
Distancia:  km (ida e volta)
Dificultade: baixa

Un punto panorámico sobre a Ría de Ferrol
No concello de Ares, nos cumes do Montefaro, atópanse os restos de 
varios elementos do sistema defensivo da ría de Ferrol e da súa 
contorna, e ao pé de un deles, o que se atopa máis preto da ría, a 230 
m de altura e a uns 400 m en liña recta do mar, acondicionouse un 
miradoiro que permite gozar dunhas impresionantes panorámicas, en 
especial da ría de Ferrol, e tanto pola súa situación a media distancia 
dos puntos máis importantes, a menos de 5 km da boca da ría e da 
cidade de Ferrol, como pola súa situación, ten por diante una caída 
case en vertical ao mar e sen apenas atrancos, permite gozar tanto da 
visión do conxunto como de numerosos detalles. Ten á esquerda a 
boca da ría que se abre entre a punta Coitelada e o cabo Prioriño 
Pequeno, agora o Porto Exterior, que logo se estreita entre a punta 
Segaño e a punta de san Cristovo para formar ao longo de case 3 km 
una gorxa, con só uns escasos 500 m de cumprimento e paredes de 
ata cen metros de altura, antes de abrirse de novo e expandirse en 
numerosos seos e esteiros de augas tranquilas que a converten nun 
refuxio seguro e, polo mesmo, intensamente ocupado.
PERCORRIDO
Para chegar ao miradoiro da Bailadora podemos saír de Ares en 
dirección a Cervás e Chanteiro e en Cervás coller o desvío sinalizado ao 
Mosteiro de Santa Catalina e ao miradoiro, que se atopa uns 600 m 
adiante do mosteiro por unha pista de terra ben coidada; ou desde 
Mugardos pola estrada que vai ao castelo da Palma e collendo nela o 
desvío sinalizado ao mosteiro e á Bailadora. De un ou do outro punto 
de partida ata o miradoiro hai unha distancia que non chega aos 5 km. 
E aproveitando que nunca imos estar máis preto, se pasamos por alí, 
en horario entre as 11 e as 19 horas, calquera sábado ou domingo do 
ano ou a diario se é no verán, tamén podemos visitar o mosteiro de 
Santa Catalina de orixe románica con modificacións de distintas 
épocas, do que podemos ver os dous claustros e o xardín.
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MIRADOIRO DA BAILADORA

Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro



Panorámica do interior da ría de Ferrol



Tres elementos do sistema defensivo da ría: batería da bailadora e castelos de San Felipe e A Palma.

Zona exterior da ría de Ferrol
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