
 

Página 1 de 1 

LAS MÉDULAS 
 

PERCURSOS A PÉ 

Os percursos no local têm que ser feitos a pé. Dependendo da disposição do visitante, podem fazer-se 
com diferentes distâncias, podendo também complementar-se uns com os outros. 
 
Partindo de Medulas: 
Percursos de Curta Distância 
- Cuevona e Encantada: Inicia-se o percurso no fim da localidade de Las Medulas. Percurso de 3 km (ida 
e volta) através de um bosque de castanheiros centenários até chegar a este ponto, também 
denominado Senda de las Valiñas. Duas horas em visita guiada. 
- Lago Somido e Mirador de Chaos de Maseiros: Toma-se o percurso na igreja da localidade de Las 
Medulas. Percurso de 2 km (ida e volta), chegando ao lago, andar aproximadamente 500 m até ao 
Mirador de Chaos de Maseiros. 50 minutos de tempo aproximado.  
- Subida ao Mirador de Orellán: Acede-se por uma ravina de 900 m, nalgumas etapas com desnível de 
20%. Aproximadamente 50 minutos desde a fonte da tia Bibiana até ao miradouro. 
- Mirador de Pedrices: O percurso começa na igreja da localidade de Medulas, e tem aproximadamente 
5 km (ida e volta). Tempo de realização de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. 
  
Percursos de Longa Distância 
- Senda Perimetral: O percursos começa na igreja da localidade de Las Medulas. Percurso completo com 
cerca de 11 km. Incluiria as possíveis paragens para visitar: Mirador das Pedrices, Galerias e Mirador de 
Reirigo, Campo de Braña, Canal de Pena Escribida e Mirador de Orellán. É um percurso que exigirá cerca 
de 3 horas.  
  
Partindo da localidade de Carucedo: 
- Lago de Carucedo: Situado na localidade de Carucedo, ao lado da estrada principal, de muito fácil 
acesso, chega-se com o veículo ao pé do lago. 
  
Partindo da localidade de Borrenes:  
- Castro de Borrenes: Deixar o carro no cemitério e, a partir daqui, cerca de 2,5 km a pé (ida e volta). 
Duração de aproximadamente 1 hora.  
- Castrelín de San Juan de Paluezas: É um percurso que pode perfeitamente ocupar-nos toda a manhã. 
É preciso chegar a Las Ventas de San Juan, deixar o veículo e a partir daí andar a pé aproximadamente 
10 km (ida e volta). 
  
Partindo da localidade de Orellán: 
- Instalação Metalúrgica: Partindo de Carucedo no sentido de Orellán, chegar à bifurcação da referida 
localidade (com as indicações de Borrenes, Chana, instalação metalúrgica), deixar o veículo e subir cerca 
de 100m pela ladeira da montanha.  
- Mirador de Orellán:  O estacionamento está a 1,5km da localidade, deixar o veículo (carro, carrinha) e 
continuar a pé cerca de 600 m. Este percurso pode interligar-se com a Senda Perimetral. 
 
Partindo da localidade de Puente de Domingo Flórez: 
- Centro de Interpretação dos Canais (Situado na localidade de Puente de Domingo Flórez). 
- Canal de Llamas:  A partir deste ponto, seguir em direcção de Pombriego e, a partir de lá, em direcção 
de Llamas de Cabrera. A partir desta, iniciar o percurso até encontrar a caixa do canal. O percurso será 
de aproximadamente 8 km (ida e volta). Duração aproximada de 3 horas. 


