
CAMIÑATA DE MONTE TORÁN
Ficha técnica da ruta:

• TRAXECTO: circular, empezouse a ruta en Monte Torán e rematouse no mesmo sitio.

• LONXITUDE: 12 con 5 km de traxecto.

• DURACIÓN: Sobre tres horas.

• PUNTO DE PARTIDA: Monte Torán

• PUNTO DE CHEGADA: Monte Torán.

• LUGARES DE DESCANSO: Iglesia de Bamiro, Os Batáns do Mosquetín.

• TIPOS DE VÍA: Un pequeno tramo da estrada xeneral, praderías e camiños de pedra.

• GRAO DE DIFICULTADE: alto, xa que se fai cansado pero vale a pena facer un esforzo por ver estes

marabillosos monumentos.

• ASPECTOS A TER EN CONTA: É recomendable facelo un día sen moito sol posto que a ruta se fai

difícil, sería preciso unha mochila e roupa cómoda. Si tes interese por pararte a ver con detalle algún

monumento, dispós de sitio para descansar e comer algo.

PERFIL DO RECORRIDO

Descrición da Ruta

Realizouse a ruta visitando diferentes lugares de interese.

• A IGREXA DE BAMIRO:
Trátase dunha arquitectura relixiosa da Idade Moderna que se encontra na 

parroquia de Bamiro no concello de Vimianzo. Esta foi levantada na segunda 
metade do século XVIII, de estilo barroco, cun modelo que lembra á torre da 
igrexa compostelá das Orfas. Actualmente séguense facendo misas.
• OS BATÁNS DO MOSQUETÍN: 
Aproveitando o gran caudal do Río Grande construíronse fai case 300 anos 
un conxunto de muíños de diferentes tipoloxías. O seu funcionamento foi 
xenial alcanzado o siglo XX, ata a década dos sesenta, cando se construíu 
unha piscifactoría na zona. A existencia de modernas máquinas fixo que 
pasara ao total abandono. Tras unha boa recuperación logrouse que isto fora 
aberto para o público.
• CASCADA DO RÍO GRANDE: Trátase dunha cascada que pode resultar 

agradable escoitar o ruído da auga e ver a  incrible paisaxe da que podes 
desfrutar.

• ZONA DE PESCA DE SEÑORÁNS: Trátase dunha zona de interese pola súa 
naturaleza tan única e acude moita xente a pescar e ata podes bañarte 
sen perigo.
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MAPA DO PERCORRIDO
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