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Mares 
de experiencias

Algúns dos seus monumentos, 
culturais ou naturais, son unha 

icona desta terra, como a praia das 
Catedrais, o banco máis bonito do mundo 
en Ortigueira ou o cumio internacional 
de surfeiros que cada ano se xuntan 
en Pantín. Pero un territorio non só 
se mide pola inmensidade das súas 
paixaxes ou a grandiosidade das súas 
construcións. Viaxar é experimentar e, 
neste sentido, a Galicia Norte ten moitas 
experiencias aínda por descubrir ao 

visitante. Nesta guía propoñemos dez 
rutas que son un estímulo aos sentidos, 
ao intelecto, á aventura e á saúde. Pero 
son só unha proposta. Algunhas, como 
as festas gastronómicas, pódense gozar 
conxuntamente con outras, porque do que 
se trata é de multiplicar as experiencias 
para descubrir ese norte que todavía 
fica inexplorado. Nun mundo no que 
todo parece ser coñecido, a costa norte 
de Galicia é un mar de experiencias que 
espera por ti.

Ser un gran descoñecido ten as súas vantaxes. 
A primeira delas é a posibilidade de presentarse 

ao mundo dunha forma orixinal, sen 
condicionantes previos. Presentámosche a costa 

norte de Galicia. 
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Nº Xornadas: 4 días
Distancia: 201,2 kms

Centro histórico
de Pontedeume

Redes

Mugardos

Ferrol

Cedeira

O Barqueiro

Viveiro

Centro histórico
de Ribadeo

Barrios con 
alma mariñeira

Os pobos mariñeiros da costa norte de 
Galicia miran con solemnidade ao mar e son 
testemuñas do momento no que o Atlántico 

abraza de forma abrupta ao Cantábrico.

Esta ruta é un repaso pola historia, que vai desde 
o pasado, onde nobreza e clero eran o centro da 
sociedade, ata a exótica arquitectura indiana de 

vilas como Redes, Viveiro ou Ribadeo. As vilas 
aínda conservan o seu encanto de antano e residen 

contemplativas ante unha paisaxe de natureza salvaxe  
que achega ao visitante unha oferta singular de ocio e 

gastronomía.

Mugardos 
 43º 27’ 45.9” N  8º 11’ 52.9” W 

O conxunto formado pola vila 

Cariño

43º 44’ 46.1” N 7º 51’ 59.3” W

e o porto é o gran atractivo, 
ademais do paseo marítimo, no 
que se pode degustar o polbo á 
mugardesa. Entre os monumen-
tos, destaca o castelo da Palma 
e construcións indianas como o 
Casino Progreso.

Ferrol
Barrio da Madalena 

 43º 29’ 00.0” N  8º 14’ 06.0” W

O seu trazado é un rectángulo 
perfecto que concentra os prin-
cipais monumentos: mercado, 
concatedral e o teatro Jofre. 
Conxunto histórico-artistico 
desde 1984, neste barrio ato-
parás o mercado da Madalena, 
destacada obra modernista de 
Ucha Piñeiro. 

Barrio de Ferrol Vello 
 43º 28’ 46.5” N  8º 14’ 36.8” W

Ocupado por luminosos bares, 
neste barrio comeza o Camiño In-
glés a Santiago e a milenaria ruta 
a San Andrés de Teixido. A igrexa 
do Socorro, de gran devoción 
popular, tamén forma parte deste 
entrañable barrio mariñeiro. 

Cedeira
Barrio de Crónicas 

 43º 39’ 40.5” N  8º 03’ 11.1” W

Sobre as súas fachadas seguen 
lucindo escudos nobiliarios e o 
visitante descubrirá os restos da 
primixenia muralla defensiva 
ou o Museo Mares de Cedeira, 
que pon en valor o traballo dos 
homes e mulleres do mar. As 
vistas á ría desde este barrio son 
privilexiadas. 

Ortigueira
Centro histórico 

 

43º 41’ 09.2” N  7º 51’ 07.8” W

A vila ten arquitecturas singula-
res como o Mercado, o edificio 
modernista Grupo Escolar e o 
coxunto patrimonial do Convento 
de Santo Domingo, do que for-
man parte a Casa Consistorial, o 
Teatro da Beneficiencia e a Igrexa 
parroquial.  

 

Barrio de Espasante 

 

43º 39’ 45.9” N  7º 35’ 42.9” W

Está formado por un conxunto de 
rúas estreitas con casas mariñei-
ras. No lugar do Plantío, érguese 
o Pazo de Rasamontes do século 
XVIII. O seu porto goza dunha 
situación privilexiada flanqueado 
por dúas amplas praias. 

O Barqueiro 

 

43º 44’ 15.0” N  7º 42’ 03.9” W

O seu nome débese aos “barquei- 
ros”, que transportaban persoas e  
mercadorías da provincia da 
Coruña a Lugo. Pola súa posición, 
este pobo simula un anfiteatro 
mirando ao mar. 

Viveiro
BBarrio mariñeiro arrio da Pescadería e casco histórico

 43°39’47.8”N 7°35’43.0”W

O barrio da Pescadería naceu na bei-
ra da ría de Viveiro protexido polo 
recinto amurallado que rodeaba a 
cidade. Durante séculos a ría foi o 
motor económico do barrio, forma-
do por casas estreitas e calexóns. 
A rúa do Muro é unha das máis 
estreitas de España. Con 900 anos 
de historia, o casco vello contén 
monumentos artísticos, como as 
igrexas de Santa María e Santiago e 
o Convento de San Francisco.

Barrio de Celeiro
 43°40’47.7”N 7°35’37.9”W

Celeiro é un barrio típicamente 
mariñeiro, de rúas estreitas e en 
pendente.  Actualmente é o porto 
máis importante da costa lucense 
e un dos máis destacados de 
España, caracterizado pola captura 
da pescada do pincho dun xeito 
puramente artesanal. De feito, 
a pescada do pincho de Celeiro 
foi o primeiro produto pesqueiro 
que alcanzou o distintivo Galicia 
Calidade. Numerosos edificios e 
monumentos recórdannos o ca-
rácter mariñeiro de Celeiro, como 
o Monumento ao Náufrago, ou a 
Virxe do Carme.

Ribadeo 
Centro histórico 

 43º 32’ 12.1” N  7º 02’ 35.4” W

Declarado Ben de Interese 
Cultural, mestura conxuntos 
arquitectónicos e edificios como 
a Aduana Vella, o castelo de San 
Damián, o Cargadoiro e a praza 
do Campo ou de España. A Ruta 
Urbana dos Indianos é idónea 
para gozar da contorna.

Pontedeume
Centro histórico 

 43º 24’ 21.0” N  8º 10’ 06.2” W

Pontedeume é unha das poboa-
cións transitadas polo Camiño 
Inglés. O seu casco antigo contén 
pegadas do pasado como as 
marcas indelebles da familia 
Andrade, ademais da puente de 
Piedra, a igrexa parroquial de 
Santiago e a Rúa Real. 

Redes
 43º 25’ 27.9” N  8º 12’ 14.0” W

Coñecida como a Venecia galega, 
esta vila foi escenario de rodaxes 
de diversas series e películas no 
conxunto singular que forman as 
súas casas indianas, como a de 
Santa Amalia e os seus xardíns 
exóticos. O porto de Redes é, sen 
dúbida, un dos máis enxebres das 
Rías Altas.    

Vila de Redes

Mugardos

Ortigueira

Cariño

Un dos barrios mariñeiros máis 
grandes do norte de Galicia. 
Destaca polas súas estreitas rúas e 
vivendas, construídas co ancho do 
remo e corredores de madeira, 
ademais das súas múltiples e vivas 
cores, que o levaron a ser 
nomeado, na Guía de Cor e 
Materiais de Galicia, como unha 
excepción dentro da normativa 
xeral. Conta con varios miradoiros 
que ofrecen privilexiadas vistas ao 
Mar Cantábrico e á costa de Loiba 
e Bares.
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Mostra do
Branco Lexítimo,

Paderne

Festa do Polbo
de Mugardos

Festa do Pemento
do Couto, Narón

Festa do
Berberecho de Foz

Festa do
Ourizo de Cervo

Festa do
Polbo da Pedra e
Festa do Percebe 

en Xove

Festa da Pescada  
do Pincho de 

Celeiro

Manxares  
con sabor norteño
En Galicia non hai festas sen gastronomía.  
Así foi durante séculos e así segue a ser por 
todo o seu territorio. 

Na costa norte non queren ser unha excepción. 
A mestura entre océano, mar e rías logra unha 
explosión de sabores que están entre os mellores 
do mundo. O turista ten unha oportunidade para 
descubrir diferentes receitas ancestrais e de 
vangarda a pé de portos e vilas mariñeiras con 
encanto. Os bandullos non descansan e as festas 
tampouco, así que aconséllase planificar unha 
ruta adaptando as datas a unha das súas festas de 
exaltación gastronómica para gozar dun equilibrio 
entre cultura mariñeira, folclore e gastronomía. 

Xove
Festa do Polbo da Pedra
Xoves Santo 

 43º 41’ 05.0” N 7º 30’ 34.7” W

O “polbo da pedra” ten unha 
altísima calidade e a súa cor 
escura e menor tamaño fanno 
distinto aos que se degustan 
no resto de Galicia. Ao son das 
gaitas e dos tambores, prepárase 
unha multitude de variedades 
dos 1.500 quilos que se serven 
na festa. Cada ano elabóranse 
novas receitas.

Paderne
Mostra do Branco Lexítimo 

 
 43º 17’ 08.6” N 8º 10’ 34.2” W

Este tipo de viño é o eixe central 
da Mostra e ten, segundo moitos 
expertos, un potencial superior 
a outros caldos de recoñecido 
prestixio internacional. Aparece 
recollido na Guía Parker e 
acumula numerosos premios no 
mundo da enoloxía.

Mugardos
Festa do Polbo 
Segundo sábado de xullo 

 43º 27’ 51.9” N 8º 15’ 23.0” W

1.200 quilos en 3.000 racións 
sérvense todos os anos nesta 
festa de Interese Turístico. No 
marco das Festas do Carme, Mu-
gardos réndelle tributo ao polbo 
nun ambiente festivo dominado 
pola música das charangas.

Narón
Festa do Pemento do Couto
Mediados de xullo 

 43º 29’ 52.8” N 8º 10’ 23.3” W

Toma o seu nome do mosteiro 
do Couto, onde os monxes come-
zaron a cultivar estes pementos. 
Producido en toda a comarca de 
Ferrol, a festa deu a coñecer este 
produto de excelencia gastronó-
mica e catalogado con Indicación 
Xeográfica Protexida. 

Xove
Festa do Percebe
Segunda quincena de xullo 

 43º 41’ 10.4” N 7º 30’ 32.4” W

A súa celebración depende do 
estado das mareas e ten lugar na 
praza do Concello, amenizada 
con charanga e obradoiros para 
nenos e nenas. 

Viveiro
Festa da Pescada do Pincho de Celeiro
Fin de semana anterior ao 25 de xullo 

 43º 39’ 52.0” N 7º 35’ 39.6” W

A lonxa vella do porto acolle a 
degustación da pescada, exqui-
sito peixe branco capturado de 
xeito tradicional ao anzol. Nesta 
festa de Interese Turístico, pode 
tomarse en suculentas e diversas 
preparacións, entre as que desta-
ca a especial “Penalba”. 

Foz
Festa do Berberecho (chícaro) 

 43°33’57.8”N 7°15’23.6”W

Nesta festa instálase unha carpa 
no peirao da vila, ademais de 
stands con degustación. A música 
tradicional e as charangas ameni-
zan o ambiente. 

Cervo
Festa do Ourizo
Finais de febreiro - principios de marzo 

 43º 41’ 43.6” N 7º 26’ 34.1” W

Croquetas, empanada, tortilla, ao 
natural, cocidos ou en pudin. Hai 
mil formas de cociñar o ourizo 
de mar e as mil prepáranse en 
Cervo. Nesta festa incluso hai 
concursos e ata xornadas técni-
cas sobre este animal mariño.

Festa da Pescada do 
Pincho de Celeiro

Produto fresco para 
a Festa do Percebe 
de Xove

Festa do Polbo de Mugardos
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Festa da Xiba
de Ares

Festa do Percebe  
de Cedeira

Festa do Percebe 
de Rinlo

Festa do Bonito
de Burela

Queimada
popular de 

Cervo
O Naseiro
(Viveiro)

Festa do Chicharro
do Vicedo

Festa Mariñeira
de Fene

Festa do Pan
de Neda

Festa da
Cebola chata

de Miño

Ares
Festa da Xiba
Última quincena de xullo 

 43º 25’ 48.9” N 8º 14’ 24.5” W

No Parque Rosalía de Castro da 
vila de Ares instálase unha carpa 
na que se ofrece a degustación 
da xiba guisada con patacas e coa 
música dos gaiteiros de fondo.

Cedeira
Festa do Percebe
Finais de xullo 

 43º 39’ 38.4” N 8º 03’ 21.7” W

Cedeira é famosa polo marraxo, os 
percebes e o “pastelón”. Durante 
a festa hai degustación, charanga, 
música e ata un tren turístico. Para 
os máis cativos celébrase unha 
xornada de pesca infantil. 

Ribadeo
Festa do Percebe de Rinlo
Finais de xullo - principios de agosto 

 43º 33’ 29.6” N 7º 06’ 16.2” W

Instálase unha carpa no peirao 
para degustar percebes en varias 
preparacións, servíndose a maior 
parte deles cocidos. 

Burela
Feira do Bonito de Burela
Primeiro sábado de agosto

 
 
43º 39’ 37.0” N 7º 21’ 15.9” W

Burela é o porto líder na captura 

Cariño
Festa da Caldeirada e da 
Sardiña Lañada
Primeiro sábado de agosto

43º 44’ 24.1” N 7º 52’ 14.2” W

de bonito do Norte, ao que dedica 
esta Festa de Interese Turístico 
na que se degustan diversos 
pratos cociñados con este peixe. 
Hai música tradicional, concertos 
nocturnos, a mostra Produart e 
exposicións. 

Miño
Festa da Cebola chata

 
 

43º 20’ 50.5” N 8º 12’ 17.6” W

As ceboleiras teñen todo o prota-
gonismo nesta festa que exalta a 
cebola chata. A vila énchese de 
música, danza tradicional e un 
mercado que recupera a esencia 
das tradicións pasadas.

Cervo
Queimada Popular de Cervo
Sábado posterior ao 16 de agosto 

 43° 40’ 15.9” N 7° 24’ 38.4” W

A celebración de Samaín quédase 
curta ante a escenificación desta 
queimada á que asisten 7.000 
persoas. Bruxas, diaños e trasnos 
protagonizan lendas da zona e as 
forzas do mal van en comitiva ata 
a praza do Souto.

Viveiro
O Naseiro, “festa do bo xantar”
Cuarto domingo de agosto

 

43º 37’ 10.9” N 7º 35’ 38.9” W 

Durante cinco días, o lugar do 
Naseiro convértese nun poboado 
de casetas, postos e mercado, 
con escenarios e atraccións. Cada 

xornada desta festa de Interese 
Turístico Nacional está adicada 
a un manxar, que se consome 
masivamente ao son da música. 
Tamén se celebra o descenso 
humorístico do río Landro, unha 
competición con embarcacións e 
vestimentas estrafalarias.

Fene
Festa Mariñeira
Primeiro domingo de setembro

 
 

43° 27’ 48.5” N 8° 11’ 44.1” W 

Na carpa do peirao de Barallobre 
pódense degustar a ameixa e 
outros produtos do mar. 

Neda
Festa do Pan
Primeiro domingo de setembro

 
 

43º 30’ 03.7” N 8º 09’ 24.3” W 

Durante séculos Neda foi a capital 
do trigo de Galicia e actualmente 
celebra esta Festa de Interese 
Turístico na que hai comida 
popular e onde non falta a bola de 
Neda e a empanada. Para os máis 
curiosos, na Ruta dos Muíños 
explícase como se elabora este pan 
tan apreciado.

O Vicedo
Festa do Chicharro

 

43° 44’ 01.3” N 7° 40’ 15.0” W

Organizada pola asociación de 
comerciantes do Vicedo, permite 
a degustación de racións de 
chicharro, pan e patacas cocidas 
acompañado pola música tradi-
cional, nunha carpa instalada na 
rúa Cidade de Mondoñedo. 

Mañón
Festa do Marisco do Barqueiro
Principios de decembro

 

43º 44’ 14.3” N 7º 42’ 3.9”

Desde 1988 (case trinta anos xa!) 
lévase celebrando unha das citas 
gastronómicas con maior arraigo na 
comarca, durante a que tamén se 
rende homenaxe á xente do mar. Ao 
abrigo da carpa instalada no porto, 
os comensais saborean xenerosas 
racións de mariscos variados.

Ameixas da Festa Mariñeira 
de Fene

Feira do Bonito  
de Burela

Festa do Marisco 
do Barqueiro

Degustación de racións de 
Caldeirada de Raia ao estilo 
tradicional así como Sardiñas 
Lañadas (preparación típica 
mariñeira) asadas, co 
acompañamento de música e 
actividades.

O Naseiro

Queimada 
Popular de

Cervo

Festa da Caldeirada 
e da

de Cariño
 Sardiña Lañada
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Nº Xornadas: 3 días
Distancia: 263,4 kms

Faro de 
Cabo Prioriño

Faro de
Cabo Prior

Faro de
Punta Frouxeira

Faro de
Punta Candieira

Faro de
Cabo Ortegal

Faro de
Estaca de Bares

Faro de
Punta Roncadoira

Faro de Illa Pancha

Faro de
San Cibrao

A ruta polos faros da costa norte de Galicia 
é a escusa perfecta para coñecer a historia 

destes puntos estratéxicos e gozar  
de abruptos cantís onde bate a forza 

salvaxe do mar. 

As súas vistas panorámicas permiten tomar 
espectaculares imaxes e entrar en contacto cunha 

contorna que serve de encontro entre diferentes 
especies mariñas e terrestres. Nestes lugares a 

civilización é só un recordo temporal.

Valdoviño
Faro de Punta Frouxeira

 43º 37’ 5.3” N 8º 11’ 17.0” W

De 30 metros de alto, foi un dos 
últimos en construírse en España. 
Ten unha estrutura modernista e 
álzase nun punto no que se pode 
gozar dunha panorámica de 360º. 
Aquí o cineasta Roman Polanski 
rodou en 1994 algunhas escenas de 
“A morte e a doncela”.   

Cedeira
Faro de Punta Candieira 

 43º 42’ 38.7” N 8º 02’ 49.4” W

Apartado da civilización, este 
foco luminoso, cun alcance de 21 
millas, elévase 9 metros sobre 
o chan e 89 sobre o mar. Para 
chegar a el hai que salvar un 
impresionante descenso desde o 
monte Purrido, marcado por dez 
curvas en forma de lazo. 

Cariño
Faro de Cabo Ortegal

 43º 46’ 16.0” N 7º 52’ 11.7” W

É o punto que divide o océano 
Atlántico do mar Cantábrico e ten 
un gran interese como medio na-
tural pola súa riqueza fáunica, or-
nitolóxica e floral. Ademais, aquí 
atópanse algúns dos materiais 
rochosos máis antigos do planeta, 
como os illotes dos Aguillóns.  

Mañón
Faro de Estaca de Bares

 43º 47’ 10.1” N - 7º 41’ 03.0” W

Desde o faro do século XIX parte 
un camiño que chega ata a Punta 
de Estaca de Bares e os seus 
impresionantes cantís, que cons-
titúen o lugar máis setentrional 
da península. Nel conflúen varias 
rutas migratorias de especies ma-
riñas e terrestres e está incluído 
na Rede Natura 2000.

Xove
Faro de Punta Roncadoira

 43º 44’ 8.8” N 7º 31’ 30.3” W

Levantado en 1974, desde os seus 
cantís pódense observar numero-
sas especies de aves migratorias 
que aniñan na illa Coelleira (hai 
máis de 15.000 niños). O faro 
está situado nun lugar salvaxe 
que serve de miradoiro do hori-
zonte do mar Cantábrico.

Cervo 
Faro de San Cibrao-Punta Atalaia

 43º 42’ 02.2” N 7º 26’ 12.4” W

Na actualidade consta de dúas 
torres: a primitiva de 1864, que está 
unida á vivenda do fareiro, e a nova. 
Na súa contorna hai unha área 
recreativa na que se poden observar 
os Farallóns, entre as que destaca 
unha illa moi elevada que ten forma 
piramidal.

Ribadeo
Faro de Illa Pancha

 43º 33’ 21.9” N - 7º 02’ 29.3” W

O antigo faro de planta cadrada 
data e 1857 e a nova torre 
cilíndrica de franxas negras e 
brancas construíuse en 1983. 
Ambos están situados na illa 
Pancha, comunicada con Ribadeo 
por unha ponte.  

Ferrol
Faro de Cabo Prioriño 

 43º 27’ 31.6” N - 8º 20’ 24.5” W

No Cabo Prioriño Chico, que está 
xunto ao Porto Exterior, localí-
zase o antigo faro, acendido por 
primeira vez en 1854. No cabo 
atópanse as ruínas dun sistema 
de vixilancia do Golfo Ártabro, así 
como un centro de interpretación 
e un observatorio ornitolóxico.

Faro de Cabo Prior
 43º 34’ 3.5” N 8º 18’ 52.1” W

Con máis de 100 metros de alto, 
esta gran torre hexagonal guía 
aos navegantes na ría de Ferrol. 
Sitúase nun lugar estratéxico 
pola súa panorámica e conta 
con restos de baterías militares, 
búnkeres, túneles e pezas antiaé-
reas, hoxe abandonados. 

Vixías do norte

Faro da Frouxeira, 
Valdoviño

Faro de Estaca 
de Bares, Mañón

Faro de  
Illa Pancha, 
Ribadeo

Faro de Cabo Ortegal, Cariño
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Nº Xornadas: 3 días
Distancia: 216 kms

Ponte do Pedrido
Ponte de Lambre

Ponte do Porco

Ponte de Pedra

Ponte das Pías
Ponte de Xuvia

Ponte Porto
do Cabo

Ponte Segade

Ponte do Porto

Ponte do
Barqueiro

Ponte da
Misericordia

Ponte da Espiñeira

Ponte dos Santos

Pontes  
entre o pasado  
e o presente
As pontes naceron da necesidade humana de 
cruzar ríos e pronto se converteron nun símbolo de 
capacidade tecnolóxica e de poder económico.

Pero tamén son un símbolo universal, de tránsito e 
conexión. Nesta costa, as que sobreviven son testemuñas 
que conectan o pasado co presente.

Ponte do Pedrido
Bergondo-Paderne

 43°19’39.7”N 8°12’33.6”W

Inaugurada en 1943, mellorou 
moito as comunicacións entre as 
dúas beiras da ría de Betanzos e 
constitúe un exemplo orixinal da 
enxeñaría dos anos 30 do século 
XX polo atrevido deseño para a 
época e polo seu magnífico  
arco central.

Ponte de Lambre
Paderne-Miño

 43°19’45.1”N 8°11’19.5”W

Situada sobre o río Lambre, esta 
ponte do século XIV, que conta 
cun só arco oxival, era un paso 
obrigado para os peregrinos 
que facían o Camiño Inglés de 
Santiago e tamén formaba parte 
do Camiño Real que conectaba o 
concello de Betanzos co de Ferrol 

Ponte do Porco
Paderne-Miño

 43°20’06.9”N 8°12’03.8”W

Foi construída no século XIX e 
localízase na aldea do mesmo 
nome, que se chama así debido 
a unha lenda sobre o amor 
imposible da filla de Don Nuno 
Freire de Andrade e o seu doncel 
Roxín Roxal.

Ponte de Pedra 
Pontedeume-Cabanas 

 43°24’28.7”N 8°10’10.3”W

A ponte actual é do século XIX 
e consta de 15 arcos, menos dos 
50-60 que tiña a orixinal, que 
se levantara no século XIV e era 
considerada a máis grande e 
fermosa de Europa na súa clase. 
Segundo a lenda, a ponte primitiva 
foi construída polo demo, de aí o 
nome de Pontedeume.

Ponte das Pías
Fene-Ferrol

 43°29’05.7”N 8°11’08.4”W

Operativa desde 1968, debe o seu 
nome a unha antiga metrópole 
cercana. En 1998 a ponte foi 
esnaquizada pola plataforma Dis-
coverer Enterprise, que rompera 
amarras no porto de Ferrol pola 
noite debido ao mal tempo, sendo 
reconstruída inmediatamente.

Ponte de Xuvia
Neda-Narón 

 43º 30’ 57.9” N 8º 09’ 02.9” W

Esta ponte está situada sobre o 
río Xuvia e comunica os concellos 
de Narón e Neda. Foi construída 
no século XIX e substituíu ás 
levantadas con anterioridade, 
unha gótica e outra de madeira. 
Presenta dous vans e tallamares 
contracorrente.    

Ponte do Barqueiro
Mañón-O Vicedo

 43°43’51.2”N 7°42’00.4”W

Cando se inaugurou en 1901 
supuxo unha atrevida obra de 
enxeñaría para a súa época. 
Esta ponte metálica une as 
provincias da Coruña e Lugo 
e a súa estrutura consta de 
tres tramos de vigas de ferro 
forxado apoiadas sobre piares 
de cachotería.

Ponte da Misericordia
Viveiro

 43°39’47.5”N 7°35’55.5”W

A estrutura actual data de 
1544, máis sufriu constantes 
modificacións debido ao aumento 
do tráfico, polo que só se 
conservan visibles nove arcos, 
dos doce iniciais.

Ponte da Espiñeira
Foz-Barreiros

 43°32’24.2”N 7°16’08.8”W

É unha ponte de tres arcos do 
século XIX, que divide o lugar da 
Espiñeira entre Foz e Barreiros. 
Aquí atopáronse os restos dunha 
mina de ouro da época romana, 
a única atopada da comarca, e 
tamén se localizaron aquí uns 
importantes estaleiros. 

Ponte dos Santos
Ribadeo-Figueras (Asturias) 

 43°32’35.3”N 7°01’59.3”W

Operativa desde 1987, cruza a 
ría de Ribadeo, unindo Asturias 
e Galicia pola costa. Marcou 
un antes e un despois para 
Ribadeo e A Mariña en xeral. 
Recibe o nome polas dúas 
capelas que ten a ría a cada 
beira, a de San Román nas 
Figueras e a de San Miguel.

Ponte de 
Pedra

Ponte das Pías  
na Ría de Ferrol

Ponte Porto do Cabo
Valdoviño-Cedeira 

 43°37’33.2”N 8°02’22.7”W

Localizada entre Cedeira e 
Valdoviño, salva o regueiro Porto 
do Cabo. É unha construción me-
dieval e consta un arco de medio 
punto e outro menor para aliviar 
a corrente nas enchentas. 

Ponte Segade
Mañón-O Vicedo 

 43°37’17.0”N 7°44’10.2”W

Nesta ponte tivo lugar un 
enfrontamento dos veciños do 
Vicedo e Mañón coas tropas 
napoleónicas durante a Guerra 
da Independencia. No pasado 
tiña dous arcos, que foron 
achandados para colocarlle 
unha plataforma de formigón.

Ponte do Porto
Mañón-O Vicedo

 43°39’35.1”N 7°41’32.8”W

É unha ponte medieval de orixe 
romana que atravesa o río Sor. 
Por aquí discorría o Camiño 
Real que comunicaba Viveiro 
con Ortigueira. Consta de tres 
arcos de medio punto e na parte 
superior consérvase un fito 
que marcaba o lindeiro entre 
Betanzos e Mondoñedo.
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Nº Xornadas: 2 días
Distancia: 108,5 kms

Redes
Ares

Mugardos
Fene

Neda
Xuvia

Valdoviño

Ribadeo

Viveiro

A Galicia indiana
A emigración marcou para sempre a historia 
de Galicia. Esta ruta é unha oportunidade 

estilo arquitectónico de moitas vilas desta 
costa norte.

Os indianos eran os emigrantes que retornaban ricos 
de América. De volta na súa terra, levantaron vivendas 
con formas vangardistas e exóticas, facendo que 
pequenos portos mariñeiros se pareceran un pouco 
máis a grandes urbes como Bos Aires, París ou A 
Habana. Esta visita supón unha auténtica experiencia 
de contrastes.

Fene
 43º 28’ 31.1” N 8º 9’ 58.5” W

Numerosas construcións indianas 
son testemuñas da masiva emi-
gración a América neste pequeno 
concello. Así atopamos o Grupo 
Escolar Fillos de Limodre, a escola 
Concepción Arenal ou a peculiar 
Casa da Maleta

Neda
 43°30’02.7”N 8°09’25.9”W

Na avenida de Alxeciras, anexo da 
Casa da Cultura, atópase a Casa 
das Palmeiras, un fermoso edificio 
indiano, que foi coidadosamente 
restaurado e no que teñen lugar 
numerosos actos culturais, sociais 
e mesmo vodas civís.  

Narón
Xuvia

 43°31’00.4”N 8°09’23.7”W

É unha casa de influencia indiana 
de principios do século XX. A casa 
señorial San Román era propieda-
de dunha familia co mesmo nome, 
que pasaba aquí os veráns. Dispón 
dun minarete cunhas vistas incri-
bles a Xuvia e da ría e conta cunha 
escalinata de caracol. 

Valdoviño
 43º 36’ 28.0” N 8º 8’ 33.4” W

Na estrada que conecta Valdoviño 
e Cedeira, a carón da casa consisto-
rial, está Casa Joselito, unha viven-
da privada de grandes dimensións, 
con dous pisos e planta en forma 
de H. Esta casa indiana data do 
primeiro terzo do século XX. 

Ortigueira 
 43°41’03.2”N 7°51’13.7”W

As pegadas dos emigrantes a Améri-
ca son apreciables, sobre todo na 
parroquia de San Claudio, salpicada 
de casas indianas con pórticos na 
entrada e palmeiras nos xardíns. 
Como exemplo, destacan un amplo 
grupo escolar e a Casa da Cordeira.

Viveiro
 43°38’21.2”N 7°36’08.4”W

O Chalé do Fondón é un dos 
mellores exemplos de arquitectura 
indiana. Construído en 1927 
polo emigrante Antonio Pernas 
Corral, a torre é o elemento máis 
representativo, así como a galería 
e os xardíns. O seu mobiliario foi 
premio de deseño da Exposición 
Universal de Barcelona de 1927.

Ribadeo
 43º 32’ 1.2” N 7º 02’ 25.3” W

É o concello galego cunha maior 
concentración de casas indianas, 
algunhas delas construídas 
por discípulos de Gaudí, 
como a Torre dos Moreno. As 
vivendas inspíranse nos barrios 
contemporáneos de Bos Aires, 
A Habana ou París e destacan a 
Casa de Don Clemente, a Casa 
del Viejo Pancho ou a Casa de 
Sela. O barrio de San Roque e 
a rúa de Rodríguez Murías son 
as de maior densidade destas 
construcións.

Ares
Redes 

 43º 25’ 27.6” N 8º 12’ 14.0” W

Cuba foi un dos centros de 
emigración máis importantes na 
zona e iso nótase na arquitec-
tura indiana, sobre todo nas 
vivendas particulares. A Casa 
Santa Amalia é un exemplo 
evidente, co seu gran portalón 
flanqueado por dúas urnas e o 
seu vizoso xardín.

Ares
 43°25’31.0”N 8°14’45.2”W 

En Ares atópase a primeira 
escola de Galicia construída por 
unha sociedade de instrución 
en América, coñecida como a 
Alianza Aresana (1904), hoxe 
convertida en centro cultural.

Mugardos
 43º 27’ 35.8” N 8º 15’ 20.9” W

O Casino Progreso ou o Grupo 
Escolar Francisco Vizoso son dous 
exemplos das construcións india-
nas impulsadas polos emigrantes 
que querían mellorar as condicións 
de vida dos seus paisanos. Tamén 
destacan a Institución Escolar Fran-
za y Seijo e o Chalé Esperante. 

NON TE PERDAS
En Foz hai expoñentes da arquitectura indiana 
como Villa Adela en Vilaronte. Tamén hai 
exemplos en Cabanas (a antiga escola laica), 
Cedeira (tres colexios) e Barreiros (as escolas 
parroquiais).  

Casa Santa 
Amalia, Ares

Casa-Torre de Maseda  
de Ribadeo

Torre dos Moreno, 
Ribadeo

Ortigueira
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Nº Xornadas: 2 días
Distancia: 187 kms

Cabo Prior

Porto de 
Bares Illa

Coelleira

Portiño de 
Morás

Porto de San Cibrao

Porto de Burela

Porto de Foz

Porto de rinlo

Tradición 
baleeira
O apoxeo da pesca da balea en Galicia tivo 
lugar entre os séculos XIII e XIV, se ben os 
primeiros escritos datan do VIII e IX.

Influenciada polos vascos, a historia baleeira galega 
estaba condicionada polo ciclo migratorio destes 
cetáceos, o que facía que a súa caza se concentrara 
entre decembro e febreiro. As poboacións costeiras 
tiñan un sistema de alerta organizado e o seu obxectivo 
favorito era a balea franca, dado que era a que tiña máis 
graxa, a que máis se aproximaba ás costas e a que  
máis lento nadaba, o cal facilitaba a súa pesca.

O Vicedo
Illa Coelleira 

 43º 45’ 31.4” N 7º 37’ 51.9” W

No século XVII utilizábase esta 
illa como atalaia na pesca de 
baleas, sobre todo por pescadores 
vascos, ata que o bispado de 
Mondoñedo prohibiuno.

Xove
Portiño de Morás

 43º 43’ 14.5” N 7º 28’ 5.8” W

Entre os anos 60 e 70 do século 
XX, neste porto había unha facto-
ría con capacidade de 2.000 tone-
ladas de aceite. No peirao, desde 
o que era transportado o animal 
procedente do barco baleeiro, 
comezaba todo o proceso. 

Cervo
Porto de San Cibrao 

 43°41’55.1”N 7°26’18.6”W

O Museo do Mar de San Cibrao 
lembra o pasado baleeiro dos 
portos de Burela e San Cibrao, 
onde chegaban unhas 30 baleas 
anuais. No museo móstranse 
restos óseos destes cetáceos que 
datan do século XVIII.

Burela
Porto de Burela

 43º 39’ 18.1” N 7º 21’ 8.9” W

A pesca das baleas foi unha das 
actividades económicas máis 
importantes de Burela ata o sé-
culo XVIII, converténdose nunha 
industria que abastecía de aceite 
ou “saín” ao mercado rexional. O 
seu mar bravo era atractivo para 
os cetáceos.  

Foz 
Porto de Foz

 43º 34’ 3.9” N 7º 15’ 18.1” W

Entre os séculos XVII e XVIII 
estendeuse a pesca da balea aos 
portos de Nois e Rego de Foz e 
aos de Porto Vello, Foz e Cangas 
de Foz. Erixiuse como unha 
importante industria e nesta 
zona operaba un dos maiores 
estaleiros de Galicia.

Ribadeo
Porto de Rinlo 

 43°33’29.5”N 7°06’16.9”W

En 1905, este pobo que sempre 
viviu da pesca construíu un 
pequeno porto de onde partían 
expedicións de baleeiros e tamén 
foi aquí onde se construíron, 
en 1904, as que probablemente 
fosen as primeiras cetáreas 
naturais de España.  

Ferrol
Cabo Prior 

 43º 34’ 3.5” N 8º 18’ 52.1” W

É o lugar no que se documenta a 
primeira noticia dun porto baleeiro 
en Galicia e data do 1288. Nel, o rei 
Sancho IV de Castela salvagarda o 
dereito do mosteiro de Sobrado a 
percibir o dezmo da baleaxe que lle 
correspondía a este porto.  

Mañón
Porto de Bares

 43º 46’ 20.2” N 7º 40’ 15.8” W

Na praia de Bares atopouse unha 
gran cantidade de restos de cetá-
ceos no século XIII, época na que 
a caza de baleas se xeneralizou no 
litoral cantábrico e que converteu 
a Bares nun porto refuxio para os 
barcos baleeiros.    

Portiño de Morás,  
Xove

Porto de Burela

Porto de Foz

Cetáreas de Rinlo, Ribadeo
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Nº Xornadas: 6 días
Distancia: 293,3 kms

 Observatorios

ría de Betanzos

Marismas
do río Baxoi

Ría de Ares

Ferrolterra

Ría de Cedeira

Ría de
O Barqueiro Ría de

Viveiro

Ría de Foz

ría de ribadeo

Ría de
Ortigueira

Costa
da Mariña

Souto

A Frouxeira

Estación de
Estaca de Bares

Unha ruta
de altos voos
Para os amantes da observación de aves, a 
costa norte de Galicia é un lugar único polas 
numerosas zonas de migración de aves de 
distintas especies que se poden contemplar.

Algunhas delas só se observan neste territorio, que ofrece 
miradoiros naturais de espectactular beleza que converte 
esta ruta nunha experiencia memorable.

Cabanas-Pontedeume
Ría de Ares

 CABANAS: 43°25’07.8”N 8°10’48.9”W
 PONTEdEuME: 43°24’29.3”N 8°10’11.6”W

As fragas do Eume acollen 
especies como o picanzo real 
ou a aguia cobreira e no verán 
pódense ver voitres leonados. O 
bufo real apodérase dos cantís 
rochosos. En Cabanas obsérvanse 
miñatos abelleiros e andoriñas de 
cu branco en Pontedeume, entre 
outras especies.

Ferrol-Valdoviño 
Ferrolterra

 FERROL: 43°29’23.6”N 8°15’08.9”W
 VALdOVIñO: 43°37’06.1”N 8°11’17.0”W

En Ferrolterra a xoia da coroa é 
a lagoa da Frouxeira, importante 
área para a invernada e o paso 
de anátidos, garzas, limícolas 
e abetouros, estes últimos moi 
raros de ver no resto de Galicia. 
Nas illas Gabeiras hai exemplares 
nidificantes de paíño pequeno, 
moi difíciles de detectar.

Cedeira
Ría de Cedeira

 43º 39’ 29.8” N 8º 3’ 11.5” W

Os corvos e cardeais obsérvanse 
en San Andrés de Teixido, desde 
onde se sube ata O Teixidelo e 
Meizoso para ver a pica alpina, 
o úbalo europeo ou a escribenta 
amarela. Na Herbeira pódense 
localizar merlos papobrancos 
na primavera e escribentas das 
neves en inverno.

Cariño-Ortigueira
Ría de Ortigueira

 CARiñO: 43°42’26.0”N 7°52’15.7”W
 ORtiGuEiRA: 43°42’00.3”N 7°51’12.0”W

Na contorna hai moitos lugares 
desde os que observar numero-
sas especies de aves. Nas praias 
de Abasteira e Cariño, próximas 
ao centro da vila, pódense ver 
o gaivotón real ou a arxéntea 
europea. Desde o porto de 
Ortigueira, é posible atopar 
grupos de pato asubiador ou do 
mazarico chiador.    

Mañón
Ría do Barqueiro

 43°46’21.1”N 7°40’09.5”W

Desde a estación ornitolóxica de 
Estaca de Bares pódese gozar 
de aves mariñas en migración 
entre agosto e decembro e de 
paseriformes sedimentados 
entre agosto e outubro. Na vila 
de Bares tamén se ve migrar ao 
chasco norteño e o rabirrubio 
de testa branca. 

Viveiro
Ría de Viveiro 

 43°40’24.0”N 7°36’48.5”W

A praia de Covas é un obser-
vatorio de mobellas grandes e 
diferentes especies de gaivotas. 
Se hai marea baixa na ría de 
Viveiro pode haber grupos de 
gaivotas e limícolas e desde o 
porto de Celeiro, en inverno, 
obsérvase o mergullón de pes-
cozo negro.

Xove-Cervo-Burela
Costa da Mariña

 XOVE: 43°43’07.9”N 7°30’50.3”W
 CERVO: 43°42’01.1”N 7°26’12.9”W
 buRELA: 43°39’29.3”N 7°20’55.3”W

En Xove, preto da aldea de Vilachá, 
pódense ver numerosas especies 
típicas de campiñas frescas. En 
Cervo, diversos tipos de gaivotas e 
limícolas obsérvanse desde o cabo 
de San Cibrao, a desembocadura 
do río Cobo e o illote de Anxuelo. 
As gaivotas predominan no porto 
de Burela. 

Foz-Barreiros
Ría de Foz

 FOz: 43°33’21.2”N 7°15’08.2”W
 bARREiROs: 43º 33’ 56.0” N 7º 14’ 48.9” W

En Barreiros, vense mobellas 
grandes e mascatos do atlántico 
desde a praia de Anguieira e 
limícolas nos arredores do lugar 
de Viladaíde. En Foz, desde a 
punta da Arnela, é doado avistar 
a maior parte das especies de 
aves presentes nesta ría. 

Ribadeo
Ría de Ribadeo

 43°33’38.7”N 7°07’00.4”W

No Porto de Abaixo hai un 
excelente punto de observación 
xusto onde finaliza a xunqueira e 
comezan as grandes superficies 
e limo intermareal: pódense 
observar milleiros de anátidos, 
así como patos bastardos, gansos 
de cara negra ou a sorprendente 
aguia pescadora, entre outras.

Paderne
Ría de Betanzos

 43°18’22.7”N 8°12’36.7”W

No lugar do Souto atópase o  
magnífico observatorio ornitolóxico 
de Souto, posiblemente o mellor 
lugar da ría para localizar a aguia 
pescadora, a tartaraña das 
 xunqueiras, o cullereiro común e 
o bilurico escuro. Tamén é un lugar 
de observación a ponte do Pedrido.

Miño
Marismas do río Baxoi

 43°21’40.4”N 8°12’17.3”W

A marisma do río Baxoi acolle cada 
vez máis aves limícolas e diante 
da Praia Grande de Miño son 
habituais os mergullóns de pescozo 
negro e os mascatos do Atlántico. 
Na ponte do Porco obsérvanse 
andoriñas dáuricas e, diante de 
Sada, centos de anátidos.

Cantís da Herbeira, Cedeira
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sM12
sM13

Muíños de 
río Medio

irís polo 
río Eume

río Belelle

río Xuvia

Camiño dos 
Encomendeiros

Prg8

souto
da retorta

Paseo dos
namorados

ría de ribadeo

Pozo 
da Ferida

Sendeiros  
de vida e historia
Non hai unha época concreta do ano para 
perderse entre a vizosa vexetación das fragas ou a  
sonoridade dos ríos.

De feito, sempre é unha boa idea facelo para atoparse 
a un mesmo. O sendeirismo é o protagonista destes 
camiños que descobren ecos e ruínas da historia.

Ruta do río Xuvia
 43°31’03.8”N 8°09’07.7”W 

PERCORRIDO: 9 kM     
DuRACIóN APROX.: 3,5 hORAs

É un agradable paseo descen-
dente polas ribeiras do río Xuvia, 
sorteando muíños e outras 
construcións de carácter fluvial 
(pesqueiras, presas, pontes...), 
entre as que destacan a Fábrica 
de Moeda e o Muíño de Xuvia.

PRG8 Morgallón  
Río Sor

 43º 42’ 13.6” N  7º 41’ 41.0” W 
PERCORRIDO: 9,3 kM   
DuRACIóN APROX.: 3,5 hORAs

Desde o núcleo do Morgallón ata 
Ponte Ulló, atravesa a beleza das 
ribeiras do río Sor e permite ser 
testemuña dunha central eléctrica 
xa abandonada, unha antiga cadei-
ra de ferro usada que cruza o río e 
un fermoso muíño. 

Ruta Souto da Retorta
 43º 36’ 57.9” N 7º 35’ 42.1” W 

PERCORRIDO:  2 kM.    
DuRACIóN APROX.: 1 hORA.

O souto da Retorta é un bosque 
de árbores xigantes, onde 
medran algúns dos exemplares 
de maior altura e envergadura de 
Europa, como o famoso “Avó”, 
con máis de 67 metros de altura e 
10,5 m de perímetro. 

Ruta Pozo da Ferida
 43°36’44.6”N 7°33’50.0”W 

PERCORRIDO: 5 kM    
DuRACIóN APROX.: 1,5 hORAs

O visitante pode gozar da 
espectacular fervenza de máis 
de 30 metros de altura, a máis 
grande da Mariña Lucense. A súa 
caída forma unha piscina natural 
rodeada de amieiros, salgueiros, 
carballos e fentos. 

Paseo dos namorados
 43°39’30.9”N 7°24’14.1”W 

PERCORRIDO:  1,5 kM    
DuRACIóN APROX.: 1 hORA

Transita en paralelo ao río Xunco 
ata chegar a unha presa do século 
XVIII. Pódese gozar dunha pre-
ciosa cascada artificial rodeada 
de árbores e vizosa vexetación. 
A lenda conta que os camiñantes 
namóranse ao rematar o paseo.

Ruta do río Ouro
 43°35’32.4”N 7°17’52.5”W 

PERCORRIDO:  10 kM    
DuRACIóN APROX.: 3 hORA

Comeza na Ponte Vella, onde está 
o petróglifo do mesmo nome. 
Seguindo a canle natural do río 
chégase á Fonte de Fernandete. 
Antes de rematar na Pena da 
Ruxida, pódese ver un muíño e 
unha antiga central eléctrica,  
A Planta. 

Ruta do río Masma
 43°31’42.3”N 7°16’13.7”W 

PERCORRIDO:  6,5 kM    
DuRACIóN APROX.: 1,5 hORA

En paralelo ao río Masma, o visi-
tante cruzarase coa presa e muíño 
de Fontela e a central eléctrica. Na 
primeira parte atópanse pradeiras 
e terras de cultivo. Deixando O 
Barral, o lugar está cuberto de 
castiñeiros, carballos, salgueiros e 
outras especies de árbores.

Ruta da ría de Ribadeo 
 43°31’11.0”N 7°03’40.6”W 

PERCORRIDO: 6 kM    
DuRACIóN APROX.: 1,5 hORAs

É unha ruta circular que parte 
desde Ove. Iniciado o traxecto, 
hai que atravesar o Muíño da 
Ignacia, a capela de Santo Estevo 
e a zona de Vilar, con especta-
culares vistas da ría de Ribadeo. 
O Muíño das Aceas é outro dos 
puntos máis interesantes.

Ruta do Bocelo SM12
 43°15’49.4”N 8°09’55.0”W 

PERCORRIDO: 7,5 kM    
DuRACIóN APROX.: 2 hORAs

A ruta comeza na área recreativa 
do Centro de Interpretación de 
Chelo, ás beiras do río Mandeo. 
Nela atópase o camiño da Presa 
da Cabra e as ruínas do antigo 
balneario de augas sulfurosas 
do Bocelo.

Ruta de Paderne SM13
 43°15’49.3”N 8°09’54.9”W 

PERCORRIDO: 8,2 kM    
DuRACIóN APROX.: 2,5 hORAs

O inicio é ás beiras do río Man-
deo. A ruta transita polos muíños 
de Teixeiro, viñedos e un bosque 
caducifolio. En outono pódese 
aproveitar para recoller castañas 
e setas. Aconséllase a visita ao 
Rego Mainzoso.

Ruta dos muíños  
do río Medio

 43°18’59.5”N 8°08’48.4”W 
PERCORRIDO: 1,3 kM    
DuRACIóN APROX.: 45 MINuTOS

Discorre por un sendeiro ao 
longo do río Medio, afluente 
do Lambre. Pasa por unha 
pequena central hidroeléctrica, 
catro muíños -A Graña, Albei-
ro, Amado e Miño- e por unha 
fraga de bidueiros, castaños  
e carballos.

Camiño dos  
Encomendeiros

 43°24’58.9”N 8°06’13.7”W 
PERCORRIDO: 7,5 kM    
DuRACIóN APROX.: 2 hORAs

Situada no Parque Natural 
Fragas do Eume, o seu inicio 
está na ponte colgante de Cal  
Grande. Logo avanza río arriba 
ata acadar a ponte de Santa 
Cristina, desde a que se toma 
a pista empedrada que leva ao 
Mosteiro de Caaveiro.

Ruta de Irís  
polo río Eume

 43º 25.518 N 8º 8.877 W 
PERCORRIDO: 4,7 kM    
DuRACIóN APROX.: 1,5 hORAs 

O percorrido inclúe, nun camiño 
de ida e volta, San Esteban de 
Irís, Balbís, Fragas do Eume e 
Ribeira do Río Eume, ata chegar á 
ponte colgante de Cal Grande.

Ruta do río Belelle
 43°28’55.2”N 8°07’16.1”W 

PERCORRIDO: 8 kM    
DuRACIóN APROX.: 3 hORAs

O principal atractivo son os 45 
metros de alto da Fervenza do 
Belelle, que tamén inclúe pozas 
naturais na súa base. O outono e 
o inverno son as mellores épocas 
para visitala. 

Nº Xornadas: 5 días
Distancia: 247,5 kms

DIFICuLtADE BAIXA  
DIFICuLtADE MEDIA  
DIFICuLtADE ALtA   

Muíño de Xuvia, Narón

ruta do río 
ouro

ruta do río 
Masma
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Nº Xornadas: 7 días
Distancia: 248,7 kms

Chanteiro

San Xurxo

Doniños

Esmelle

Ponzos

A Frouxeira

Pantín
Vilarrube

Campelo

Lóngara

Os Castros

Esteiro Bares

Esteiro
Muiñelo

A Marosa

Areoura

Arealonga
Peizás

Rapadoira

Os templos  
do surf

O norte é moitas veces sinónimo de natureza 
salvaxe que amosa a súa personalidade a través 

da forza de elementos como o vento e o mar.

Ares
Chanteiro

 43º 26’ 44.9” N - 8º 18’ 09.1” W 
CONTORNA: Rural e resgardada 
LONXITUDE: 350 m

Ferrol
Doniños

 43º 29’ 52.9” N - 8º 19’ 07.5” W 
CONTORNA: Rural e aberta 
LONXITUDE: 1.700 m

San Xurxo
 43º 29’ 52.9” N - 8º 19’ 07.5” W 

CONTORNA: Rural e aberta 
LONXITUDE: 2.100 m

Esmelle
 43º 32’ 18.7” N - 8º 17’ 47.8” W 

CONTORNA: Natural e aberta 
LONXITUDE: 160 m

Ponzos
 43º 33’ 15.8” N - 8º 16’ 20.7” W 

CONTORNA: Rural e aberta 
LONXITUDE: 1.400 m

Valdoviño
A Frouxeira

 43º 36’ 42.4” N - 8º 09’ 54.7” W  
CONTORNA: Rural e aberta 
LONXITUDE: 3.500 m

Pantín
 43º 38’ 25.9” N - 8º 06’ 37.5” W 

CONTORNA: Rural e resgardada 
LONXITUDE: 950 m

Vilarrube
 43º 38’ 30.9” N - 8º 04’ 07.2” W

CONTORNA: Natural e resgardada 
LONXITUDE: 1.420 m

Campelo
 43º 34’ 57.9” N - 8º 12’ 56.0” W

CONTORNA: Natural e resgardada 
LONXITUDE: 300 m

Ortigueira
Picón

 43º 44’ 38.0” N - 7º 44’ 37.3” W  
CONTORNA: Rural e resgardada 
LONXITUDE: 470 m

Mañón
Esteiro

 43º 45’ 1.5” N - 7º 43’ 23.5” W
CONTORNA: Rural e resgardada 
LONXITUDE: 185 m

Bares
 43º 46’ 16.0” N - 7º 40’ 27.5” W

CONTORNA: Rural e resgardada 
LONXITUDE: 1.500 m

Xove
Esteiro

 43º 42’ 39.5” N - 7º 33’ 30.9” W
CONTORNA: Rural e aberta 
LONXITUDE: 400 m

Muiñelo
 43º 42’ 59.9” N - 7º 33’ 04.4” W

CONTORNA: Natural e resgardada 
LONXITUDE: 70 m

Burela
A Marosa

 43º 40’ 26.9” N - 7º 22’ 22.7” W 
CONTORNA: Rural e aberta 
LONXITUDE: 300 m

Foz
Areoura

 43º 38’ 25.7” N - 7º 20’ 37.8” W 
CONTORNA: Rural e resgardada 
LONXITUDE: 120 m

Arealonga
 43º 36’ 22.5” N - 7º 18’ 18.2” W 

CONTORNA: Natural e aberta 
LONXITUDE: 850 m

Peizás
 43º 35’ 17.151” N - 7º 16’ 45.4” W 

CONTORNA: Natural e aberta 
LONXITUDE: 540 m

Rapadoira
 43º 34’ 17.0” N - 7º 14’ 54.3” W

CONTORNA: Urbana e resgardada 
LONXITUDE: 270 m

Barreiros
Lóngara

 43º 33’ 40.1” N - 7º 11’ 26.3” W 
CONTORNA: Rural e aberta 
LONXITUDE: 800 m

Os Castros
 43º 33’ 22.8” N - 7º 08’ 15.1” W

CONTORNA: Rural e aberta 
LONXITUDE: 174 m

OUTRAS PRAIAS 
RECOMENDABLES

E é esa bravura a que chama por aventureiros 
interesados en probar ondas de moitas formas e ritmos. 

No norte de Galicia, tanto o surfeiro novato como 
o veterano teñen motivos para atreverse cunha das 

costas más constantes durante todo o ano. A auga é 
fría, incluso no verán, polo que aconséllase un traxe de 
neopreno de 4x3 para a tempada de calor e, no inverno, 

un 5x4 xunto con escarpíns, gorro e luvas. Aínda así, 
esta protección non evitará ao surfeiro gozar do mar 

como se fora a súa propia pel.

Praia de Pantín, Valdoviño

Praia da Frouxeira, 
Valdoviño

En Ferrol tamén se 
aconsellan A Fragata, O 
Vilar, Santa Comba, 
Sartaña e Medote. Para os 
principiantes son boas 
opcións a Praia Grande de 
Miño e a praia de Ber en 
Pontedeume, con 
condicións marítimas de 
grandes temporais na 
tempada invernal, 
ademais da praia de San 
Román no Vicedo.

Picón
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Área de Ferrol

Área de servizo
Río do Pozo

Área de servizo
de Cariño

Área de Burela

Área de servizo
de Foz Área de

Barreiros

Área de
San Cibrao

Área de servizo
A Preguiza

Aventura  
sobre catro rodas 

esixente, pero a súa espectacular contorna fai 
que pague a pena levar a casa ás costas.

Ferrol
Área de Ferrol

 43º 29’ 28.0” N - 8º 14’ 21.5” W  
PRAZAS: 15 
ESTANCIA MÁXIMA: 48 HORAS

A súa situación é estratéxica, xa 
que se atopa moi preto dunha 
oferta de lecer moi interesante e 
variada. Os amantes dos areais 
teñen cerca as praias de Covas, 
San Xurxo e Doniños. O visitante 
cultural pode achegarse ata os 
castelos de San Felipe en Ferrol e 
da Palma en Mugardos. Por esta 
zona tamén pasa o Camiño Inglés 
e hai áreas de xogo para nenos 
e picnic.

Narón
Área de servizo Río do Pozo

 43º 32’ 21.8” N - 8º 11’ 44.4” W  
PRAZAS: sen reserva 
ESTANCIA MÁXIMA: CONSULTAR

Situado na área de influencia 
do Camiño Inglés, desde aquí 
pódese iniciar un reconfortante 
paseo de 2 km pola marxe dereita 
do río Xuvia, que inclúe a visita 
ao muíño do mesmo nome e ao 
histórico e intrigante Mosteiro de 
San Martiño do Couto, declarado 
Ben de Interese Cultural.  

Cariño
Área de servizo de Cariño 

 43º 44’ 04.1” N - 7º 52’ 31.6” W   
PRAZAS: consultar 
ESTANCIA MÁXIMA: 48 HORAS

É un centro de operacións 
desde o que visitar algunhas das 
creacións máis espectaculares da 
natureza, como os cantís de Her-
beira, os máis altos de Europa. 
Desde Cabo Ortegal pódese ver 
como as rochas máis antigas de 
España (Os Aguillóns) continúan 
a súa loita eterna co tempo.   

Ortigueira
Área de servizo A Preguiza 

 43º 41’ 09.9” N - 7º 51’ 26.7” W  
PRAZAS: consultar 
ESTANCIA MÁXIMA: 48 HORAS

Non hai perfil de Instagram que 
se resista ao Mirador O Coitelo, 
no que está o banco máis bonito 
do mundo e que ten unha espec-
tacular vista do mar e dos cantís 
da zona. Moi preto está a salvaxe 
praia de Morouzos, lugar tradi-
cional de acampada do Festival 
Internacional do Mundo Celta de 
Ortigueira.

Cervo
Área de San Cibrao 

 43º 41’ 38.7” N - 7º 26’ 22.9” W 
PRAZAS: 10 
ESTANCIA MÁXIMA: 48 HORAS

As vistas ao mar son privile-
xiadas desde este punto. Na 
contorna, pódese gozar do mar 
de múltiples formas: nas praias 
do Torno, Cubelas, Caosa e 
Limosa ou visitando o Museo do 
Mar de San Cibrao, o máis antigo 
de Galicia, que garda o reflexo da 
memoria do seu pobo. 

Burela
Área de Burela

 43º 39’ 08.7” N - 7º 21’ 29.7” W  
PRAZAS: 4 
ESTANCIA MÁXIMA: 48 HORAS

Situada na buliciosa vila de Bu-
rela, que conta cun dos portos 
pesqueiros máis importantes de 
Europa. Impactan as vistas des-
de Monte Castelo, con Burela e 
o mar aos pés do visitante.  
Antes de viaxar, consultar o 
estado das obras desta área de 
estacionamento.

Foz
Área de servizo de Foz

 43º 33’ 49.0” N - 7º 15’ 28.2” W  
PRAZAS: consultar 
ESTANCIA MÁXIMA: 48 HORAS

En Foz hai un oco para os aman-
tes das rutas. Desde os 8 km do 
Paseo de Malates, que explora 
a contorna natural desta intere-
sante vila, ata os incribles 14 km 
do paseo marítimo que parten da 
praia da Rapadoira. 

Barreiros
Área de Barreiros

 43º 33’ 48.90’’ N 7º 14’ 33.7’’ W 
PRAZAS: 8 
ESTANCIA MÁXIMA: 48 HORAS

Desde o paseo marítimo situado a 
carón deste punto pódese chegar 
camiñando á praia das Catedrais, 
unha da marabillas naturais de 
Galicia e testemuña da pegada 
histórica do bravo mar que bate 
nestas costas. 

Viaxar en autocaravana é un dos medios máis 
aconsellables polas numerosas áreas habilitadas, 

localizadas estratexicamente e moi preto de praias 
surfeiras de popularidade mundial, os cantís máis 

grandes de Europa, o banco máis fermoso do mundo ou a 
icónica praia das Catedrais, todo un símbolo da forza do 

mar na Mariña lucense.
Castelo de San 
Felipe, na ría de 
Ferrol

Cariño

Arcos da  
Praia das 
Catedrais

Nº Xornadas: 2 días
Distancia: 162,5 kms




