
Distancia: 17 km (ida e volta)
Dificultade: media
Duración: 6 horas

Unha camiñada para percorrer a Costa da 
Vela, asomarse aos seus impresionantes 
cantís e achegarse aos seus puntos 
emblemáticos (Facho de Donón, Punta de 
Couso e Cabo Home) e gozar da paisaxe de 
Cabo Silleiro a San Vicente do Grove, as Cíes 
e Ons e a parte exterior das rías de Vigo e 
Pontevedra.
COMO CHEGAR
Hai que achegarse a Donón desde Cangas ou 
Bueu, ou desde corredor do Morrazo. 
Comezamos a ruta en Donón, no aparcamento da 
caracola,e collemos cara ao norte pola pista, ao 
pouco desviámonos á esquerda por un camiño 
empedrado que sobe ao Facho (ao remate do 
empedrado hai que desviarse á esquerda e subir 
por un carreiro en costa sen sinalar para 
achegarse ao cume), primeira e obrigada parada 
desde onde abranguemos coa mirada case todo o 
espazo. Rematada a visita ao cume volvemos ao 
camiño ata chegar a un cruce onde collemos de 
novo á esquerda, seguindo sempre a dirección 
norte, e seguímolo ata o final onde se bifurca e 
volvemos a coller o ramal da esquerda que 
avanza ata chegar ao cortalumes do tendido 
eléctrico no que o carreiro se vai facendo cada 
vez menos evidente ata desaparecer; entón 
temos que ir baixando cara á dereita ata atopar 
outros carreiros pouco transitados que nos levan 
ao camiño, de cemento, por enriba do lugar das 
Tornadas, que seguiremos ata o seu remate 
nunha cancela que pasaremos para seguir o 
camiño que pola esquerda nos leva ata o faro. 
Podemos rodear a punta por un carreiro pola 
beira e, con coidado baixar á pequeniña e 
recollida praia de Couso e á Furnia; desde alí 
volver ao camiño principal e facer a volta polo 
mesmo sitio ata chegar de novo a Donón. Desde 
alí colleremos cara ao sur, seguindo a pista, que 
nos levará ao cabo Home. A volta pódese facer 
polo mesmo sitio ou achegarse ata a punta 
Sobrido, o que alonga a ruta algo máis dun 
quilómetro, e volver a Donón por calquera outra 
das pistas do monte.

Adela Leiro, Mon Daporta
COSTA DA VELA
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1 Gaivotas

Chantaxe de praia

Panorámica desde o cume do Facho cara ao Cabo Home e as Illas Cíes. 

Curiosas formas producidas pola erosión

Donón



Esta ruta discorre polo espazo protexido LIC “COSTA 
DA VELA”, dun gran valor biolóxico (en especial os 
fondos mariños), xeolóxico, paisaxístico e botánico. 
Pódense atopar ecosistemas diversos: costa rochosa e 
areosa, areais e dunas, bosque de piñeiros, cantís e 
monte baixo.

1-MONTE FACHO OU VIXÍA
O cume máis alto da Costa da Vela, con 184 m de 
altura. Dominando un litoral de rochas graníticas 
con cantís de ata 150 m de altura.
No seu cume atópase un castro recentemente 
excavado e o Facho, construción singular de orixe 
medieval que domina a vista sobre a costa da Vela 
e a entrada das rías de Vigo e Pontevedra.

Faro na Punta de Couso.

2-PUNTA DE COUSO. Límite norte da 
ruta, fronte a Ons, cabo Udra e a ría de 
Aldán. Cantís graníticos con curiosas formas 
producidas pola erosión do mar. 

Vista desde Punta de Couso. Coas illas da Osas.

Furna ao pé da praia de Couso.



3- CABO HOME
O aspecto da costa
aparición de rochas metamórficas (gneis) nas que 
abondan os pregues, as fallas, os filóns, as furnas 
e curiosas formas producidas pola erosión . 

 cambia bruscamente pola 

Punta e faro de Cabo Home

Arco nos cantís de Cabo Home.

Farola de Punta Robaleira e Illas Cíes.

Praia de Melide
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