
Arquipélago de Sálvora
A illa de Sálvora conta con dous itnerarios sinalizados, un de acceso libre e outro que só pode 
realizarse en compañía de guías autorizados polo Parque Nacional por razóns de seguridade e 
conservación. 

1. Ruta do faro (acceso libre)
- Distancia: 1,2 km.
- Duración do percorrido: 30 minutos (só ida)
- Desnivel máximo: 24 m
- Cor da sinalización: Vermello
- Principais puntos de interese: A praia do Almacén, a Serea de Sálvora, o pazo de Sálvora e o faro
- Descrición do itnerario: No peirao, un cartel do Parque Nacional móstranos os aspectos máis 
importantes da normatva e un mapa do arquipélago onde aparece refectda a pista por onde 
discorre o itnerario; da outra beira do camiño, un panel presenta os contdos da ruta autoguiada, 
que, a través de mesas interpretatvas situadas en puntos estratéxicos do camiño, revelaranos 
moitos dos segredos deste espectacular espazo. Ao pouco de comezar o paseo atopamos a 
pasarela de madeira que dá acceso á praia do Almacén, o único areal ao que se pode acceder, xa 
que o resto están situados en zonas de reserva.

A praia e o pazo do Almacén, a nosa benvida a Sálvora

Despois recibiranos a Serea de Sálvora, unha escultura que un dos propietarios da illa mandou 
erixir para perpetuar na memoria o seu nobre pasado. Detrás dela atópase o pazo de Goiáns, 
construído sobre un antgo almacén de cura e salgadura de pescado e unha pequena capela, que 
antes foi a taberna onde se reunían os pescadores. Accedemos a el a través dunha pasarela que 
protexe o fráxil e valioso ecosistema dunar. Un antgo canón e algúns dos depósitos onde se 
introducía o pescado en salmoira, que aínda se poden observar no interior do pazo, 
transportarannos a épocas pasadas. 



Xa no camiño principal, as caprichosas formas dos enormes penedos de granito que iremos 
contemplando mostrarannos a dureza da vida nas illas, marcada polo vento, a area, a chuvia e o 
sal. 

Sálvora, unha illa de esculturas

Camiñando ao pé do monte Gralleiros, coas vistas de Ons (e mesmo das Cíes en días claros) ao sur, 
chegamos ao actual faro de Sálvora, onde os fareiros aínda traballan para que os barcos, guiados 
pola súa luz, cheguen a bo porto, como leva acontecendo desde 1921, ano en que o naufraxio do 
vapor Santa Isabel marcou o inicio dos seus labores. 

Igual que os navegantes, o faro de Sálvora guía o noso camiño

2. Ruta da aldea (acceso con guía autorizado)
- Distancia: 1,7 km
- Duración do percorrido: 40 minutos (só ida)
- Desnivel máximo: 20 m
- Cor da sinalización: Azul
- Principais puntos de interese: A praia do Almacén, a Serea e o pazo de Sálvora, a aldea e o Alto do
Milreu 



-Descrición do itnerario: Desde o peirao seguimos o itnerario anterior ata chegar a unha 
bifurcación á dereita do camiño principal, a uns 400 m do comezo do percorrido. O camiño 
ascende con suavidade, o que nos permite contemplar a ría de Arousa desde unha nova e 
espectacular perspectva, co impoñente illote rochoso de Noro en primeiro plano, seguido por 
Herbosa, Gavoteira e Vionta, que garda unha das xoias botánicas do Parque Nacional, a xesta 
Cytisus insularis. 

Sálvora e os seus illotes, sentinelas protectoras da ría de Arousa 

A medio camiño, un grupo de salgueiros indícanos que podemos ver á nosa esquerda a fonte de 
Santa Catarina, anteriormente coñecida como fonte da Telleira, a máis importante da illa. Cando 
estamos a piques de chegar á aldea, podemos observar o antgo lavadoiro, convertdo nun lugar 
idóneo para a reprodución e cría da poboación de tritón ibérico da illa. A aldea, que hoxe está nun 
estado de conservación precario, chegou a acoller unha poboación de 60 persoas, mais quedou 
abandonada de forma defnitva a fnais dos anos 70. 

A aldea de Sálvora, situada nun lugar privilexiado



O sendeiro contnúa rodeando a illa, o que nos permite pasear entre os hórreos onde os 
habitantes gardaban as colleitas e que foron restaurados recentemente. Saímos do camiño que nos
levou á aldea pasando baixo un dosel de abruñeiros e loureiros, e regresamos de volta ao peirao 
en aproximadamente 30 minutos. 

 Os hórreos, as despensas de Sálvora


