
Preto do casco urbano de Santiago, o «Xiro» ofréceche, non só unha vista privilexiada 
desde a cima dos seus montes, senón tamén o acceso ao pasado que aínda pervive 
nos seus lindeiros e á natureza que a circunda.

De monte a monte, de cima a cima, un paseo polos cuatro puntos cardinais para 
descubrir un Santiago inédito a vista de paxaro.
Adéntrate na Compostela natural cos seus parques e ríos, unha experiencia de cores, 
olores, sons que cambian co paso do día e das estacións. Descobre o Santiago 
tradicional, coas súas hortas cultivadas que nos conectan coas orixes e la terra. 
Desfruta da Compostela patrimonial, percorre a urbana… Descobre as diferentes 
realidades que compoñen a cidade. Xiros de Compostela, unha experiencia de 34 km realidades que compoñen a cidade. Xiros de Compostela, unha experiencia de 34 km 
para descubrir Santiago como antes non viras.

Xiros de Compostela
De monte a monte: Santiago aos teus pés
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Distancia: 34Km Tempo: 10h 30m

Monte Gaiás

Monte Viso

Monte do Gozo

Monte de Deus
Monte Pedroso

Monte Santas Mariñas

Monte de Conxo

Monte de Vidán



Dificultad del tramo según el desnivel: fácil medio difícil

De Vidán a Conxo, do Camiño
de Fisterra ao portugués,
novas sendas para percorer.

Este tramo empeza aos
pés dun conxunto
arquitectónico emblemático
da Galicia contemporanea
como é a Cidade da Cultura.

As brañas de Sar:
Un espacio de transición
entre a arquitectura
vangardista e a tradicional.

Panorámicas inéditas e
rincóns descoñecidos no
medio da realidade urbana.

Parte dunha zona transitada
pola peregrinación do
Camiño Francés e remata 
cunhas espectaculares vistas 
panorámicas pouco coñecidas
da cidade.

Mergúllate na etapa
máis verde do Xiro:
Natureza e tradición
da man.

Un tramo para descubrir o
río Sarela e o seu rico patrimonio
etnográfico, mostra de
cultura tradicional e gozar
das privilexiadas vistas
que che ofrecen os cumios.

Fabulosa atalaia para
admirar Santiago e a súa
paisaxe circundante,
até o Monte do Gozo,
onde os peregrinos divisan
por primeira vez as
torres da Catedral.torres da Catedral.
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