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Costa dos Castros: O Mediterráneo atópase co Atlántico

O Mosteiro de Oia

A Cabeciña: Un miradoiro a 4.000 anos de Historia

A Cabeciña: Visitas nocturnas aos petróglifos

Costa dos Castros en Oia é un lugar privilexiado para entender as
relacións entre o Atlántico e o Mediterráneo dende a Prehistoria
ata os nosos días.

A espectacular situación do mosteiro a rentes do mar non é casual.
Relaciónase cos recursos do mar, co río, cos cultivos e co acceso
ao Val do Rosal, onde tería a súa produción de viño.

Neste miradoiro natural sobre o Atlántico podemos visitar
elementos de dúas épocas: un conxunto de petróglifos e un castro.

Ofrecemos estas visitas para iluminar á luz das lanternas os
segredos dos gravados da Cabeciña.

O petróglifo de Auga dos Cebros representa un barco
mediterráneo, sendo a primeira testemuña destes contactos.

Nesta visita comprenderemos como a paisaxe modifica a vida duns
monxes que non dubidan en botarse ás armas para defender esta
liña de costa.

Na visita guiada comprenderemos o cambio entre épocas no que a
xente se fixa á paisaxe creando os primeiros poboados de pedra: os
castros.

Unha visita na que xogaremos coa luz e a sombra, suxerindo ideas
sobre os petróglifos.

Ánforas de viño atopadas na Cabeciña amosan como esta relación
se consolida na época dos castros.
Xa na Idade Media, os monxes do Mosteiro de Oia estenden o
cultivo da vide. Agora, en pleno século XXI, Terras Gauda segue a
perfeccionar o seu viño.

Mais o mosteiro tamén modifica a paisaxe que o rodea: construíndo
unha camboa e unha cetaria, introducindo o cultivo da vide ou
mesmo creando o barrio do Arrabal. Paseando por este barrio
coñeceremos as pequenas historias de cada casa e os segredos que
agochan as pedras.

Horarios visitas

15 xullo – 15 setembro
Sábado e Domingo: 12:00 hs

Punto de encontro: Aparcadoiro
diante do Mosteiro de Oia (Coord.
GPS: 42.002660, -8.876401)

Visita gratuíta. Tamén se pode solicitar para grupos fóra dos horarios indicados.

É ademais neste período cando comezan as relacións comerciais
entre o Atlántico e o Mediterráneo.
Unha viaxe apaixonante a través do
mar, da historia e da paisaxe.

Horarios visitas

15 xullo – 15 setembro
Martes a venres: 12:00 hs
Sábado, domingo e festivos: 18:00 hs
Visita gratuíta.

Tamén se pode solicitar para grupos fóra dos horarios indicados.
Punto de encontro: Castro da Cabeciña (Coord. GPS: 42.059857, -8.884667)

Unha reunión ao redor das pedras para conversar e evocar baixo as
estrelas e deixarnos levar polo bruar do mar.

Horario visitas

15 xullo – 15 setembro
Venres e sábado:
22:30 hs
Visita gratuíta.

Obrigatorio reservar.
Tamén se pode solicitar para grupos fóra dos horarios indicados.
Punto de encontro: Castro da Cabeciña (Coord. GPS: 42.059857, -8.884667)
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Os antigos contactos entre o Atlántico e o Mediterráneo trouxeron
os primeiros viños á Costa dos Castros.
A adega Terras Gauda herda e perfecciona este legado, para
elaborar uns viños excepcionais que son exportados e recoñecidos
internacionalmente.
Terras Gauda abre as súas portas para que coñezas os procesos
dunha adega innovadora pero ligada a unha tradición iniciada
polos monxes do Mosteiro de Oia.
xullo, agosto e setembro
Luns a Venres: 18:00 hs
Sábado: 19:00 hs
Domingo e festivos: 12:30 hs
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Na Costa dos Castros ofrecemos outras visitas
guiadas para grupos pequenos previa reserva:

A Historia faise Viño

Horario visitas
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Prezo: 5€ (inclúe cata de dúas

variedades de viño e percorrido en
microbús polos viñedos)

Reservas: enoturismo@terrasgauda.com / 986621001
Pódese solicitar para grupos (mínimo 10 persoas) fóra destes horarios.

Castro de Cano dos Mouros
Un xacemento cheo de lendas que nos permite achegarnos ao
imaxinario tradicional ligado aos castros.
Chavella
Un xacemento misterioso con murallas monumentais pero
sen indicios de ter sido habitado. A súa situación en altura
ofrece vistas panorámicas sobre a paisaxe.
Auga dos Cebros
Un conxunto de petróglifos no que destaca unha
representación única en Europa, un barco mediterráneo do II
Milenio a.C. en contexto atlántico.

Un destino con arqueoloxía, paisaxe, gastronomía, aventura e viño.

Estas visitas son gratuítas para clientes de establecementos
colaboradores (consultar na nosa páxina web).

www.costadoscastros.com
Para información e reservas: 666 435 832 costadoscastros@gmail.com

Visitas guiadas verán 2016

