a ela sairemos de Lugo 
dirección Portomarín Lugo pola 
ponte romana (antiga estrada 
de Santiago) e a 500 m coller á 
esquerda cara a Portomarín, no km. 
12,6 ó final do pobo de Lousada, 
colleremos á esquerda (facendo 
unha rotonda pola dereita) sen 
indicación, entón circulamos pola 
DP-16.11 Lousada- Maceda. A 4 km 
nun cruce á esquerda que indica 
Ferroi atopamos a META a poucos 
metros.
n  Tamén temos outra opción nesta 
misma DP-1 6.11 se 1 km antes (no 
km 17,6) collemos á esquerda cara 
a Moreiras, a 500 m ó atopar unha 
casa grande blanca subimos cara a! 
esquerda temos tres opcions:
1º seguimos 1,5 km chegamos 

a un cruce con indicacion de 
Ferroi e collemos a man dereita 
sen desviarnos durante 1,2 km 
chegamos o tramo

2ª seguimos 1,9Km xunto unha 
casa de bloques de cemento, 
collemos cruce a man dereita   
sen desviarnos durante 1,4 km 
chegamos o tramo

3º seguimos 2.6 km sen desviarnos 
e chegamos a un cruce do 
tramo.

n  O último acceso dende a DP 16.11 
queda no km 18,9 pon O Val, lllar, 
Tedin, a 25 collemos pola dereita 
cara a Tedin, a 100 m pola esquerda, 
a 150 m pola dereita cara a Tedin 
(sinal pouco visible) e durante 
1,9 km pola misma carreteira 
chegamos ao tramo nunha zona 
rápida da parte alta do tramo. 
n  Os demáis accesos os temos 
dende a LU-612 anterior. O primeiro 
no km 8,8 nun cruce á esquerda 

PECHE 1º PASADA APERTURA PECHE 1º PASADA APERTURA
7:00 8:13 NO 7:45 8:56 NO

PECHE 2º PASADA APERTURA PECHE 2º PASADA APERTURA
7:00 11:44 15:00 7:45 12:47 15:45

PECHE 1º PASADA APERTURA PECHE 1º PASADA APERTURA
12:30 13:35 NO 16:30 17:41 NO
PECHE 2º PASADA APERTURA PECHE 2º PASADA APERTURA
12:30 16:58 20:00 16:30 21:02 0:15

PECHE 1º PASADA APERTURA
17:15 18:19 NO
PECHE 2º PASADA APERTURA
17:15 21:45 0:45

TC-E "O PÁRAMO GOIAN"

TC- A "BONXE- OUTEIRO DE REI" TC-B "MOSTEIRO - POL"

TC-C "O CORGO" TC-D "LUGO-GUNTIN"

que indica Abol, Lamaboa, Seoane. A 400 m de frente nas casas, a 300 m á dereita 
indica A Silva, Birbigueira, Piñeiro; e tras 1,9 km chegamos ao tramo no cruce.
n  Outro punto de accesos está no km 6,450 á esquerda un cruce que indica Santa 
Marta de Fixos, a 600 m de frente nas casas, a 400 m seguimos á dereita xunto aos 
conteñedores; saímos de frente das casas e a 50 m tamén de frente, a 1,1 km pola 
esquerda cara a Ribas de Miño, Vilachá, a 1,7 km pola dereita xunto á marquesina a 
e 300 m chegamos a un cruce con dúas opcións. Se vamos á dereita temos o cruce 
da foto 2 a 100 rn. Se vamos pola esquerda xunto aos conteñedores de recollida 
selectiva, a 50 m bordeamos a igrexa polo lado dereito e seguimos pola dereite, 
a 600 m de frente nas casas e xa estamos no tramo nunha zona rápida, cunha 
enlazada. 
n  Os últimos accesos están no km 3,4 da LU-612, polas indicacións Campo de 
Golf. A 2,4 km pola mesma carreteira chegamos a Nova Frigsa, un cruce con dúas 
posibilidades, se vamos pola esquerda hacia Coeses, (camiñando) a 800 xunto á 
marquesina, atopamonos coa Saida. A outra posibilidade é ir cara a dereita polas 
indicacións Ribas de Miño, Terlama por onde a 1,8 Km atoparemos o tramo. 



TC E | O Páramo · Goián

PECHE 1º PASADA APERTURA PECHE 1º PASADA APERTURA
7:00 8:13 NO 7:45 8:56 NO

PECHE 2º PASADA APERTURA PECHE 2º PASADA APERTURA
7:00 11:44 15:00 7:45 12:47 15:45

PECHE 1º PASADA APERTURA PECHE 1º PASADA APERTURA
12:30 13:35 NO 16:30 17:41 NO
PECHE 2º PASADA APERTURA PECHE 2º PASADA APERTURA
12:30 16:58 20:00 16:30 21:02 0:15

PECHE 1º PASADA APERTURA
17:15 18:19 NO
PECHE 2º PASADA APERTURA
17:15 21:45 0:45

TC-E "O PÁRAMO GOIAN"

TC- A "BONXE- OUTEIRO DE REI" TC-B "MOSTEIRO - POL"

TC-C "O CORGO" TC-D "LUGO-GUNTIN"

1. Para chegar a meta, temos que 
sair de Lugo dirección Madrid e 
logo en Nadela coller a LU-546 
dirección Sarria, Monforte; no km 
13,6, tras pasar xunto ao pobo de 
Pobra de San Xiao collemos un 
cruce a dereita que indica Páramo, 
Portomarin, a 5,2 km seguimos 
pola esquerda e a 400 m collemos 
un cruce a  esquerda que indica 
Monte do Páramo e chegamos ao 
control stop.

2. Se pouco antes en esa mesma 
estrada indicacions Páramo, 
Portomarin, a 4,6 dende a LU-
546, tras unha longa recta nos 
desviamos a esquerda dirección 
Saa, xusto antes de unha nave, a 
500 m entre unhas casas seguimos 
pola esquerda, a 100 m collemos 
a esquerda, a 50 m de frente pola 
dereita, tras 400 m collemos a 
esquerda, a 50 pola dereita entre 
as casas e logo sempre de frente 
entre as casas chegas ao tramo. 
(pouco sitio para aparcar).

3.  Outras opcions as temos 
seguindo pola LU-546 indicacions 
Sarria, no km 23,2 xusto ao pasar a 
ponte sobre o tren, nos desviamos 
a dereita indicacions Paradela, 
Portomarin, a 200 m no  primer 
semáforo de frente e a 300 m no 
segundo a dereita. 
Pola estrada LU-633 temos duas 
opcions: 

No km 51,8 en cruce a dereita que •	
indica Tapisa, por donde tras 2,2 
kms sen desviarnos chegamos 
a unha curva a esquerda con 
un muro de bloques de frente 
donde collemos a dereita, a 900 
m de frente, a 700 m chegamos 
a un cruce donde pola dereita a 

pocos metros temos to treito a esquerda. 
 A segunda opción esta no km 54,2 da LU-633 en un cruce que indica Ortoá, •	
Goian; por donde tras percorrer 1,7 km chegamos a un cruce con unha señal de 
madeira de Rectoral de Goian donde podemos ir a dereita que percorrendo 1,9 
km chegamos ao cruce do famoso tramo de Goian.

4. Tamén podemos ir a esquerda en este ultimo cruce, tras percorrer  2,6 km 
collemos a  dereita pola señal Tecor societario Ribeira do Loio, a 800 m a dereita 
en un cruce sen indicacións, tras percorrer 700 m en outro cruce seguimos pola 
derecha e despois de 3,1 km chegamos ao treito .

 
5. Outro acceso que chega 50 m antes do cruce da ponte, o temos dende a LU-546  
(Lugo a Sarria), no km 16,5 xusto antes de unha gasolinera Cepsa nos desviamos 
a dereita indicacions Villapedre, Goian, 300m despois de pasar por unhas casas 
seguimos pola esquerda xunto a un roble grande e a100 m pola esquerda, tras 1,5 
km pola dereita, a 1,1 km outra vez pola dereita,  400 m dereita e a 700 m chegamos 
ao treito.
 
6. Para chegar a saida, no km 22,5 da LU-546 frente a Concesionario Opel en un 
cruce a dereita pola indicacións Goian, Santalla.(so se poderá acceder andando)




