
PEREGRINAR
A COMPOSTELA
EN BICICLETA

CONSELLOS DE SEGURIDADE 

Non se pode conducir unha bicicleta e 
utilizar simultaneamente o teléfono móbil 
ou auriculares conectados a reprodutores 
de son.

Sinaliza con suficiente antelación
as manobras, facendo os sinais
regulamentarios cos brazos. 

Circula sempre en fila ou en columna de a 
dous.

É obrigatorio o uso do casco en todas
as vías interurbanas.

De noite ou de día con escasa visibilidade, é 
obrigatorio acender a iluminación da 
bicicleta (luz vermella detrás e luz branca 
diante) e utiliza roupa reflectora.

Nueva app
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SINALIZACIÓN
1. Da Ruta
As rutas son facilmente identificables
grazas á súa sinalización específica.

2. Das manobras
É importante que indiques con suficiente
antelación as manobras que pretendas
realizar. Non esquezas que, se viaxas
en grupo, só está permitida a circulación
en fila ou en columna de a dous.

A CARGA 
Debes distribuíla uniformemente
nas alforxas para facilitar a dirección
e o equilibrio da bicicleta.

SEGURO DE ACCIDENTES
É recomendable que contrates un seguro
de accidentes para ter cobertura
de asistencia en viaxe. 

A CLIMATOLOXÍA
No inverno, dificultades engadidas.
Ten en conta que a orografía e as cuantiosas
precipitacións en Galicia fan que a época
máis recomendable para facer o camiño
sexa de maio a setembro.

VIARIA PARA FACER O CAMIÑO 

100

ESTUDIO DO ITINERARIO: 
ORGANIZACIÓN DAS 
ETAPAS

Antes de emprender o camiño, é conveniente
realizar unha programación das etapas,
pois non todas as rutas presentan a mesma
dificultade nin son igual de longas.

APOSTA POLA 
TÚA SEGURIDADE,
FAITE VISIBLE 
De noite ou de día con escasa visibilidade,
leva sempre roupa ou elementos reflectores,
que che permitirán ser visible como
mínimo a 150 metros.

POSTA A PUNTO 
DA BICICLETA
A bicicleta debe estar en perfectas condicións
para emprender o camino.
Para iso, presta especial atención a:

1. Sistemas de iluminación e de freada
Lembra, luz branca diante e luz vermella
detrás. Reforza sempre a visibilidade
con roupa reflectora.

2. O necesario para a reparación de picaduras.
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